
03
2013

m a r z e c  03 / 2013 

w w w . i n s t a l r e p o r t e r . p l

SpiS treści 

r
ek

la
m

a
Charakterystyka wybranych 
nawiewników powietrza / 32
Suszarki łazienkowe Atlantic / 38
Systemy elektryczne ELEKTRA – 
wewnątrz i na zewnątrz budynku / 40
Metodyka obliczenia OZE z pomp 
ciepła zgodnie z najnowszymi 
wytycznymi Ue / 42
Nowe zawory ATM od AFRISO / 47
SPIUG o „bolączkach prawnych” 
kotłowni ≥ 50 kW / 48
Sprawność kolektora słonecznego – 

w badaniach i w praktyce… / 50 
Pompy COMFORT PM – specjalistki 
od cyrkulacji ciepłej wody / 54 
Podsumowanie trendów rynku 
instalacyjno-grzewczego w IV 
kwartale 2012 r. / 57 

W Y W I A D / 56 
Bosch Termotechnika w roku 2012  
i w planach na 2013…

P R O D U K T Y  / 60

A K T U A L N O Ś C I  / 2, 37, 55, 

P O D A D A  / 12
Odchylenie kolektora słonecznego 
od kierunku południowego – 
współczynniki wyrównawcze

A R T Y K U Ł Y 
T E C H N I C Z N E
Łazienka bez brodzika, czyli …
odwodnienia liniowe / 13 
Ścienny zestaw odpływowy  
firmy Geberit / 16

KESSEL – niezwykłe rozwiązania do 
łazienek / 17 
Odpływ liniowy Advantix Vario: teraz 
jeszcze bardziej elastyczny / 18 
Układy hybrydowe z automatyczną 
adaptacją punktu biwalentnego / 20
KAN-therm na ścianach, czyli 
ogrzewanie i chłodzenie ścienne / 22 
Pętla podłogówki i grzejnik  
…w jednym pomieszczeniu / 24
Grzejniki Purmo do łazienek / 29
PANDA – nowa dwukolorowa 
głowica termostatyczna / 31

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


2m a r z e c  2 0 1 3  ( 0 3 )  a k t u a l n o ś c i d O  s p I s U  T R E Ś C I

Zgodnie z danymi na dzień 31 stycznia 2013 r. 
PIIB liczyła 115 435 osób. 
Obecnie wydano ponad 330 930 elektronicz-
nych zaświadczeń o przynależności do samorzą-
du inżynierów budownictwa. 
Najwięcej kont umożliwiających pozyskiwa-

nie elektronicznych zaświadczeń aktywowali 
członkowie Zachodniopomorskiej OIIB (62,91%) 
i Podlaskiej OIIB (76,28%). Ogółem prawie 44,3% 
członków Izby aktywowało swoje konta w serwi-
sie internetowym PIIB.
Więcej

Czy członkowie PIIB korzystają  
z elektronicznych zaświadczeń?

Działające na Pomorzu stowarzyszenie „Miastec-
kie Towarzystwo Gospodarcze” uruchomiło spe-
cjalny program, dzięki któremu jeszcze w tym roku 
ponad 400 domów zostanie wyposażonych  

w kompletne zestawy solarne. Ich zakup w 45% sfi-
nansowany zostanie z budżetu Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Więcej

Ponad 400 instalacji solarnych na Pomorzu

Nowe logo! 

W tym roku Wilo wprowadza nie tylko wiele 
innowacyjnych produktów, lecz także odświeża 
wizerunek. Najbardziej widoczna jest ewolucja logo.

Firma Wilo wita wiosnę już w nowej siedzibie, 
wybudowanej w Lesznowoli. Wmurowanie 
kamienia węgielnego pod budowę 
własnego obiektu nastąpiło 11 czerwca 
2012 r. Tak więc w niespełna rok powstał 
nowy budynek biurowo-magazynowy 
zapewniający komfort pracy i stanowiący 
zaplecze pod dalszy rozwój.

Nowy adres to: 
CENTRALA Wilo Polska Sp. z o.o.
ul. Jedności 5, 05-506 Lesznowola 
tel.: 22 702 61 61, fax: 22 702 61 00
INFOLINIA: 801 DO WILO, czyli 801 369 456
Pozostałe dane, takie jak NIP, REGON, KRS, 
numery kont bankowych, adresy e-mail czy 
numery telefonów pozostają bez zmian.

Zmiana siedziby od 1 marca 2013!

Duże zmiany w Wilo 
Skonsolidowany zysk netto Grupy FERRO za 
2012 rok wyniósł 17,4 mln zł wobec 18,1 mln zł 
uzyskanego rok wcześniej przy przychodach 
odpowiednio 276,1 mln zł, wobec 259,8 mln 
zł w poprzednim roku. Należy jednak wziąć 
pod uwagę, że grupa konsoliduje wyniki  
czeskiej  spółki Novaservis od 8.04.2011 r. 
Skonsolidowany zysk na akcję FERRO w 2012 
roku wyniósł 0,82 zł i był niższy o 17,2%  
w porównaniu do poprzedniego roku. Spółka 
zaprezentowała dane segmentowe w prze-
kroju geograficznym i produktowym. W roku 
2012 rynek polski stanowił 46%, rynek czeski 
30%, słowacki 8% i rumuński 6% sprzedaży.  
W ujęciu produktowym największy udział  
w przychodach miały baterie i akcesoria ła-
zienkowe (57%) i zawory (32%). W 2012 grupa  
w sprzedała 1 873 tys. sztuk baterii, co oznacza 

niewielki wzrost do poziomu z poprzedniego roku.
– Sukcesem w tych trudnych warunkach ryn-
kowych jest utrzymanie, a nawet niewielki 
wzrost sprzedaży baterii. Było to możliwe  
dzięki przyjętej wcześniej strategii dywersyfi-
kacji geograficznej sprzedaży. Rynek polski  
w ostatnim okresie zachowywał się słabiej niż 
pozostałe rynki, na których FERRO prowadzi 
swoją działalność – powiedziała Aneta Ra-
czek, prezes zarządu FERRO. 
– Grupa konsekwentnie obniża swoje zadłu-
żenie, co jest możliwe dzięki wygenerowaniu 
wysokich przepływów finansowych z dzia-
łalności operacyjnej. W 2013 roku możemy 
oczekiwać dalszego spadku kosztów finanso-
wych, związanego z obniżaniem zadłużenia 
grupy – powiedział Artur Depta, wiceprezes 
odpowiedzialny w FERRO za finanse. 

FERRO: raport finansowy za 2012

http://www.instalreporter.pl
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Środowiska reprezentujące branżę instalacyj-
no-grzewczą oraz odnawialne źródła energii 
są zaniepokojone przedłużaniem się prac 
nad regulacjami mającymi na celu rozwój 
szerokiego zastosowania odnawialnych źró-
deł energii oraz rozproszonych źródeł energii 
w Polsce. Dotyczy to zarówno ustawy o OZE, 
jak też zmian w ustawie „Prawo energetycz-
ne”, czy też zmian w „Prawie budowlanym”. 
Na pozytywny efekt wdrażanych obecnie 
przepisów będzie trzeba poczekać kilka lat, 
dlatego ważne jest, jakie regulacje mają 
być wprowadzone obecnie. Z niepokojem 
obserwujemy opóźnienia i pewien bezwład 
związany z pracami nad ustawą o OZE, na 
którą czeka cała branża. 

W projektowanych zmianach w „Prawie 
energetycznym” zabrakło, naszym zdaniem, 
ważnego zapisu mówiącego o mini-

malnym udziale procentowym energii 
elektrycznej, ciepła lub paliw wytwarza-
nych w odnawialnych źródłach energii 
w bilansie energii zużytej w nowych lub 
modernizowanych budynkach. 
Podczas wcześniejszych prac nad rządo-
wym projektem ustawy OZE, proponowany 
był udział w wysokości 18,5%. Proponowany 
obecnie tylko 13% udział energii z OZE  
w bilansie energii zużytej w budynku wyda-
je się stosunkowo niewielki w odniesieniu do 
potrzeb i celów OZE, które mamy jako kraj 
osiągnąć, jednak uważamy, że taki udział OZE 
wskazany w poprawce do ustawy jest to pew-
ne minimum, które musi być zagwarantowane 
i stanowić kompromis, godzący zarówno inte-
resy państwa, jego obywateli i zaangażowa-
nych w ten proces różnych gałęzi przemysłu.
Równocześnie chcemy zwrócić uwagę na to, 
że proponowane 13% w niedalekiej przyszłości 

Środowisko o wymogach udziału OZE  
w bilansie energii w budynku Wspólna propozycja 10 organizacji

W imieniu 10 organizacji branży grzewczej  
i odnawialnych źródeł energii: Stowarzy-
szenia Producentów i Importerów Urządzeń 
Grzewczych (SPIUG), Polskiej Organizacji 
Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT 
PC), Polskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła 
(PSPC) i  Stowarzyszenia Klaster 3x20, Pol-
skiej Korporacji Techniki SGGiK, Polskiej Izby 
Biomasy i Polskiej Izby Gospodarczej Ener-
gii Odnawialnej PIGEO i Polskiego Towarzy-
stwa Fotowoltaiki, Polskiego Towarzystwa 
Energetyki Słonecznej i Polskiego Stowarzy-
szenia Geotermicznego przekazaliśmy do 
właściwych władz nasze propozycje doty-
czące treści ustawy „Prawo energetyczne” 
i powiązanych z nim ustaw, mając na celu 
ochronę udziału co najmniej 13% energii 
elektrycznej, ciepła lub paliw wytwarza-
nych w odnawialnych źródłach energii  
w bilansie energii zużytej w budynku.
Proponowany przez nasze środowisko za-
pis prawny o charakterze implementują-
cym, wynika z brzmienia art. 13 ust. 4 tiret 
3 dyrektywy 2009/28/WE, który stanowi, 
iż „najpóźniej do dnia 31 grudnia 2014 r. 
państwa członkowskie wprowadzają  
w swoich przepisach i kodeksach pra- 
wa budowlanego lub w inny sposób ma-
jący równoważny skutek, w stosownych 
przypadkach, wymóg wykorzystania  
w nowych budynkach i budynkach już ist-
niejących poddawanych generalnemu 

remontowi minimalnego poziomu energii 
ze źródeł odnawialnych. Państwa człon-
kowskie umożliwiają osiągnięcie tego mi-
nimalnego poziomu między innymi przez 
wykorzystywanie w systemach lokalnego 
ogrzewania lub chłodzenia znacznego 
udziału energii z odnawialnych źródeł 
energii”. Ilość energii z OZE powinna 
być określona w sposób wymierny. 
Mamy nadzieję, że zebrane przez nas spo-
strzeżenia znajdą uznanie u decydentów 
i przyczynią się do zbudowania od po-
czątku dobrego prawa dotyczącego OZE 
w Polsce. Natomiast z niepokojem obser-
wujemy, że proces decyzyjny na różnych 
szczeblach zmierza do opóźnienia rozwo-
ju OZE i energetyki rozproszonej w Polsce, 
rozwoju, którego nie można zatrzymać, 
ale można skutecznie hamować.

Janusz Starościk – SPIUG    
Paweł Lachman – PORT PC 
Prof. Brunon Grochal – PSPC  
Prof. Jan Popczyk – Stowarzyszenie Klaster 
3x20
Tomasz Malowany – PKT SGGiK  
Michał Ćwil – PIGEO
Ryszard Gajewski – PIB   
Dr. Stanisław M. Pietruszko – Polskie Towa-
rzystwo Fotowoltaiki 
Prof. Beata Kępińska – PSG  
Prof. Dorota Chwieduk – PTES

może okazać się niewystarczające, dlatego 
należałoby także niezależnie od ww. propo-
zycji przewidzieć mechanizmy  pozwalające 
na zwiększenie udziału OZE w bilansie zużytej 

energii w nowych i modernizowanych budyn-
kach, tak aby dopasować regulacje prawne 
do panujących w danym czasie potrzeb.  
c.d. na następnej stronie

http://www.instalreporter.pl


Brak wprowadzenia zapisu wymiernego 
określenia udziału OZE w ustawie „Prawo 
energetyczne”, stanowiłoby wyraźny krok 
wstecz, jeśli chodzi o wsparcie dla rozwoju 
zastosowania OZE w Polsce.
Od ok. 2 lat, począwszy od wprowadzenia 
ustawy o efektywności energetycznej obser-
wujemy działania mające na celu ogranicze-
nie możliwości rozwoju wytwarzania ciepła ze 
źródeł rozproszonych, zarówno wytwarzane-
go w OZE, jak i w nowoczesnych konwencjo-
nalnych efektywnych energetycznie urządze-
niach na korzyść energetyki systemowej.
Warto tutaj przypomnieć, że obecnie prawie 
połowa zużywanej energii końcowej w Unii 
Europejskiej jest związana z generowaniem 
ciepła i chłodu.
Zużycie energii na cele ogrzewania, chło-
dzenia i ciepłej wody użytkowej ma zasad-
nicze znaczenie w bilansie energetycznym. 
Ten sektor zużycia energii nazywany jest 
przez ekspertów „śpiącym gigantem” (termin 
użyty przez EREC – European Renewable 
Energy Council). Statystyczne zużycie energii 
w sektorze budynków stanowi ok. 47% całe-
go zużycia energii końcowej w krajach Unii 
Europejskiej. (Źródło: European Technology 
Platform on Renewable Heating and Co-
oling (RHC-Platform) na podstawie publika-
cji Komisji Europejskiej „EU energy in Figures 
Statistical Pocketbook 2012”). Podobnie  
jak w innych krajach europejskich zużycie 
ciepła w budynkach w Polsce jest wartością 
kluczową. Według danych z raportu „Szóste 
Paliwo – Polacy o oszczędzaniu energii”  
w Polsce zużycie energii w budynkach  
w 2005 r. wynosiło 40% całego zużycia ener-
gii w skali kraju. Z tego ponad 85% energii 
zużywanej w budynkach Unii Europejskiej  
i w Polsce to energia związana z ogrzewa-
niem i ciepłą wodą.

Maxair hvac technic: Product Manager 
Kurtyny Powietrzne
Alnor: doradca techniczny
Rutkowski Hydraulika: kierownik budowy 
(instalacje sanitarne)
Skanska: Program Praktyk Letnich 
Wavin: przedstawiciel handlowy
Danfoss: inżynier produkcji
Skanska: kierownik robót sanitarnych 
Daikin: inżynier sprzedaży central 
wentylacyjnych
Weishaupt: doradca techniczny 
Mirbud: kierownik robót sanitarnych
APP-Projekt: inspektor nadzoru 
Bisan: regionalny przedstawiciel 
handlowy
Centrum Klima: przedstawiciel regionalny
Centrum Klima: kierownik produktu 
Termo Klima: monter, serwisant 
klimatyzacji i wentylacji
Elektromet: regionalny przedstawiciel 
handlowy
Rekuperatory.pl: stacjonarny doradca 
techniczno-handlowy
MEA: młodszy inżynier wsparcia sprzedaży 
FB „Antczak Marek”: majster robót 
instalacyjno-sanitarnych
Kamak-II: kierownik robót instalacyjnych
Jartex: specjalista ds. przetargów 
i zamówień publicznych – branża 
sanitarna
IPK: dyrektor grupy handlowej 
VTS: Account Manager
Energy Investors Group: inżynier branży 
sanitarnej
Euroterm: specjalista ds. sprzedaży/
sprzedawca-magazynier
Euroterm: regionalny kierownik sprzedaży
Johnson Controls: Technical Service 
Manager

Praca

Zapraszamy!

Grupa SBS

Najbardziej wartościowe 

targi sanitarno-grzewcze

www.grupa-sbs.pl

Targi  
Grupy SBS
24-25 kwietnia 2013, Stryków

● Wiodący dostawcy branży
sanitarnej, instalacyjnej
i grzewczej

● Dni dla profesjonalistów
instalatorów, projektantów,
handlowców

● Bezpośredni dostęp do
informacji
nowości rynkowe, informacje
techniczne, rozmowy branżowe

● Lokalizacja w centrum Polski
Stryków k/Łodzi
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Aby ułatwić zainteresowanym znalezienie 
informacji o możliwościach wsparcia finanso-
wego dla osób decydujących się na zakup 
pompy ciepła, PORT PC rozbudowała swoją 
stronę internetową o nowy dział „Dofinanso-
wania”. 
Na stronie stowarzyszenia znajdują się wska-
zówki, gdzie należy szukać wsparcia – regio-
nalne programy operacyjne, WFOŚiGW oraz 
NFOŚiGW.  Informacje o dofinansowaniu pomp 
ciepła będą aktualizowana na bieżąco.
Pompy ciepła, które według Dyrektywy 
2009/28/WE uznane zostały za urządzenia 
korzystające z odnawialnych źródeł energii, 
to doskonałe rozwiązanie dla zastąpienia 
systemu grzewczego budynku opartego na 
paliwach konwencjonalnych. Warto wspo-

mnieć, że uchwalona na początku marca 
przez Komisję Europejską decyzja 2013/114/
UE o sposobie obliczania energii ze źródeł 
odnawialnych, przekazywanej przez pompy 
ciepła, pokazuje, że znaczna część energii, 
przekazywana przez pompy ciepła, których 
współczynnik SPF wynosi przynajmniej 2,5, jest 
energią pochodzącą z odnawialnych źródeł.
Porównując pompy ciepła z jakąkolwiek 
technologią korzystającą z OZE (np. termicz-
nymi kolektorami słonecznymi, panelami 
fotowoltaicznymi), statystyczne ilości energii 
z OZE dla  pomp ciepła są od 2 do 5 razy 
większe niż ilości OZE pochodzące z innych, 
mocno wspieranych obecnie technologii 
(odnosząc to do nakładów inwestycyjnych – 
patrz rysunek poniżej).

Inwestycja w pompę ciepła?  
Sprawdź na stronie PORT PC,  
gdzie szukać dofinansowania!
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Porównanie statystycznych ilość energii z odnawialnych źródeł energii dla pomp ciepła  
i kolektorów słonecznych i fotowoltaicznych (wg decyzji KE 2013/114/UE i obliczeń programami 
symulacyjnymi dla typowych warunków nasłonecznienia w Polsce) Źródło: PORT PC

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 profesjonali-
stów: instalatorów, projektantów oraz handlow-
ców. Impreza ta na stałe wpisała się do kalen-
darza wydarzeń targowych, a ostatnia edycja z 
roku 2011 potwierdziła ogromne zainteresowa-
nie w branży instalacyjnej.
Na terenie Hotelu 500 podczas dwóch dni tar-
gowych, na powierzchni ponad 2000 m2 swoją 
ofertę i nowości produktowe przedstawi blisko 
80 najważniejszych dostawców z branży insta-
lacyjnej, 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 hur-
towniami Grupy SBS. Tradycyjnie dla hurtowni 
należących do Grupy organizowana będzie 
„akcja autokarowa”, dzięki której na targi przy-
jeżdżają instalatorzy i firmy instalacyjne ze wszyst-
kich, nawet najbardziej oddalonych, regionów 
Polski. Dla wielu instalatorów jest to jedna z 
nielicznych okazji w roku do odwiedzenia dużej 
imprezy branżowej. Targi Grupy SBS to znako-
mita okazja do zapoznania się z ofertą wiodą-
cych dostawców w branży oraz do nawiązania 
bezpośrednich kontaktów biznesowych. Celem 
targów jest stworzenie platformy wymiany szcze-
gółowych informacji techniczno-handlowych.  
Dla uczestników organizatorzy przewidzieli licz-
ne atrakcje oraz ciepły poczęstunek przez cały 
czas trwania targów.

Targi Grupy SBS już w kwietniu!

Rozpoczęłą się promocja: „Zamów Modulens 
lub MCA z ubraniem roboczym na Jubileusz 
15-lecia De Dietrich w Polsce”. Przy jednorazo-
wym zakupie przez instalatora u partnera hur-
towego DDTG jednej sztuki dowolnego modelu 
kotła typoszeregu MCA 15, 25, 35 lub MODU-
LENS AGC…, dołączone zostanie w pakiecie 
wysokiej jakości firmowe, z logo 15-lecia – ubra-
nie robocze (obecnie obowiązująca cena ka-
talogowa w sklepie internetowym DDTG to 145 
zł netto). Z dniem rozpoczęcia akcji w pakiecie 
z kotłami objętymi promocją zostaną dostar-
czone ww. ubrania robocze w cenie 1 zł/szt. 
plus VAT.
Czas trwania promocji: od 6 lutego do 30 
czerwca 2013 roku.

Promocja De Dietrich 
na 15-lecie

http://www.instalreporter.pl
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Przedstawiciele zarówno branży kolektorów 
słonecznych, jak i systemów fotowoltaicznych 
spotkają się w dniach 13-14 maja 2013 r. w To-
runiu, gdzie odbędzie się VI Forum Przemysłu 
Energetyki Słonecznej. Organizator: Instytut 
Energetyki Odnawialnej. Temat przewodni te-
gorocznego Forum to słoneczna energetyka 
prosumencka. Potencjał gospodarczy i zdo-
byta na rynku wysoka pozycja branży kolekto-
rów słonecznych spotkają się z żywiołowością 
tworzonego niemalże od zera rynku fotowolta-
iki, który zaczyna funkcjonować w tym samym 
modelu biznesowym. Wspólnym mianowni-
kiem i źródłem synergii nie jest tylko promie-
niowanie słoneczne, ale  szersza koncepcja 
energetyki  rozsianej, w ramach której zielone 
ciepło i energia elektryczna wytwarzane lokal-
nie stanowią uzupełnienie potrzeb prosumen-
ta i wspólny obszar działania dla i projektan-
tów i instalatorów oraz dostawców systemów 
zintegrowanych i ICT. Polski rynek kolektorów 
słonecznych wg ESTIF jest jednym z najwięk-
szych w Europie. Wyniki sprzedaży kolektorów 
słonecznych z 2011 r. uplasowały polski rynek 
na 4 miejscu w Europie, tuż za Niemcami, 
Włochami, Hiszpanią. Decyzja o zwiększeniu 
budżetu programu dotacji NFOŚiGW do kre-
dytów na zakup kolektorów słonecznych oraz 
dobre perspektywy finansowania kolektorów 
słonecznych w ramach polityki spójności UE na 
lata 2014-2020 pozwalają z optymizmem pa-
trzeć na dalszy rozwój branży. 
Technologia fotowoltaiczna w Polsce ma po-
dobnie jak kolektory słoneczne olbrzymi po-
tencjał, ale w znikomym zakresie wykorzystany. 
Obecnie w Polsce zainstalowane jest zaledwie 
ok. 3 MW mocy w instalacjach słonecznych 
PV, w większości są to systemy autonomiczne, 

czyli nie są podłączone do sieci elektroener-
getycznej. Firmy branży energetyki słonecz-
nej oraz potencjalni użytkownicy instalacji PV 
oczekują na uproszczenia administracyjne i ta-
ryfy stałe typu FiT zaproponowane w projekcie 
ustawy o odnawialnych źródłach energii. Takie 
zmiany w prawie byłyby pierwszym w historii 
ukłonem w stronę energetyki prosumenckiej. 
Zaproponowane wysokości stałych taryf (FiT) 
pokryłyby koszty związane z wyprodukowa-
niem energii z pierwszych instalacji PV i umożli-
wiły pozyskanie finansowania i zwrot nakładów 
pierwszych instalacji PV. Taki system wsparcia 
pozwoliłby stworzyć rynek i doprowadzić do 
spadku kosztów energii z PV w kolejnych la-
tach, zwłaszcza w zakresie projektowania i pla-
nowania systemów oraz ich instalacji. 
Podobnie jak w przypadku sektora kolektorów 
słonecznych, w sektorze PV ważnym ogniwem 
są instalatorzy. Przeważająca część firm insta-
latorskich sektora systemów grzewczych, jest 
zainteresowana rynkiem fotowoltaiki i deklaru-
je możliwość instalowania tego typu urządzeń. 
Ponadto, to co łączy oba sektory, to magazy-
nowanie nadwyżki wyprodukowanej energii  

w postaci ciepła zakumulowanego w zasobni-
kach ciepłej wody użytkowej. 
Patronat Honorowy nad Forum Przemysłu 
Energetyki Słonecznej objął: minister gospo-
darki – Janusz Piechociński, prezes URE – Marek 
Woszczyk, prezes PARP – Bożena Lublińska-Ka-
sprzak, dyrektor Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju – prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Ku-
rzydłowski, prezydent Torunia – Michał Zaleski 
oraz ZP FEO. Partnerami spotkania są: AES, 
Biogaz Inwestor, Evertec, Szwajcarsko-Polski 
Program Współpracy. 
Forum będzie jednocześnie kulminacyjnym 
punktem obchodów kampanii  Europejskie 
Słoneczne Dni. 
Forum adresowane jest przede wszystkim do 
producentów, instalatorów i dystrybutorów 
systemów słonecznych (cieplnych i elek-
trycznych), projektantów, architektów oraz 
inwestorów publicznych i przemysłowych 
oraz samorządowców. Tradycją już jest, że 
Forum jest okazją do zacieśnienia i sforma-
lizowania współpracy m.in. poprzez gala 
dinner w ramach firm produkcyjnych i insta-
latorskich sektora energetyki słonecznej  

w Polsce i w UE oraz zielonej gospodarki.
Forum towarzyszyć będzie wystawa instalacji 
słonecznych. Dwudniowa wystawa odbędzie 
się na rynku Starego Miasta przed Dworem 
Artusa i będzie dedykowana mieszkańcom To-
runia oraz turystom zwiedzającym Toruń w ra-
mach europejskiej sieci „Europejskie Słoneczne 
Dni”. Rejestracja uczestników odbywa się wy-
łącznie drogą elektroniczną do 4 maja br. na 
stronie:  www.solarforum.ieo.pl

VI Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej

Kolektory 
słoneczne 

Systemy 
fotowoltaiczne

Zastosowanie Produkcja ciepła Produkcja energii 
elektrycznej 

Łączna moc 
zainstalowana  
w 2012 r. 

812 MW 3 MW

Import w 2011 r. 52 MW 1 MW
Eksport w 2011 r. 53 MW 0,5 MW
Koszt instalacji 1 kW 3200 zł/kW 8000 zł/kW
Koszt produkcji 
ciepła/energii 
elektrycznej 

30 gr/kWh 90 gr/kWh

Spadek kosztów 
energii w ostatnich  
10 latach 

spadek 40% 2x

Pozycja PL na  
rynku UE 4 miejsce 26 miejsce

Program dotacji  
w Polsce

ogólnokrajowy 
program dotacji 
NFOŚiGW

system  
świadectw 
pochodzenia

Preferowany system 
wsparcia w UE

dopłaty do 
zakupu instalacji 

dopłaty do  
wyproduko- 
wanej energii  
elektrycznej,  
tzw. system FiT

Data powstania 
pierwszych firm  
w branży

1990 r. 2008 r.

Producenci 70 firm 14 firm
Instalatorzy 2000 osób 100 osób
Obroty na rynku  
w 2011 r. 220 mln zł 20 mln zł

Porównanie stanu rozwoju rynków: kolektorów 
słonecznych oraz systemów fotowoltaicznych 
(Źródło: IEO)

Cechy wspólne (górna cześć rysunku) i synergiczne (dolna część) dla obu sektorów: 
kolektorów słonecznych i PV (Źródło: IEO)

http://www.instalreporter.pl
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Znowelizowane dyrektywy unijne przewidują, 
że po roku 2012 budynki zeroenergetyczne  po-
winny stać się standardem obowiązującym w 
krajach UE. Czynniki, które najsilniej przekonują 
do inwestycji w energooszczędność mają cha-
rakter finansowy i związane są nie tylko z niskim 
kosztami utrzymania budynku, ale również z 
możliwością uzyskania dotacji na jego budowę. 
Z początkiem roku ruszył program dopłat dla 
budownictwa energooszczędnego. Jego celem 
jest zmniejszenie zużycia energii i ograniczenie 
emisji CO2 w budynkach mieszkalnych, poprzez 
dofinansowanie inwestycji poprawiających 
efektywność wykorzystania energii.  
Onninen partneruje przedsięwzięciu Green 
Power, które łączy specjalistyczne firmy branży 
budowlanej i prezentuje nową wizję zrównowa-
żonego budownictwa, niezależnego od energii 
zewnętrznej i w minimalnym stopniu oddziaływu-
jącego na środowisko naturalne. 
Green Power to wyzwanie, którego celem jest 

udowodnienie, że dom przyszłości będzie har-
monijnie łączył rozwój technologii, ekonomię i 
środowisko. Misją akcji jest zdobycie i ugrunto-
wanie  doświadczeń, które będą mogły być 
wparciem i podstawą dla szerokorozumianych 
prac legislacyjnych, jak również wypracowanie 
standardów, które pozwolą na dokładniejsze 
szacowanie wartości konstrukcji i użytkowania 
budynków.
Budowa domu pokazowego Green Power ruszy 
wiosną 2013. W ramach partnerstwa firma On-
ninen dostarczy pod budowę domu kompletny 
system instalacji grzewczej i elektrycznej w marce 
własnej onnline. Firma zajmie się również wykona-
niem prac przygotowawczych, projektowych oraz 
technologiczno-montażowych tych urządzeń. 
Onninen będzie nie tylko wspierał projekt Green 
Power doradztwem technicznym, ale również 
ma nadzieję stać się pionierem partnerującym 
w wypracowaniu nowych standardów w zakre-
sie budownictwa energooszczędnego w Polsce.  

Onninen partnerem  
Domu Zeroenergetycznego 
GREEN POWER

Od 18 marca br. ruszyła nowa promo-
cja „Caius rozdaje premie”. Tegorocz-
na edycja różni się od jej poprzednich 
wersji kilkoma elementami. Po pierwsze 
udział w promocji mogą wziąć wyłącz-
nie Autoryzowani Instalatorzy.  
Po drugie, tym razem dzięki współpracy 
z Immergas można zarobić więcej. Za 
zakup kotła:
- VICTRIX 26 KW – nagroda 200 zł
- VICTRIX 24 KW X – nagroda 200 zł
- VICTRIX 24 KW X z zasobnikiem wolno 
stojącym – nagroda 200 zł
- VICTRIX Zeus Superior – nagroda 400 zł
Po zarejestrowaniu się do programu 
i pierwszym zakupie kotła, uczestnik 
otrzyma dedykowaną kartę przedpła-
cową VISA IMMERGAS, na którą będzie 
otrzymywał nagrody pieniężne. 
Bieżące informacje na:  
www.autoryzowanyinstalator.pl 

Nowa edycja promocji dla instalatorów  
„Caius rozdaje premie”

Dwa nowe grzejniki Jaga – Scape i Freedom 
– otrzymały tytuł „Red Dot Award: Product 
Design 2013”. To nowoczesne, dynamiczne 
urządzenia, które łączą wzornictwo najlep-
szej próby z najwyższej klasy technologią. 
Belgijski producent nie zapomniał też o eko-
logii: oba grzejniki wykonane są z aluminium 
pochodzącego z recyklingu.
– Jesteśmy dumni z tej nagrody – mówi Da-
riusz Majchrzak z firmy Jaga Polska. – Jest ona 

potwierdzeniem wysokiej świadomości wzor-
niczej Jagi i ugruntowaniem pozycji firmy 
jako producenta wyznaczającego trendy  
w projektowaniu i technologii urządzeń 
grzewczych. 
Do tegorocznej edycji konkursu Red Dot na-
płynęła rekordowa liczba zgłoszeń w kate-
gorii Product Design: 37 ekspertów z dziedzi-
ny wzornictwa otrzymało do oceny aż 4662 
produkty. 

RED DOT dla grzejników JAGA 
Od dnia swojej premiery na targach Instalacje 
2012 w  Poznaniu, mobilna ekspozycja firmy Gal-
met przemierzyła całą Polskę, odwiedzając po 
drodze wszystkie najważniejsze imprezy targowe 
branży budowlanej. Na mobilnym stoisku można 
dokładnie sprawdzić prezentowane produkty 
oraz uzyskać wiele ciekawych i technicznych 
informacji od ekspertów firmy Galmet. Obec-
nie firma skupia się głównie na prezentowaniu 
nowości produktowych, wśród nich kolektorów 
słonecznych, produkowanych w nowo wybu-
dowanej hali firmy w Głubczycach, także ogniw 

fotowoltaicznych, czy ofertą pomp ciepła, 
reprezentowaną przez model EasyAir Basic 2 
GT pracujący w systemie powietrze-woda oraz 
New MiniLand, który przeznaczony do pracy w 
systemie ziemia-woda. Atrakcję dla odwiedza-
jących stanowi również kocioł EKO-GT KWP 2 M, 
który może być uruchomiony bezpośrednio na 
platformie ekspozycji. Wszystko po to, by w prak-
tyce zaprezentować jego najważniejsze funkcje: 
podajnik ślimakowy, obrotową retortę, zasobnik 
na paliwo oraz możliwość zamontowania rusztu 
żeliwnego na dwóch wysokościach.

Mobilna ekspozycja firmy Galmet  
ruszyła w Polskę 

http://www.instalreporter.pl
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Maj 2013 będzie wyjątkowo słoneczny w tym 
roku – ponad 90 wydarzeń w całej Polsce ma 
zwrócić uwagę mieszkańców gmin i miast na 
energetykę słoneczną i jej możliwość wykorzy-
stania w każdym domu.
W Polsce Europejskie Słoneczne Dni odbywają 
się cyklicznie od 3 lat, obejmując swoim za-
sięgiem praktycznie cały kraj. Koordynatorem 
Kampanii jest Instytut Energetyki Odnawialnej. 
Tegoroczna edycja ma już zgłoszoną rekordową 
liczbę słonecznych wydarzeń z czego najwięk-
sze z nich odbędą się w: Toruniu, Poznaniu, Biel-
sko-Białej, Opolu, Wrocławiu, Siemczynie.
Praktycznie w całej Europie, wraz z początkiem 
maja organizowanych jest tysiące eventów na-
wiązujących tematyką do energii Słońca. Po 11 
latach od zainaugurowania Europejskich Sło-
necznych Dni, wymiar kampanii przekroczył naj-
śmielsze oczekiwania jej inicjatorów. Z roku na 
rok przybywa organizatorów i uczestników sło-
necznych wydarzeń. W zeszłorocznej edycji ESD 
zorganizowano w sumie ponad 8000 słonecz-
nych eventów, w których udział wzięło ponad 

pół miliona osób. Te liczby to jasne przesłanie, 
że energetyka słoneczna wzbudza dziś coraz 
większe zainteresowanie, zyskując potężne gro-
no zwolenników. 
Kampania organizowana jest w dziewiętnastu 
krajach europejskich w tym samym czasie, pod 
generalnym patronatem The European Solar 
Thermal Industry Federation (ESTIF). 
ESD to czas, kiedy można dowiedzieć się więcej  
o energetyce słonecznej termicznej (kolektory sło-
neczne) i fotowoltaice (panele słoneczne). W jaki 
sposób? Przez konkursy, zabawy, festyny, prelek-
cje, bezpośrednie spotkania z instalatorami, wysta-
wy słoneczne i wiele innych ciekawych form.
Kampania skierowana jest do społeczności 
lokalnych, mieszkańców miast i wsi, uczniów, 
studentów, samorządów i polityków – ludzi świa-
domych i chcących inwestować lub czerpać 
wiedzę na temat możliwości wykorzystania alter-
natywnej energii w życiu codziennym
Na stronie www.slonecznedni.pl można zlokali-
zować najbliższe słoneczne wydarzenie organi-
zowane w okolicy.

Europejskie Słoneczne Dni  
już po raz 3 w Polsce

Mark Polska, dystrybutor systemów wentyla-
cyjno-grzewczych Mark BV, organizuje eko-
logiczny konkurs dla projektantów instalacji 
sanitarnych HVAC. Na laureatów czekają 
cenne nagrody – 11 iPadów mini. 
Firma zaprasza wszystkich projektantów in-
stalacji grzewczych oraz wentylacyjnych do 
udziału w konkursie. Aby wziąć udział nale-
ży umieścić w projekcie instalacji sanitarnej 
(HVAC) urządzenia firmy Mark BV, które spra-
wiają, że jest ona bardziej energooszczęd-
na. Te urządzenia to: centrala wentylacyjna 
mark Klimat z odzyskiem ciepła i modułem 
gazowym kondensacyjnym, nagrzewnice 
gazowe kondensacyjne GS+/GC+, promien-
niki wodne mark Infra Aqua oraz Infra Aqua 
Eco. 
Najlepsze projekty zostaną nagrodzone iPa-
dami mini, które zostaną przyznane w nastę-
pujących kategoriach: projekty zawierające 

do 5 urządzeń Mark BV (kategoria I), projekty 
zawierające od 5 do 10 urządzeń Mark BV 
(kategoria II), projekty zawierające 10 i wię-
cej urządzeń Mark BV (kategoria III). 
W kategoriach I i II wybranych zostanie po 
trzech laureatów, a w kategorii III – pięciu. 
Komisja konkursowa, złożona z ekspertów 
centrali firmy z Holandii, przy wyborze zwy-
cięzców będzie brała pod uwagę przede 
wszystkim stopień energooszczędności zapro-
jektowanej instalacji, a także zgodność zgło-
szenia z założeniami i regulaminem konkursu. 
Konkurs rozpoczyna się w marcu, a zakoń-
czy się w październiku 2013 roku. Warunkiem 
uczestnictwa w nim jest przesłanie formularza 
zgłoszeniowego wraz z projektem uwzględ-
niającym zadanie konkursowe na adres: kon-
kurs@markpolska.pl – formularz wraz z regula-
minem dostępny jest na stronie internetowej: 
http://www.markpolska.pl/konkurs// 

mark & green: konkurs 
dla projektantów HVAC

Studenckie praktyki wakacyjne to dla firmy KAN 
sposób na pozyskanie przyszłych pracowników,  
a dla studentów – szansa na naukę zawodu.  
Do końca marca firma prowadzi rekrutację chęt-
nych. 
KAN, w ramach swojego programu praktyk dla 
studentów uczelni wyższych „Praktyki w KAN – 
ułatwimy Ci start w przyszłość!” zamierza przyjąć 
około 10 osób. Firmie szczególnie zależy na stu-
dentach dobrze przygotowanych merytorycznie, 
ze znajomością języków obcych i technicznych 

programów komputerowych.
Spółka niezmiennie stawia na studentów poli-
technik, pożądane specjalności to: inżynieria śro-
dowiska, mechanika i budowa maszyn, zarządza-
nie i inżynieria produkcji, logistyka, informatyka 
oraz – w przypadku innych uczelni – ekonomia. 
Najlepsi praktykanci z dobrą znajomością języ-
ków obcych mają w przyszłości szansę na zatrud-
nienie w KAN. 
Aplikacje można wysyłać na adres:  
praktyki@kan.com.pl. 

Praktyki w KAN 

PZITS z MO IIB zapraszają na kurs przygotowu-
jący do egzaminu na uprawnienia budowlane 
prowadzony przez specjalistów – rzeczoznaw-
ców budowlanych, wykładowców wyższych 
uczelni m.in. Politechniki Warszawskiej w termi-
nach: 
I termin: 6, 7, 12, 13, 14 kwietnia 2013 r.
II termin: 20, 21, 26, 27, 28 kwietnia 2013 r.
Dodatkowo jeden dzień w terminie 11 lub  
12 maja – zajęcia z podziałem na specjalności.

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie MOIIB, 
przy ul. 1 Sierpnia 36B w Warszawie.
Koszt kursu 1450 zł +VAT 23%. 
Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, przykła-
dowe pytania testowe, akty prawne, catering 
(obiad, kawa, herbata, ciastka).
PZITB O/W, tel. 22 827 25 76,  
uprawnienia@pzitb.com.pl
MOIIB, tel. 22 300 05 75, maz@piib.org.pl
Formularz zapisu tutaj

Kursy na uprawnienia budowlane

http://www.instalreporter.pl
http://www.maz.piib.org.pl/images/pdf/formularz_zapisu.pdf
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Centrum Targowe Pomorza i Kujaw 
zaprasza do udziału w 11. Międzyna-
rodowych Targach Urządzeń, Tech-
nologii do Wytwarzania i Zastosowa-
nia Pelletu i Brykietu PELLETS-EXPO 
& BRYKIET-EXPO oraz Międzynaro-
dowych Targach Produkcji i Ener-
getycznego Wykorzystania Biogazu 
BIOGAZ-EXPO, które odbędą się  
w dniach 18-20 czerwca 2013 r. 
w Bydgoszczy w hali Łuczniczka 
przy ul. Toruńskiej 59.
Jednym ze sposobów zagospodaro-
wania odpadów leśnych, poproduk-
cyjnych, jak i z rolnictwa jest produk-

cja pelet i brykietów. Są one coraz 
chętniej wykorzystywane przez instytu-
cje oraz indywidualnych odbiorców. 
Coraz częściej energetyka zawodo-
wa, zobligowana do produkcji tzw. 
zielonej energii staje się odbiorcą tych 
paliw. Organizatorzy chcą m.in. za-
chęcić lokalne rolnictwo do regional-
nej produkcji i wykorzystania uzyska-
nej energii, co może być naturalnym 
stymulatorem rozwoju obszarów 
wiejskich, a w konsekwencji stałego 
podnoszenia jakości życia społecz-
ności wiejskiej. Obecność z kolei na 
targach najważniejszych przedsta-

wicieli tego sektora oraz zaprezento-
wana oferta umożliwią potencjalnym 
klientom zapoznanie się i dostęp do 
najnowocześniejszych rozwiązań 
technicznych i technologicznych. 
Targi w Bydgoszczy to także prezen-
tacja rozwiązań biogazowni. Jed-
nym z powodów wsparcia biogazu 
przez Unię Europejską jest realizacja 
światowej strategii przeciwdziała-
nia zmianom klimatycznym poprzez 
zmniejszenie emisji gazów cieplarnia-
nych do atmosfery.
Przygotowanie inwestycji służącej pro-
dukcji i wykorzystaniu biogazu to zada-

nie złożone, jak również wymagające 
szerokiej, specjalistycznej wiedzy.
Targom PELLETS-EXPO & BRYKIET-
-EXPO oraz BIOGAZ-EXPO towarzy-
szyć będą  branżowe konferencje, 
seminaria i warsztaty.
Organizatorzy zapraszają do ekspo-

zycji, uczestnictwa w konferencjach, 
organizacji spotkań podczas impre-
zy, sponsoringu wydarzeń, promocji 
i reklamy, umożliwiając dotarcie do 
licznej i jednocześnie wyselekcjono-
wanej grupy odbiorców. 
Więcej na: www.ctpik.com.pl 

III już edycja międzynarodowego 
„Forum spalania biomasy” odbę-
dzie się w dniach 24-25 kwietnia 
2013 roku w Krakowie. 
Forum to coroczny, dwudniowy cykl 
debat, spotkań i wydarzeń towarzy-
szących z udziałem polskich i zag- 
ranicznych gości. Tematyka sesji  
i dyskusji obejmuje najbardziej istotne 
kwestie dla rozwoju sektora bioma-
sowego. Głównym celem Forum 
jest wspólna wymiana doświadczeń 
ekspertów z wielu krajów, w zakresie 
najnowszych osiągnięć dotyczących 
wykorzystania biomasy na cele ener-
getyczne. Już dziś, Forum funkcjonuje 
jako platforma wymiany aktualnej 

wiedzy oraz ważne narzędzie w ra-
mach transferu technologii i inno-
wacji. Program Forum został po raz 
pierwszy przeformułowany na głów-
ną sesję plenarną oraz towarzyszące 
specjalistyczne sesje warsztatowe.  
Wśród najważniejszych zagad-
nień III edycji Forum:
- rola regulatorów, jako czynnik roz-
woju rynku biomasy; 
- uwarunkowania ekonomiczne roz-
woju sektora; 
- stymulacja biomasowego rynku 
w najnowszych działaniach Komisji 
Europejskiej;
- dostępne technologie moderni-
zacji, unowocześniania oraz opty-

malizacji systemów wykorzystania 
biomasy; 
- biomasowa transformacja tech-
nologiczna w Polsce i perspektywy 
współpracy z zagranicznymi poten-
tatami;
- nowe rodzaje biomasy, możliwo-
ści jej wykorzystania oraz kierunki jej 
pozyskiwania;
- próbkowanie i ocena jakości pali-
wa biomasowego;
- potencjał produkcyjny i eksporto-
wy u polskich i sąsiednich dostaw-
ców biomasy;
- wyzwania logistyczne i transport 
biomasy.
III edycji Forum towarzyszyć będzie 

uroczysta Gala rozdania nagród 
„Tytani Energii 2012”, która odbędzie 
się w spektakularnych wnętrzach 
Kopalni Soli w Wieliczce, w sali wido-
wiskowej „Warszawa". Konkurs ten 
jest wydarzeniem niekomercyjnym. 
Skierowany jest do przedsiębiorstw 
z szeroko pojętego sektora przemy-
słowego, które mogą pochwalić się 
najlepszymi praktykami w zakresie 

efektywności energetycznej, ochro-
ny środowiska i ekologicznej produk-
cji z wykorzystaniem odnawialnych 
źródeł energii, jak również dostaw-
ców najlepszych rozwiązań dla tego 
sektora. 

Pełna informacja wraz z zapowie-
dziami prelegentów – kliknij tutaj 
Więcej na: www.cbepolska.pl

• Forum spalania biomasy 

Zapowiedzi targowe i konferencyjne

• PELLETS-EXPO & BRYKIET-EXPO oraz BIOGAZ-EXPO

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/aktualnosci/forum-spalania-biomasy/
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XVI Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotech-
niki ENEX, XI Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX 
– Nowa Energia oraz odbywające się równocześnie 
Ekotech i Pneumaticon, które zakończyły się z ostat-
nim dniem lutego, to nie tylko 200 wystawców pre-
zentujących najnowocześniejszy sprzęt z zakresu m.in. 
odnawialnych źródeł energii, ekologii i pneumatyki  
i ponad 6500 zwiedzających. To także 25 branżowych 
szkoleń i konferencji, w których udział wzięło 1200 
osób. Tematyka spotkań dotyczyła przeróżnych te-
matów związanych z zakresem branżowym wyżej wy-
mienionych wystaw. W programie znalazły się między 
innymi spotkania na temat pomp ciepła, biogazowni, 
gospodarowania odpadami, gospodarki wodnej  
i wodno-ściekowej, zielonej energii, selektywnej zbiórki 
odpadów, biomasy, fotowoltaiki, gmin energetycz-
nych czy odnawialnych źródeł energii. Dużym sukce-
sem okazało się także szkolenie Punkty selektywnej 
zbiórki odpadów (PSZOK) – ciekawe i praktyczne 
rozwiązania dla gmin, którego celem było przedsta-

wienie przepisów prawa dotyczących organizacji 
Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK), ale przede wszystkim przykładów stosowa-
nych rozwiązań i dobrych praktyk. Konferencję roz- 
poczęła videokonferencja na żywo z Marią Banti  
z Komisji Europejskiej (DG Environment, Unit C2: Waste 
management). W spotkaniu wzięło udział około 200 
słuchaczy. 

Wystawcy, którzy przyjechali na ENEX do Targów Kiel-
ce mieli możliwość prezentacji maszyn oraz urządzeń 
energetycznych i elektroenergetycznych, najnow-
szych technologii systemowych, armatury sieciowej, 
kolektorów słonecznych, pieców opalanych drew-
nem, promienników ciepła, kotłowni opalanych bio-
masą oraz pojazdów na biopaliwo. Stoiska targowe 
jak co roku wypełnił najnowocześniejszy sprzęt zwią-
zany z odnawianymi źródłami energii, wytwarzaniem, 
przesyłaniem i dystrybucją energii oraz eksploatacją 
urządzeń energetycznych i modernizacją istniejących. 

Podczas targów odbyło się VI już Forum Pomp Ciepła i Mikrogenercji Lokalnej zorganizowane przez miesięcznik GLOBEnergia, firmy zaś związane z tą tematyką (m.in. Viessmann, Nibe Biawar, 
Rehau) wystawiły się w Pasażu Energetycznym chętnie odwiedzanym przez gości zainteresowanych technologiami i rozwiązaniami OZE

ENEX – tak było: trzy dni, 25 konferencji i ponad 1200 słuchaczy

http://www.instalreporter.pl
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Envo edukuje instalatorów 

Dyrektor techniczny i od stycznia  
dyrektor działu badawczo-rozwojowego

Absolwent Politechniki Krakowskiej. Studio-
wał na Wydziale Mechanicznym (pierwsza 
specjalność – Maszyny i urządzenia energe-
tyczne, druga – Maszyny i urządzenia prze-
mysłu chemicznego i spożywczego) oraz 
na Wydziale Inżynierii Środowiska (kierunek 
– Urządzenia cieplne, zdrowotne i ochrony 
powietrza). W 1995 otrzymał nagrodę Brun-
childy Brauer przyznawaną przez Politechnikę 
Berlińską. Pod koniec studiów rozpoczął pra-
cę w przemysłowym biurze projektów na sta-
nowisku asystenta projektanta. Koniec lat 90. 
to projektowanie, nadzór oraz prowadzenie 
inwestycji w branży klimatyzacyjnej, wentyla-
cyjnej i grzewczej. Osiągnięcia w tym czasie 
to autorskie rozwiązania w dziedzinie niekon-
wencjonalnych źródeł energii i odzysku cie-
pła oraz wdrażanie nowoczesnych technik 
komputerowych w projektowaniu. Następnie 
praca w duńskiej firmie inżynieryjno-konsultin-
gowej Niras na stanowisku inżyniera projektu.
Był tu odpowiedzialny za nadzory autorskie 
oraz obsługę projektową dużych inwestycji 
zagranicznych na terenie całej Polski. 

Od 1 maja 2004 roku pracuje w firmie Herz 
Armatura i Systemy Grzewcze Sp. z o.o., czło-
nek Anwendungs Technik Herz Armaturen 
GmbH w Wiedniu. Dotychczas pełnił funkcję 
dyrektora technicznego i był odpowiedzialny 
za wdrażanie urządzeń oraz nowoczesnych 
technologii w technice sanitarnej, grzewczej 
i klimatyzacyjnej, a w szczególności ekolo-

gicznych źródeł ciepła, takich jak: pompy 
ciepła, systemy słoneczne oraz kotły na bio-
paliwa. W zakresie nowoczesnych technologii 
i odnawialnych źródeł energii współpracuje 
z Politechniką Krakowską i Akademią Górni-
czo-Hutniczą w Krakowie. Od stycznie 2013 r. 
Grzegorz Ojczyk kieruje dodatkowo działem 
badawczo-rozwojowym w firmie Herz. 

Autor artykułów prasowych w czasopis- 
mach technicznych i naukowych. Współ- 
autor skryptów z ww. zakresu dla studentów 
Politechniki Krakowskiej oraz Uniwersytetu  
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor wielu  
referatów na konferencjach naukowych  
z zakresu spalania biomasy stałej. Członek 
Małopolskiej Izby Inżynierów Sanitarnych, 
autor nowatorskiego projektu z pompami cie-
pła, kogeneracją, trigeneracją oraz chłodze-
niem pasywnym w Centrum Jana Pawła II  
w Krakowie.

Grzegorz Ojczyk  
– nowe wyzwania  
i obowiązki w firmie Herz W lutym opublikowano zmiany m.in. w nastę- 

pujących aktach prawnych: rozporządzeniu  
w sprawie zintegrowanego systemu informacji 
o nieruchomościach, rozporządzeniu w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie.  

Weszła z życie nowelizacja „Prawa zamówień 
publicznych”, a w ślad za nią nowe rozpo-
rządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od wyko-
nawcy. 
Więcej

Najnowsze zmiany w prawie

Firma easyFairs® Poland już po raz drugi or-
ganizuje Targi Technik Kotłowych, Procesów 
Cieplnych i Wody Przemysłowej WATER&HE-
AT. Wydarzenie odbędzie się w dniach 4-5 
czerwca 2013 w Krakowie. Targom towarzy-
szyć będzie II Seminarium Inżynierii Cieplnej i 
Wodnej nt. „Nowe technologie a eksploata-

cja urządzeń w przemyśle opartym na proce-
sach termicznych i obiegu wody”.  
WATER&HEAT 2013 to inicjatywa odpowia-
dająca na potrzebę dyskusji nad najbardziej 
aktualnymi problemami, z którymi mierzy się 
sektor przemysłowy. 
Więcej

Targi WATER&HEAT 2013

Firma Envo, producent kotłów na paliwa sta-
łe marki PEREKO, uruchamia cykl szkoleń dla 
fachowców z branży grzewczej. W ramach 
programu uczestnicy z całej Polski będą mieli 
możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy 
całkowicie bezpłatnie. Envo zamierza przeszko-
lić 270 instalatorów w ciągu 18 spotkań w roku, 
udostępniając im dodatkowo materiały eduka-
cyjne na specjalnie przygotowanej stronie inter-
netowej.
Termin pierwszego szkolenia zaplanowany jest 
na początek kwietnia. Poruszana tematyka do-
tyczyć będzie zagadnień związanych z monta-
żem i eksploatacją kotła, doborem odpowied-
niego urządzenia grzewczego oraz obsługą 

serwisową. Szkolenia obejmą zarówno część 
teoretyczną, jak i praktyczną. Ponadto uczest-
nicy będą mieli okazję obejrzeć zakład pro-
dukcyjny i poznać możliwości Envo oraz szcze-
gółowo zaznajomić się z nowościami w ofercie 
kotłów PEREKO. 
Program specjalistycznych szkoleń Envo składa 
się z kilku poziomów zaawansowania, po zali-
czeniu których uczestnik zostaje Autoryzowa-
nym Instalatorem PEREKO. Tytuł ten pozwala na 
przystąpienie do programu lojalnościowego, 
w ramach którego przyznawana jest prowizja 
za prawidłowo wykonany montaż. Dodatkowo 
certyfikowany instalator jest promowany na stro-
nie internetowej producenta.  

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/aktualnosci/najnowsze-zmiany-w-prawie/
http://instalreporter.pl/aktualnosci/targi-waterheat-2013/
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 Odchylenie kolektora 
    słonecznego od 
    kierunku południowego 
    – współczynniki  
    wyrównawcze

O miejscu montażu kolektora słonecznego 
decydują dwa parametry: orientacja wzglę-
dem stron świata oraz kąt nachylenia kolek-
tora słonecznego do poziomu. 

Orientacja względem stron świata 
Kolektor słoneczny osiąga największą wydaj-
ność cieplną wtedy, kiedy jego usytuowanie 
nie odbiega (w granicach +/- 15o) od kierun-
ku południowego. Przy większym odchyleniu 
kolektora od tego kierunku, jego wydajność 
znacznie się zmniejsza. W celu uzyskania tej 
samej wydajności co z kierunku południo-
wego, powierzchnię kolektora słonecznego 

należy powiększyć o od-
powiednie współczynniki 
korekcyjne (rys. 1 ). Z rysun-
ku tego wynika również, że 

odchylenie kolektora od kierunku południo-
wego w kierunku zachodnim jest korzystniej-
sze niż w kierunku wschodnim. 
Kąt nachylenia powierzchni kolektora 
słonecznego do poziomu 
Kąt nachylenia powierzchni kolektora sło-
necznego do poziomu zależy od kąta pada-
nia promieni słonecznych na Ziemię, którego 

wielkość zależna jest od pory roku (rys. 2 ),  
a także szerokości geograficznej, na której 
znajduje się instalacja słoneczna. Polska znaj-
duje się na szerokości geograficznej równej 
około 50o. Kąt padania promieni słonecznych 
dla tej szerokości zmienia się o ok. +/- 23o  
(rys. 3a ), dlatego kąt nachylenia kolektora sło-
necznego powinien zmieniać się w granicach 

od 27 do 73o (rys. 3b ). I tak, dla okresu jesien-
no-zimowego, kąt nachylenia powinien być 
wyższy (ok. 60o) niż w okresie wiosenno-letnim 
(ok. 30o), natomiast optymalny kąt w okresie 
jego całorocznej eksploatacji powinien wyno-
sić ok. 40o. W przypadku innej wartości, nale-
ży zwiększyć powierzchnię kolektora o odpo-
wiednie współczynniki korekcyjne (rys. 4 ). 

mgr inż. Adam KONISZEWSKI 
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Rys. 1  Współczynniki korekcyjne dla kolektorów słonecznych w zależności od kierunku świata 
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Rys. 2  Kąt padania promieni słonecznych w zależności od pory roku 
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Polska znajduje się na szerokości geograficznej równej około 50o. Kąt padania promieni 

słonecznych dla tej szerokości zmienia się o ok. +/- 23o (rys. 3a), dlatego kąt nachylenia 

kolektora słonecznego powinien zmieniać się w granicach od 27 do 73o (rys. 3b). I tak, dla 

okresu jesienno-zimowego, kąt nachylenia powinien być wyższy (ok. 60o) niż w okresie 

wiosenno-letnim (ok. 30o), natomiast optymalny kąt w okresie jego całorocznej eksploatacji 

powinien wynosić ok. 40o. W przypadku innej wartości, należy zwiększyć powierzchnię 

kolektora o odpowiednie współczynniki korekcyjne (rys. 4). 

 
Rys. 4  Współczynniki korekcyjne nachylenia kolektora płaskiego do poziomu w czasie jego rocznej   

eksploatacji 
 

1  Współczynniki korekcyjne dla kolektorów słonecznych  
w zależności od kierunku świata

2  Kąt padania promieni słonecznych w zależności od pory roku 

3  a  Kąt padania promieni słonecznych w zależności od szerokości 
geograficznej, b  Kąt padania promieni słonecznych uwzględniający  
szerokość geograficzną w zależności od pory roku

4  Współczynniki korekcyjne nachylenia kolektora 
płaskiego do poziomu w czasie jego rocznej eksploatacji
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  Branie natrysku najczęściej kojarzy się 
nam z brodzikiem i kabiną natryskową. Jest 
to do tej pory najbardziej popularny zestaw 
instalowany w łazienkach. Tanie kabiny na-
tryskowe oferowane na rynku najczęściej 
mają wypełnienia z tworzywa sztucznego  
i nie są wyposażone w profilowe uszczelki 
między kabiną a ścianą. Niestabilne i wiotkie 
konstrukcje usytuowane na brodziku wyma-
gają do ich uszczelnienia dużej ilości silikonu 
sanitarnego. Uszczelnienie krawędzi brodzi-
ka przy ścianie również pochłania duże ilości 
uszczelniacza. Pomimo tego, że jest on „teo-
retycznie” odporny na grzyby i pleśnie, już po 
krótkiej eksploatacji na jego powierzchni po-

jawia się czarny nalot kolonii pleśni i grzybów. 
Utrzymanie w idealnej czystości kabiny natry-
skowej jest bardzo pracochłonne. Wszelkiego 
rodzaju zakamarki, profile, miejsca połączeń 
konstrukcji, oraz uszczelki są doskonałym sie-
dliskiem dla bakterii i grzybów. Szczelnie  za-
mknięta kabina natryskowa po kąpieli jest 
również doskonałym „zasobnikiem” wilgoci  
w łazience.

Łazienka  
bez brodzika,  
czyli …odwodnienia  
liniowe

  Adam Grabski

W nowo budowanych hotelach w Europie 
Zachodniej i w Polsce powoli odchodzi się od
instalowania zajmujących dużo przestrzeni 
kabin natryskowych lub wanien. Utrzymanie
tych sanitariatów w idealnej czystości, 
przy częstej zmianie osób korzystających 
z natrysku, jest wręcz niemożliwe. Sam 
proces mycia i dezynfekcji kabiny oraz 
czyszczenia syfonu brodzikowego zajmuje 
dużo czasu i środków czyszczących. Lepszym,
bardziej praktycznym i higienicznym 
rozwiązaniem jest zastosowanie 
odwodnienia liniowego. Jako zabezpieczenie 
przed ochlapaniem powierzchni łazienki 
można zastosować w takim przypadku 
ścianki działowe ze szkła lub innych 
materiałów (np. luksfery) lub jednorazową 
zasłonę prysznicową z miękkiego PVC. Tanie 
jednorazowe zasłony z miękkiego tworzywa 
nie wymagają czyszczenia i mycia. Po użyciu  
są zdejmowane i utylizowane.

Wysokość montażowa odpływu 
liniowego Advantix Vario wynosi od 95 do
165 mm. Nawet w najniższym wariancie 
zabudowy odległość między króćcem 
odpływowym a podłożem wynosi 25 
mm, dzięki czemu podejście kanalizacyjne 
może mieć długość do 2,5 m
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Podłoga jako powierzchnia brodzika

Jeśli decydujemy się na zamontowanie od-
wodnienia liniowego, to musimy zwrócić 
szczególną uwagę na szczelność podłogi  
w pomieszczeniu sanitarnym. Konieczne sta- 
je się zainstalowanie taśm i brzegowych i na-
rożników (np. Tytan Profesjonal) oraz folii  
w płynie w celu zapewnienia absolutnej 
szczelności. Sama podłoga wymaga też wy-
sokich umiejętności kafelkarza w celu specja-
listycznego ułożenia płytek ze spadkiem  
w kierunku odpływu. Najlepiej jeśli wynosił  
on będzie około 1-2%. Zbyt duży spowodu-
je niebezpieczeństwo pośliźnięcia się, na-
tomiast zbyt mały może doprowadzić do 
zalegania wody. Odpływy liniowe skonstru-
owane są z podłużnych korytek (w większo-
ści z tworzywa sztucznego) z częścią osad-
nikową oraz syfonem. Całość przykryta jest 
rusztem najczęściej wykonanym ze stali nie-
rdzewnej. Szerokość korytek waha się w prze-

dziale od 40-80 mm. Długość tych konstrukcji 
mieści się w granicach od 400 do 6000 mm. 
Typowa wysokość do układania glazury to 
15 mm. Niektórzy producenci produkują nie-
co wyższe konstrukcje (25-30 mm) umożliwia-
jące wyłożenie ich kamieniem naturalnym. 
Producenci wprowadzają coraz to praktycz-
niejsze rozwiązania, które można wykonać  
w każdej łazience np. Viega oferuje odwod-
nienia liniowe do przycinania na dowolną, żą-
daną długość oraz specjalne elementy umoż-
liwiające rozbudowę/wydłużenie odpływu. 
Koryta odpływowe wykonane są wraz z koł-
nierzem uszczelniającym lub bez niego. Koł-
nierz w znaczący sposób pomaga w prawi-
dłowym układaniu płytek oraz osadzeniu 
samego wpustu. Kołnierze mogą być wyko-
nane jako poziome lub jako pionowe (dla 
wpustów przyściennych). Same korytka od-
pływowe oferowane są jako podłużne, kąto-
we oraz łukowe. 

Zamknięcia wodne

Zasyfonowanie odpływu liniowego charak-
teryzuje się niewielką wysokością. Pozwala 
to na montaż w stropie. Wysokość zamknię-
cia waha się od 85 do 160 mm, licząc od po-
wierzchni betonu do dolnej części syfonu. 
Jeden z producentów wypuścił na rynek kon-
strukcję o wysokości 65 mm. Przepustowość 
wpustów waha się od ok. 20 l/min do wydaj-
ności dochodzącej nawet do 72 l/min. Za pomocą piły ręcznej oraz przymiaru 

odpływ liniowy Advantix Vario można 
bardzo łatwo przyciąć
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Dwustronne przykrycie odpływu – ze stali nierdzewnej lub do zabudowy płytkami
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Odpływ ścienny może być umieszczony
bezpośrednio w ścianie – wystarczy za-
stosować prosty w instalacji i niezawodny
stelaż Geberit Duofix.

→www.geberit.pl

← Innowacyjny odpływ
dla rozwiązań bezbro-
dzikowych

Duofix
do
natrysków

Ścienny zestaw odpływowyGeberit.a r t y k u ł  t e c h n i c z n y
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Ruszty odwodnień liniowych

Ruszty najczęściej wykonywane są ze stali szla-
chetnej. Mają one otwory odpływowe na całej 
długości w celu zwiększenia wydajności całe-
go odpływu. Z kolei tak zwane ruszty szczelino-

we nie mają otworów, woda zaś przedostaje 
się do korytka poprzez szczelinę między rusztem  
a brzegiem korytka. Nowością są ruszty wyko-
nane ze szkła, podświetlane diodami LED  lub 
też przeznaczone do wypełnienia drewnem 
egzotycznym lub płytkami ceramicznymi.  

Montaż odwodnienia liniowego

Odwodnienia liniowe mogą być zain-
stalowane w dowolnym miejscu w po-
sadzce w zasięgu działania zestawu 
natryskowego. Każdorazowo przed wy-
borem miejsca zainstalowania odpły-
wu należy wcześniej skonsultować się 
z glazurnikiem, który powinien określić 
sposób wykonania podłogi i sposób 
ułożenia wzoru posadzki. 
Montaż odwodnienia zaczynamy od 
jego usytuowania na powierzchni po-
sadzki oraz od wykonania podejścia 
kanalizacyjnego. Już w trakcie wyko-
nywania wewnętrznej instalacji kana-
lizacyjnej w budynku należy przewi-
dzieć wyprowadzenie odejścia z pionu 
kanalizacyjnego pod odwodnienie li-
niowe. Spadek w kierunku pionu nie 
powinien być mniejszy niż 1-2%. W przy-
padku możliwości braku odprowadze-
nia wody do pionu można zastosować 
specjalny trójnik siodłowy, który umożli-
wia wykonanie podejścia w dowolnym 
miejscu na pionie po uprzednim na-
wierceniu go. Dotyczy to tylko kanaliza-
cji wykonanej z tworzywa sztucznego. 
Producentem takiego trójnika jest np. 
firma McAlpine. 
Korytko odwodnienia musi być wy-
poziomowane w obydwu kierunkach 
(wzdłuż odpływu i w poprzek). Do tego 
celu służą regulowane nogi, w które 
każde z urządzeń jest wyposażone.  
Korytka odpływowe mają wyprofilowa-
ne spadki wewnętrzne w kierunku od-
pływu. Dlatego też należy je dokładnie 
wypoziomować. Wpust należy osadzić 
w ten sposób, aby jego górna cześć 

znalazła się niewiele poniżej przyszłej 
posadzki. Po wykonaniu czynności 
montażowych odwodnienie można za-
lać betonem aż do wysokości kołnierza 
uszczelniającego. Wylewka betonowa 
powinna być ułożona ze z spadkiem  
w odpowiednim kierunku. 
Po zagruntowaniu (wzmocnieniu) po-
sadzki preparatem np. Uni grunt, na-
kłada się pierwszą warstwę izolacji 
przeciwwilgociowej (np. Bolix Hydro, 
Baumie Proof, Ceresie CL 51). Płyn-
ną folię należy nakładać w kilku war-
stwach wałkiem, pędzlem lub szpa-
chlą. Krawędź wpustu liniowego trzeba 
zabezpieczyć specjalnym kołnierzem  
z polipropylenu. Należy przykleić go 
jeszcze na świeżo położoną izolację,  
a następnie posmarować powtórnie 
izolacją przeciwwilgociową. 
Po zakończeniu czynności uszczelnia-
jących posadzkę można przystąpić do 
układania glazury. Zawsze ze spadkiem 
1-2% w kierunku wpustu. Dobrze uło-
żona glazura powinna wystawać po-
nad ruszt ok. 2 mm. Pomiędzy krawę-
dzią wpustu a płytkami należy zostawić 
szczelinę, której wielkość powinna być 
taka sama jak fugi. Po zafugowaniu 
glazury w posadzce zaprawą np. Atlas 
Atris odporną na wodę i pleśnie należy 
jeszcze wypełnić silikonem spoinę przy 
samym wpuście (najlepiej w kolorze 
zbliżonym do koloru samej fugi).
Uwaga! Podczas zalewania betonem 
odwodnienia należy wpust dociążyć, 
aby uniemożliwić jego wypłynięcie  
do góry!

Przykład 
zabudowy 
odpływu 
liniowego
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przyśpiesza instalację i ułatwia zaprojektowa-
nie całej łazienki. Teraz podłoga w natrysku 
może być jednolita, pozbawiona wszelkich 
barier, a wygląd takiego pokoju kąpielowego 
jest atrakcyjny i nowoczesny. Odpływ natry-
sku całkowicie schowano w ściance instala-
cyjnej, a dzięki zintegrowanej macie izolacyj-
nej nie ma żadnych problemów z uzyskaniem 
szczelnej izolacji przeciwwodnej ściany i pod-
łogi. Żadna część odpływu nie znajduje się 
w podłodze. Na zewnątrz widoczny jest tylko 
mały otwór w ścianie, do którego użytkownik 
sam dobiera wykończenie odpływu. Istnieje 
również możliwość wklejenia materiału, któ-
rym wyłożone są ściany. Projekt tego innowa-
cyjnego produktu wykonał międzynarodowy 
team designerów Tibecraft AG. Produkt ten 
został nagrodzony przez jurorów konkursu  
„iF product design award 2010”. Wyrób speł-
nia wymagania normy PN-EN 1253.

Wersje ściennych zestawów odpływowych
Ścienny zestaw odpływowy oferowany jest  
w trzech wersjach: jako element Geberit  
Duofix, Geberit Uniflex lub Geberit GIS.  
Już na etapie projektowania wzięto pod uwa-
gę kolejne kroki niezbędne do kompletnej in-
stalacji tego produktu. Uniwersalne połącze-
nia z systemami izolacji zespolonej są również 
integralną częścią odpływu i zapewniają
prawidłową szczelność. Zapobiega to po-
wstawaniu rozszczelnień pomiędzy ścianą  
a podłogą. Do tej pory odpływy podłogowe 
stanowiły przeszkodę dla instalacji ogrzewa-
nia podłogowego oraz ingerowały w izolację 
termiczną i akustyczną pomieszczenia. Dzię-
ki instalacji wpustu odpływowego w ścianie 
unikniemy wszystkich tych problemów.

Montaż odpływu
- Prace konstrukcyjne
Zamontować stelaż Duofix do natrysku w sposób 
identyczny jak stelaż do WC. Ustawić odpływ 
kanalizacji tak, aby stalowy kołnierz znajdo-
wał się na poziomie wylewki. Następnie po-
łączyć odpływ z systemem kanalizacji budynku.
- Wykonanie wylewki
Wylewkę należy wykonać ze spadkiem 1-2% 
w kierunku odpływu.
- Izolacja przeciwwodna
Po wykonaniu wylewki należy usunąć po-
krywę ochronną, wyregulować głębokość, 

Ścienny zestaw 
odpływowy  
firmy Geberit

  Anna Kondratowicz-Trzeciak

  Zastosowanie odwodnienia w ścianie jest 
doskonałe w szczególności dla osób star-
szych i niepełnosprawnych. Tego typu od-
prowadzenie zużytej wody z natrysku eli-
minuje wszelkie bariery wysokościowe. 
Wjechanie wózkiem pod natrysk, a następ-
nie przesiadanie się na specjalne wodood-
porne krzesełko zamocowane na ścianie nie 
będzie stanowiło problemu dla osoby korzy-
stającej z natrysku. Utrzymanie w czystości 
ściany i podłogi wyłożonej glazurą jest bar-
dzo proste. Powierzchnia przeznaczona do 
umycia ograniczona jest do minimum. 

Budując lub modernizując łazienkę, dążymy 
do osiągnięcia maksymalnej przestrzeni bez 
zbędnego wyposażenia. Pozwala to osobie ką-
piącej się na swobodne ruchy podczas brania 
natrysku. Wpust ścienny jest elementem arma-
tury odpływowej, który umożliwia swobodne 
korzystanie z przestrzeni pod natryskiem. Dzięki 
jego zainstalowaniu mamy możliwość swobod-
nego przejścia (bez barier wysokościowych)  
z obszaru podłogi mokrej na suchą. Od dawna 
systemy Geberit Duofix oraz GIS bardzo dobrze 
sprawdzają się w instalacjach łazienkowych. 
Teraz ta technologia może być zastosowana 

również do odpływów natryskowych. Element 
do natrysków bezbrodzikowych z odpływem  
w ścianie to nic innego jak ukryty w ściance sy-
fon natryskowy odprowadzający wodę. 
Jest to bardzo prosty pomysł na przełama-
nie konwencji. Upraszcza on montaż systemu, 

Geberit Sp. z o.o.
ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa
tel. 22 376 01 02, faks. 22 843 47 65
www.geberit.pl
geberit.pl@geberit.com
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a następnie przymocować kołnierz izolacji 
przeciw wodnej.
- Ułożenie płytek podłogowych
Regulacja w pionie ramki kompensującej  
w zależności od grubości płytek podłogowych.
- Montaż elementów wykończeniowych.
Ramka pokrywy służy do precyzyjnej regu-
lacji pokrywy do grubości płytek ściennych. 
Teraz wystarczy tylko wstawić sitko i zało-
żyć pokrywę. Całość jest gotowa do uży-
cia. Klient ma do wyboru następujące rodza-
je wykończenia pokryw: stal szczotkowana, 
chrom, biały oraz element wypełniany do-
wolnym materiałem.

Zalety odpływu ściennego
• Odpływ w ścianie: instalacja odpływu  
w zintegrowanym systemie Geberit Duofix  
lub Geberit GIS oszczędza czas i wysiłek.
• Szczelność: ścienny element odpływowy jest 
wyposażony w zintegrowany system izolacji ze-
spolonej. Połączenia są zaprojektowane tak, 
aby zapewnić szczelność na wiele lat pracy.
• Elastyczność: pewność montażu bez 
względu na warunki panujące na budowie.
• Łatwość czyszczenia konstrukcji. Pod po-
krywą znajduje się łatwe do wyjęcia i oczysz-
czenia specjalne sitko.  

KESSEL  
– niezwykłe 
rozwiązania  
do łazienek 

  Anna Stochaj

Nowy wymiar kreowania łazienki stanowią prysznice bez brodzików, 
które poza walorami estetycznymi spełniają wymogi funkcjonalne 
w zakresie przepustowości oraz możliwości konserwacji odpływów. 
Wybór właściwego urządzenia odwadniającego podłogę w łazience 
nie zawsze jest łatwy. Firma KESSEL tworzy produkty indywidualnie 
dopasowywane do potrzeb użytkowników. Jedyne ograniczenia, 
jakie stoją przed potencjalnym klientem, to grubość portfela, własne 
potrzeby, gusta, oczekiwania i… możliwości zabudowy.  

  Odpływy liniowe

Chcąc zamontować w łazience odpływ li-
niowy można natrafić na ograniczenie w po-
staci niskiej podłogi. Wyboru należy wówczas 
dokonać spośród najniższych dostępnych na 
rynku odpływów. Takim rozwiązaniem jest  
Linearis Compact o minimalnej wysokości za-
budowy 80 mm (wysokość zabudowy do koł-
nierza wynosi tylko 65 mm). Korpus połączony 
jest trwale z nasadką, a jednocześnie zapew-
niony jest swobodny dostęp do rewizji. Wyj-
mowana pokrywa oraz syfon ułatwiają czysz-

czenie i konserwację odpływu. Mimo niskiej 
konstrukcji odpływ ten radzi sobie z przepły-
wem wynoszącym 36 l/min. Maksymalna gru-
bość płytek wynosić może 10 mm. Odpływ 
może zostać zabudowany przy ścianie lub od 
strony pomieszczenia. Przy zabudowie od stro-
ny pomieszczenia nóżki montażowe mogą zo-
stać skrócone po lewej lub prawej stronie. 
Większe możliwości zabudowy daje Linearis 
Comfort. Odpływ ten składa się z korpusu  
i nasady i w przeciwieństwie do Compact 
ma regulowaną na wysokość ramę i nasadę. 
Dzięki temu odpływ dopasowuje się do róż-

nych wysokości podłogi oraz płytek od 8 do 
22 mm. Nadaje się tym samym do stosowania 
w przypadku kamienia naturalnego do gru-
bości 20 mm. Zabudowa przebiega podob-
nie jak przy odpływie Linearis Compact,  
z tym że nóżki montażowe podczas zabudo-
wy przy ścianie można dowolnie odchylać 
bez konieczności przycinania. Odpływy Line-
aris Compact oraz Linearis Comfort wypo-
sażono w pokrywę ze stali nierdzewnej, którą 
po odwróceniu można przykryć płytkami. 
Linearis Comfort dostępny jest również ze 
świecącą jednolitym światłem pokrywą  

Odpływ prysznicowy Linearis Compact

Odpływ prysznicowy Linearis Comfort można 
stosować w przypadku kamienia naturalnego

Odpływ Scada podświetlany, z pokrywą do 
przyklejenia płytek
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Light, zasilaną niskonapięciowymi diodami LED 
oraz z ekskluzywną pokrywą Crystal z 3 komo-
rami wypełnionymi kryształkami Swarovskiego.  

Odpływy ścienne 

Rozwiązaniem dającym nowe możliwości 
kształtowania przestrzeni w łazience jest od-
pływ ścienny Scada. Odpływ ten po raz 
pierwszy został zaprezentowany podczas te-
gorocznych targów ISH we Frankfurcie  
a w sprzedaży dostępny będzie od kwietnia 
br. KESSEL jako pierwszy producent oferuje 
wariant podświetlany (LED) w czterech kolo-
rach: niebieskim, czerwonym, zielonym oraz 
RGB. Do wyboru są 3 pokrywy: prosta ze sta-
li nierdzewnej, ze wzorem Wave oraz z po-

wierzchnią do przyklejenia płytek. Pokrywa 
Wave sprawia, ze powierzchnie zakrzywione 
wydają się optycznie większe, natomiast po-
krywa do przyklejenia płytek czyni odpływ 
praktycznie niewidocznym. W zależności od 
wymagań użytkownika pokrywy są dostęp-
ne z podświetleniem LED, jak i bez podświe-
tlenia. Odpływ ścienny Scada może zostać 
zabudowany na trzy sposoby: w płycie gip-
sowej, w ścianie murowanej oraz za pomocą 
gotowego modułu podłogowego. Całkowita 
wysokość odpływu wynosi zaledwie 80 cm,  
a przepustowość oscyluje w granicach 0,5 l/s. 

Ochrona łazienek przed nieprzyjem-
nymi zapachami 

Odpływy łazienkowe mogą zostać dodat-
kowo wyposażone w suchy syfon Multistop 
chroniący przed nieprzyjemnymi zapacha-
mi powstałymi na skutek wysychania wpu-
stów. Problem ten dotyczy najczęściej łazie-
nek rzadko używanych np. przeznaczonych 
dla gości oraz łazienek z ogrzewaniem pod-
łogowym. Suchy syfon można zamontować 
w już zabudowanych odpływach – wystarczy 
wyjąć z odpływu syfon wodny i w jego miej-
sce włożyć syfon Multistop. Zasada działa-
nia jest bardzo prosta: syfon ma klapkę, która 
otwiera się samoczynnie podczas przepły-
wu ścieków i pozwala na ich swobodny od-
pływ. Następnie klapa powraca do pozycji 
podstawowej (zamkniętej) i zapobiega w ten 
sposób przedostawania się nieprzyjemnych 
zapachów z kanalizacji.  

Trzy nowe elementy konstrukcyjne – 
nieograniczone możliwości aranżacji  
strefy prysznicowej 

Odpływ liniowy 
Advantix Vario: 
teraz jeszcze bardziej 
elastyczny

  Tomasz Pawlak

Niezwykle wąski, z płynną regulacją 
długości, nagradzany za wzornictwo – 
po dwóch latach od premiery odpływ 
liniowy firmy Viega wciąż zachwyca 
swoją wyjątkową elastycznością.  
Teraz oferta została poszerzona  
o trzy nowe elementy konstrukcyjne, 
które dają architektom jeszcze większe 
możliwości aranżacji. Dzięki nim  
można z łatwością zaprojektować 
odwodnienia o długości nawet  
280 cm, umieścić odpływ w narożniku 
lub ułożyć go w kształcie litery "U", 
bez żadnych skomplikowanych wersji 
specjalnych. Nowa kolorystyka rusztów 
oraz osłon pozwala na harmonijne 
wkomponowanie odpływu w posadzkę. 

Trzy nowe elementy konstrukcyjne 
poszerzają gamę produktów Advantix 
Vario i otwierają szerokie możliwości 
aranżacji strefy prysznicowej – tu 
odpływ narożny
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Kessel Sp. z o.o. 
ul. Innowacyjna 2, Biskupice Podgórne
55-044 Kobierzyce
tel. 71 774 67 60, faks 71 774 67 69
kessel@kessel.pl, www.kessel.pl

Suchy syfon Multistop – osprzęt do odpływów 
Linearis Compact/Comfort

Odpływ ścienny Scada - min. odległość od 
ściany - 115 mm
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1,6 l/s, ponieważ każdy z odpływów ma wła-
sny, samoczyszczący syfon.
Za pomocą łącznika można realizować rów-
nież bardzo krótkie odpływy o długości od 
80 cm, charakteryzujące się wysoką wydaj-
nością odpływu. To idealne rozwiązanie w 
przypadku deszczownic lub pryszniców ka-
skadowych. Wysoką wydajność odpływu 
można w tym wypadku osiągnąć poprzez 
połączenie dwóch Advantix Vario, skróco-
nych do długości 30 cm. 

Do odpływów narożnych lub w kształcie lite-
ry U Viega proponuje zastosowanie łączni-
ka prostokątnego. Aby osiągnąć wysoką wy-
dajność odwodnienia przy użyciu dwóch lub 
trzech odpływów liniowych Vario, należy za-
pewnić odpowiednio szerokie podejście ka-
nalizacyjne (DN 70). 

Ruszty i osłony w nowych kolorach
Viega poszerzyła paletę kolorystyczną rusz-
tów i osłon do Advantix Vario, żeby umożliwić 
idealne wkomponowanie odpływu w po-
sadzkę. Oprócz znanych już wersji matowej  
i błyszczącej stali nierdzewnej w ofercie są te-
raz także elementy białe i czarne. Profile wy-
kończeniowe do płytek w tych samych kolo-
rach dostarcza firma Schlüter.

Wszystkie nowe rozwiązania charakteryzu-
ją znane już zalety programu Advantix Vario 
– szybki i prosty montaż, pewne uszczelnienie 
oraz regulacja wysokości montażowej.  
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Viega Sp. z o.o.
Al. Zwycięstwa 250, 81-540 Gdynia
tel. 58 66 24 999, faks 58 66 24 990
info@viega.pl, www.viega.pl

Ruszty i osłony w wersji czarnej i białej uzupełniają znane 
już warianty matowej i błyszczącej stali nierdzewnej

Nóżki o płynnej regulacji pozwalają na 
precyzyjne ustawienie górnej krawędzi 
odpływu względem podłoża

Do odpływu Advantix Vario dołączony 
jest zestaw do cięcia. Po skróceniu 
samouszczelniające zaślepki należy 
przykręcić do otwartych zakończeń odpływu

  Standardowa długość odpływu liniowe-
go Advantix Vario wynosi 120 cm. W razie po-
trzeby można go dowolnie skrócić nawet do 
30 cm. Nowy łącznik, łącznik narożny oraz 
element zamykający, jeszcze bardziej rozsze-
rzają możliwości tego rozwiązania. Wszystkie 
one mają długość 20 cm i można je łatwo 
łączyć z odpływem liniowym poprzez zwykłe 
włożenie i przykręcenie wkrętami.

Długi, krótki, narożny lub w formie  
litery „U”

Element zamykający umożliwia wydłuże- 
nie dobrze znanego odpływu Advantix 
Vario do 140 cm przy montażu jednostron-
nym. W przypadku montażu dwustronnego 
wartość ta wzrasta do 160 cm. Jeśli użytkow-
nik planuje jeszcze dłuższe odwodnienie, do-
skonałym rozwiązaniem jest zastosowanie 
łącznika. Przy użyciu dwóch Advantix Vario 
można wykonać odpływ o długości 240 cm, 
a wykorzystując dodatkowo dwa elementy 
zamykające – nawet 280 cm. Jednocześnie 
wydajność odwodnienia podwaja się, osią-
gając imponujące parametry: od 0,8 do  

Advantix Varioo (o długości do 280 cm) 
znalazł uznanie także w oczach jury 
German Design Award 2013
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  Współpraca pompy ciepła  
powietrze/woda z kotłem gazowym, 
olejowym lub na gaz płynny

W polskich warunkach klimatycznych pompa 
ciepła typu powietrze/woda musi współpra-
cować z dodatkowym źródłem ciepła.  
W budynkach nowych, o niewielkiej mocy 
obliczeniowej sprawdzi się układ monoener-
getyczny, a więc układ pompy ciepła we 
współpracy z grzałką elektryczną. Budyn-
ki modernizowane wymagały będą jednak 
nieco innego układu, tzw. biwalentnego.  
Taki układ to wzajemna współpraca pompy 

ciepła i kotła, zwykle tego który do pory ogrze-
wał budynek, jednak robił to nieekonomicznie. 
Współpraca z kotłem może przebiegać  
w dwóch wariantach – jako układ alterna-
tywny oraz jako układ równoległy. W obu 
przypadkach pompa ciepła powietrze/woda 
pracuje i pokrywa zapotrzebowanie do pew-
nej wartości temperatury zewnętrznej tzw. 
punktu biwalentnego, z taką zależnością, że 
im większa moc grzewcza dobranej pompy 
ciepła, tym niższa będzie wartość punktu bi-
walentnego, poniżej którego pompa wyma-
ga dołączenia dodatkowego źródła ciepła. 
Różnica pomiędzy pracą alternatywną,  

Viessmann – rzetelna wiedza i doświadczenie  
w układach współpracy pomp ciepła i kotłów 

Układy hybrydowe  
z automatyczną adaptacją  
punktu biwalentnego

  Dawid Pantera

Pod ciekawą nazwą „układ 
hybrydowy” można ukryć każdą 
instalację, która integruje  
w sobie co najmniej dwa źródła 
ciepła. Opisywany poniżej układ 
hybrydowy, to skojarzenie pod 
jedną obudową pompy ciepła 
powietrze/woda typu Split oraz 
kotła gazowego kondensacyjnego. 
Oczywiście połączenie dwóch 
urządzeń pod jedną obudową nie 
jest czymś szczególnie wyjątkowym. 
Na uwagę zasługuje tutaj przede 
wszystkim automatyka i jej funkcje, 
które zostały tak skonfigurowane, 
aby urządzenia z jednej strony 
maksymalnie chroniły środowisko 
naturalne przed emisją gazów 
cieplarnianych, a z drugiej 
zapewniały użytkownikowi możliwie 
duże oszczędności w rachunkach.
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Temperatura zewnętrzna °C 

Wysoki wskaźnik energii pierwotnej 

Olej opałowy lekki  0,26 kg CO2 / kWh 

Energia elektryczna  0,56 kg CO2 / kWh 

 

0,56 / 0,26 = 2,1 

Praca monowalentna 

Praca równoległa 

Praca alternatywna 

1  Opis diagramu: Emisja CO2 z kotła gazowego na gaz ziemny to około 
200 g/kWh. Na wyprodukowanie około 1 kWh energii elektrycznej do 
zasilania pompy ciepła, elektrownia emituje to atmosfery 560 g/kWhel. 
Efektywność pompy ciepła poniżej wartości 2,8 (560g/200g=2,8) – 
wg diagramu występuje dla temperatury powietrza zewnętrznego na 
poziomie -4°C i mniej – powoduje pracę pompy ciepła z wyższą emisją 
CO2 do atmosfery niż kotła gazowego na gaz ziemny. Automatyka 
spowoduje przełączenie pracy w kierunki pracy alternatywnej – tak więc 
pompa ciepła zostanie wyłączona, a zapotrzebowanie na ciepło będzie 
w całości pokrywał kocioł gazowy

2  Opis diagramu: Gdy mamy do czynienia z dodatkowym źródłem 
ciepła w postaci kotła olejowego to okazuje się, że na każdą 
wyprodukowaną 1 kWh ciepła taki kocioł emituje do atmosfery 260 
g CO2. Zatem efektywność, dla której pompa ciepła mniej obciąża 
środowisko przesuwa się na 2,1, co odpowiada wartości temperatury 
zewnętrznej -8°C. Tak więc od 0°C, kiedy to pompa wymaga 
wspomagania swojej pracy kotłem (chwilowa moc pompy ciepła jest 
mniejsza niż chwilowa moc grzewcza budynku) rozpoczyna się praca 
równoległa, natomiast od -8°C automatyka podejmie decyzje do 
przełączeniu pracy w układ alternatywny
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a równoległą pojawia się właśnie w momen-
cie dołączania dodatkowego źródła ciepła. 
Praca alternatywna powoduje wyłączenie 
pompy ciepła z pracy, a całość zapotrzebowa-
nia przejmuje kocioł – dodatkowe źródło ciepła. 
Praca równoległa powoduje natomiast dołą-
czenie do pracującej pompy ciepła kotła jako 
drugiego źródła ciepła i następnie oba urzą-
dzenia pokrywają zapotrzebowanie na ener-
gię budynku. W tym wariancie podstawowym 
źródłem ciepła jest pompa ciepła, a kocioł 
podnosi wstępnie zagrzaną wodę w instalacji 
c.o. do wartości wymaganej. Wybór sposobu 
współpracy pompy ciepła i kotła jako dodat-
kowego źródła ciepła zależy przede wszystkim 
od kosztów produkcji ciepła z kotła.

Automatyczna adaptacja punktu  
biwalentnego

Regulator urządzenia hybrydowego po 
wprowadzeniu danych dotyczących cen 
energii elektrycznej i paliwa współpracują-
cego z pompą ciepła kotła sam ocenia, jaki 
rodzaj pracy biwalentnej wybrać. 
Co więcej, do wyboru użytkownik ma dwa 
kryteria współpracy – minimalna emisja CO2 
do atmosfery oraz minimalne koszty eksplo-
atacyjne.

Kryterium minimalnej emisji CO2 do at-
mosfery (rys. 1  i 2 ) podyktowane jest dba-
łością o środowisko i uzależnia wzajemną 
współpracę pompy ciepła i kotła jako do-
datkowego źródła ciepła od wielkości emisji.

Kryterium minimalnych kosztów eksplo-
atacyjnych (rys. 3  i 4 ) polega na ocenie 
chwilowej efektywności pompy ciepła i oce-
nie czy dodatkowe źródło ciepła (kocioł) nie 
będzie tańsze w eksploatacji.

Z oferty firmy Viessmann… 
…pompa ciepła powietrze/woda Vitocal 200-S we współpracy z kotłem gazowym lub olejowym

Vitocal 200-S w skrócie…

• Atrakcyjna cenowo pompa ciepła po-
wietrze/woda o mocy grzewczej od 3,0 
do 10,6 kW (powietrze 2°C/woda 35°C  
w znamionowym punkcie pracy).
• Regulacja mocy i inwerter DC, zapew-
niający wysoką efektywność przy obcią-
żeniach częściowych.
• Niskie koszty eksploatacji, dzięki wy-
sokiemu współczynnikowi efektywności 
COP (Coefficient of Performance) wg EN 
14511: do 4,6 (powietrze 7°C / woda 35°C) 
wzgl. do 3,5 (powietrze 2°C / woda 35°C).
• Maksymalna temperatura zasilania: do 
55°C przy temperaturze zewnętrznej -15°C.

• Odporna na wpływy atmosferycz-
ne jednostka zewnętrzna z parownikiem, 
sprężarką, zaworem rozprężającym i wen-
tylatorem.
• Jednostka wewnętrzna z energoosz-
czędną pompą obiegu grzewczego, wy-
miennikiem ciepła, trójdrożnym zaworem 
przełączającym, grupą bezpieczeństwa  
i regulatorem,a w wersji ogrzewanie/
chłodzenie – ze zintegrowanym elek-
trycznym podgrzewaczem przepływo-
wym wody grzewczej.
• Łatwy w obsłudze regulator pomp cie-
pła Vitotronic 200 z wyświetlaczem tek-
stowo-graficznym.
• Komfortowa wersja z odwracalnym 

obiegiem, umożliwiająca ogrzewanie  
i chłodzenie.

Zalety instalacji biwalentnych: 
– wykorzystanie mocnych stron różnych 
źródeł ciepła;
– obniżenie kosztów zużycia i eksploatacji; 
– wykorzystanie w dużym stopniu darmo-
wej energii ze środowiska; 
– zmniejszenie szkodliwej dla środowiska 
emisji CO2; 
– wysokie bezpieczeństwo zaopatrzenia; 
– większa niezależność od paliw kopal-
nych; 
– zmniejszenie czasu eksploatacji istnieją-
cych instalacji.

Vitocal 200-S posiada 

certyfikat jakości 

Europejskiego 

Stowarzyszenia Pomp 

Ciepła (EHPA)

VITOCAL 200-S

Pompa ciepła Vitocal �00-S ekonomicznie wykorzystuje ciepło z otaczającego 
nas powietrza. Nadaje się zarówno do obiektów nowych, jak i modernizowanych. 
Można ją bez problemu łączyć z istniejącymi urządzeniami i systemami grzewczymi.

Vitocal 200-S 

jednostka zewnętrzna 

i wewnętrzna

Pojemnościowy 

podgrzewacz 

c.w.u.

Zasobnik 

buforowy 

wody 

grzewczej

Pojemn. 

podgrz. 

c.w.u.

Kocioł 

grzewczy

Vitocal 200-S, jako system grzewczy  
w nowym budynku

Vitocal 200-S i olejowy/gazowy kocioł grzewczy, 
jako zmodernizowany system biwalentny  
(przykład instalacji: AWB 104/107)
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Vitocal 200-S 

jednostka 

zewnętrzna 

i wewnętrzna

System ogrzewania i chłodzenia 
z jednostką wewnętrzną i zewnętrzną
Pompa ciepła Vitocal 200-S dostępna jest jako 

czysty, alternatywny system grzewczy lub 

też jako instalacja do ogrzewania i chłodzenia. 

Vitocal 200-S wykorzystuje ciepło zawarte 

w powietrzu atmosferycznym. 

Odporna na wpływy atmosferyczne jednost-

ka zewnętrzna jest elastyczna w wyborze 

miejsca zainstalowania, a kompaktowe wy-

miary pozwalają montować ją łatwo także na 

ścianach zewnętrznych. Możliwe jest również 

ustawienie wolnostojące, obok domu lub na 

dachu płaskim.

Przykładowe schematy działania instalacji grzewczej 

z pompą ciepła Vitocal 200-S

Jednostkę wewnętrzną instaluje się, jak każ-

de inne urządzenie grzewcze, w kotłowni lub 

pomieszczeniu gospodarczym domu. Zawiera 

ona niezbędną hydraulikę, wymiennik ciepła, 

energooszczędną pompę obiegu grzewczego 

i trójdrożny zawór przełączający, dla komforto-

wego zaopatrzenia w wodę grzewczą i c.w.u. 

Dodatkowym źródłem ciepła jest trzystopnio-

wy elektryczny podgrzewacz przepływowy 

(w pompie ciepła typ AWB AC).

Latem system Vitocal 200-S, typ AWB AC 

można używać także do chłodzenia pomiesz-

czeń. Może on w tym celu współpracować 

z konwektorami wentylatorowymi lub ogrze-

waniem podłogowym.
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Viessmann Sp. z o.o.
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Zadanie wyboru kryterium pracy, minimum 
emisji CO2 do atmosfery lub minimalne koszty 
eksploatacyjne należy do użytkownika instala-
cji. Pozostałe zadania, a więc określenie punk-
tów temperatury zewnętrznej przełączania pra-
cy instalacji pomiędzy trybem równoległym,  
a alternatywnym jest realizowane dynamicznie 
przez automatykę pompy ciepła.

Warto na koniec dodać, że urządzenia tego 
typu staną się wkrótce bardzo powszech-
ne, a to głównie za sprawą Dyrektywy Par-
lamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE 
z 23.04.2009 w sprawie promowania stoso-
wania energii ze źródeł odnawialnych, któ-
rej przepisy powinny wejść w życie najpóźniej 
do 2015 roku.  
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3  Opis diagramu: Stosunkowo tani 
gaz ziemny oznacza koszt produkcji 
energii cieplnej na poziomie  
23-24 gr/kWh. Gdy znany jest także 
koszt zakupu energii elektrycznej, 
to można bardzo prosto określić 
wartość efektywności pompy 
ciepła powietrze/woda, poniżej 
której eksploatacja pompy ciepła 
jest mniej opłacalna od kotła 
gazowego. Wg diagramu wartość 
temperatury zewnętrznej -2°C, to 
punkt poniżej którego automatyka 
pompy ciepła aktywuje pracę 
alternatywną – po prostu bardziej 
opłacalnym jest ogrzewanie kotłem 
gazowym na gaz ziemny niż praca 
pompy ciepła

4  Opis diagramu: 
Dla droższego 
paliwa jakim jest 
gaz płynny okazuje 
się, że pompa ciepła 
powietrze/woda 
powinna pracować 
do granic swoich 
możliwości, a więc 
do -15°C, gdyż to 
dla takiej wartości 
temperatury 
zewnętrznej dopiero 
koszty pracy pompy 
ciepła zaczynają być 
wyższe od pracy 
kotła gazowego na 
gaz płynny

KAN-therm  
na ścianach,  
czyli ogrzewanie  
i chłodzenie ścienne 

  Piotr Bertram

  Systemy wodnego, niskotemperaturo-
wego ogrzewania płaszczyznowego, wy-
korzystujące jako źródło ciepła w pomiesz-

czeniach powierzchnie posadzek lub ścian, 
zdobywają coraz większą popularność. 
Ogrzewanie ścienne KAN-therm charaktery-

Analogicznie, jak w płaszczyznowym ogrzewaniu podłogowym,  
w ogrzewaniu ściennym KAN-therm występują dwa sposoby 
wykonywania tego typu instalacji: metodą „mokrą” i „suchą”. Wybór 
metody zależy od konstrukcji budynku i ścian, przeznaczenia 
pomieszczeń, a także czasu dysponowanego na montaż (metoda 
mokra wymaga więcej czasu do momentu uruchomienia instalacji).

http://www.instalreporter.pl
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zuje się, poza zaletami każdego ogrzewania 
płaszczyznowego, także innymi, korzystnymi 
cechami: 
• może funkcjonować jako jedyne, samo-
dzielne ogrzewanie pomieszczeń lub służyć 
jako ogrzewanie uzupełniające w przypad-
ku niewystarczającej powierzchni ogrzewa-
nia podłogowego w pomieszczeniu. Może 
również wspomagać ogrzewanie grzejniko-
we, zwiększając jednocześnie komfort w po-

mieszczeniach (stosowane w przypadku mo-
dernizacji ogrzewanego obiektu),
• zapewnia równomierny, zbliżony do ideal-
nego rozkład temperatury w pomieszczeniu  
i w efekcie wysoki komfort cieplny,
• pionowe przegrody ze względu na jedna-
kowe dla ogrzewania i chłodzenia współ-
czynniki przejmowania ciepła, są idealne dla 
dualnych układów (ogrzewanie/chłodzenie),
• oddawanie ciepła odbywa się przede 
wszystkim (w ok. 90%) przez korzystne dla 
komfortu promieniowanie,
• temperatura powierzchni grzejnej może 
być wyższa niż w ogrzewaniu podłogowym 
(do 35oC), co skutkuje większą wydajnością 
cieplną,
• ze względu na mniejszą grubość płyty grzej-
nej/chłodzącej oraz mały (lub zerowy) opór 
cieplny warstw zewnętrznych (okładzin) ścian, 
mniejsza jest bezwładność cieplna i łatwiej- 
sza regulacja temperatury w pomieszczeniu  
(w porównaniu do ogrzewania podłogowego).

System „na mokro” KAN-therm Rail 

Rury grzewcze mocowane są na ścianie w li-
stwach montażowych, a następnie pokrywa-
ne warstwą tynku o całkowitej grubości 30-
35 mm, tworzącą płytę grzejną. Minimalna 
grubość tynku nad powierzchnią rury wyno-
si 10 mm.

Do wykonania instalacji stosuje się rury  
KAN-therm PE-RT lub PE-Xc o średnicach  
12x2 lub 14x2 mm, a także rury wielowarstwo-
we PE-RT/Al/PE-RT o średnicy 14x2 mm. Rury 
układa się meandrowo z rozstawem 5, 10, 15, 
20, 25 cm. W przypadku rozstawu 5 i 10 cm 
rury można układać podwójnym meandrem. 
Pętle grzewcze przyłącza się do przeznaczo-
nych do ogrzewania płaszczyznowego roz-
dzielaczy KAN-therm. Tynk płyty grzewczej 
powinien charakteryzować się dobrą prze-
wodnością cieplną, odpornością na tempe-
raturę, elastycznością i małą rozszerzalnością 
cieplną. Rodzaj tynku musi być przystosowa-
ny do charakteru pomieszczenia. Mogą być 
stosowane tynki wapienno-cementowe, gip-
sowe (anhydrytowe), a także zaprawy gli-
niane. Tynk układa się etapowo: pierwsza 
warstwa o grub. ok. 20 mm powinna całko-
wicie pokryć rury grzewcze. Na świeżo ułożo-
ną warstwę należy nałożyć siatkę tynkarską 
z włókna szklanego, a następnie wykonać 
drugą warstwę tynku o grubości 10-15 mm. 
Pasy siatki muszą nachodzić zarówno na sie-
bie, jak i na sąsiednie powierzchnie ok. 10-
20 cm. Powierzchnia jednego pola grzew-
czego nie powinna przekraczać 6 m2/obwód 
grzewczy, a wysokość nie więcej niż 2 m. 
Podczas tynkowania rury grzewcze powinny 

być napełnione wodą pod ciśnieniem. Na-
grzewanie tynku można rozpocząć po jego 
wyschnięciu (czas określony przez producen-
ta tynku – od 7 dni dla tynków gipsowych 
do 21 dni dla cementowych). Tynk może być 
malowany, pokrywany tapetą, farbą struktu-
ralną lub okładzinami ceramicznymi.

System „na sucho” KAN-therm TBS 

Rury grzewcze umieszczone są w rowkach 
płyt izolacyjnych profilowanych KAN-therm 
TBS 14, wyposażonych w radiatory (lamele)  
z blachy stalowej. Płyty TBS 14 mocowane są 
między poziomymi listwami drewnianymi lub 
profilami stalowymi 25x50 mm. Na tak wyko-
naną konstrukcję nakłada się folię PE pełnią-
cą rolę izolacji akustycznej i przeciwwilgo-
ciowej. Następnie do listew mocuje się płyty 
gipsowo-kartonowe, które na koniec pokrywa 
się wykładzinami ściennymi (farby, tapety, pły-
ty ceramiczne). Do montażu instalacji stosu-
je się rury KAN-therm PE-Xc lub PE-RT 14x2 mm 
z osłoną antydyfuzyjną lub rury wielowarstwo-
we PE-RT/Al/PE-RT 14x2 mm. Rury układa się 
meandrowo z rozstawem 125 lub 250 mm.
Płaszczyznowy grzejnik ścienny KAN-therm 
wykonany metodą suchą gotowy jest do pra-
cy natychmiast po zakończeniu montażu.  
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du 55°C czy nawet 45°C. Takie podejście do 
zagadnienia pozwala na zastosowanie roz-
wiązań systemów grzewczych, które z powo-
dzeniem mogą wykorzystywać alternatyw-
ne źródła ciepła, takie jak chociażby pompy 
ciepła.
Kluczowymi parametrami w doborze zarów-
no wiszących urządzeń grzewczych, jak rów-
nież pętli ogrzewania podłogowego jest war-
tość temperatury na przewodzie zasilającym 
oraz wartość temperatury na przewodzie po-
wrotnym. To one w sposób decydujący wpły-
wają na wydajność cieplną grzejnika, a tym 
samym na jego wielkość. Im wyższe są war-

Różne warianty współpracy 

Pętla podłogówki i grzejnik 
…w jednym pomieszczeniu

  Tomasz Podleś

  Parametry pracy instalacji

Dzięki nowoczesnym technologiom i tenden-
cjom do stosowania materiałów o coraz lep-
szych właściwościach izolacyjnych, współ-
czesne budynki charakteryzują się coraz 

niższym zapotrzebowaniem na ciepło. Zasa-
da ta dotyczy nie tylko nowych budynków, 
ale także tych remontowanych. W budyn-
kach nowych lub poddanych termomoder-
nizacji wskaźnik obciążenia cieplnego wy-
nosi często mniej niż 40 W/m2. W praktyce do 
ogrzania takiego budynku do optymalnej 
temperatury 20°C wystarczają niższe para-
metry wody zasilającej instalację grzewczą. 
Zamiast tradycyjnie przyjmowanej tempera-
tury 75°C czy 70°C dla wody zasilającej,  
z powodzeniem można dla takich nowocze-
snych budynków obniżyć obliczeniowe para-
metry wody zasilającej do temperatury rzę-

Coraz częściej w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych możemy 
spotkać, a wręcz przerodziło się w stosowanie standardowe, instalacje tzw. 
mieszane. Najczęściej są to układy składające się z typowych urządzeń 
grzewczych jak naścienne grzejniki płytowe, montowane pod parapetami 
okiennymi oraz pętle ogrzewania podłogowego. Jednakże są przypadki 
gdy w całym budynku czy też lokalu zamontowana jest jedynie jedna lub 
dwie pętle podłogówki. Najczęściej ogrzewanie podłogowe montowane 
jest w łazience, kuchni czy też przedpokoju. Jak rozsądnie wykonać takie 
połączenie, biorąc oczywiście pod uwagę nakład kosztów inwestycyjnych 
oraz to, aby działanie instalacji c.o. przyniosło oczekiwane poczucie 
komfortu cieplnego. O czym należy pamiętać przy takim skonfigurowaniu?

tości temperatury, tym grzejnik płytowy ma 
większą wydajność cieplną, a tym samym 
mniejsze rozmiary. Przy ogrzewaniu podło-
gowym należy pamiętać o nieprzekracza-
niu wartości temperatury na zasilaniu więcej 
niż 55ºC, co spowodowałoby przykre kon-
sekwencje nie tylko dla powierzchni podło-
gi, pod którą została zamontowana pętla, 
ale również na odczucie komfortu cieplnego 
przez użytkowników.

Mieszać czy nie mieszać?  
A jeśli mieszać, to jak?

Dobrą praktyką zarówno na drodze projek-
towania, jak i na samym etapie wykonaw-
stwa jest stosowanie układów mieszających 
(fot. 1 ). Nawet wtedy, gdy źródłem ciepła 
będzie kocioł kondensacyjny czy też pompa 
ciepła to przy dużej liczbie pętli – często też 
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a) Źródło ciepła – zwykły kocioł  
niekondensacyjny; pomieszczenie  
wyposażone w 1 pętlę podłogówki;  
bez dodatkowych grzejników  
(schemat 1 ).

Do najprostszych elementów służących do 
podłączenia 1 pętli ogrzewania płaszczyzno-
wego bez dodatkowego urządzenia grzew-
czego służą proste zawory typu RTL (fot. 2 ). 
Są one bardzo często nazywane także jako 
ograniczniki temperatury powrotu. Składają 
się z zaworu termostatycznego oraz z głowi-
cy termostatycznej a całość montuje się na 
przewodzie powrotnym. Zasada działania ta-
kiego elementu jest bardzo prosta. Na ter-
mostacie nastawia się maksymalną wartość 

temperatury czynnika grzewczego, jaką ma 
przepuszczać zawór termostatyczny. 
Najczęściej wartości mieszczą się w zakre-
sie 10-50ºC, a wartością fabrycznie ustawio-
ną jest 40ºC. Po przekroczeniu temperatury 
wody krążącej w pętli powyżej wartości usta-
wionej na termostacie zawór termostatycz-
ny zamyka przepływ czynnika grzewczego 
przez pętle, ponowne zaś otwarcie możliwe 
jest tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy tempe-
ratura w pętli spadnie poniżej wartości usta-
wionej na RTL. Zapobiega to przekroczeniu 
maksymalnych 55ºC nawet w przypadku cią-
głej pracy źródła na wyższych parametrach 
niż 55ºC na zasileniu. 
Bardziej rozbudowaną wersją RTL jest regula-
tor wyposażony w dodatkową głowicę ter-

dość długich – ogrzewania podłogowego 
połączonych z instalacją grzejnikową powin-
no się stosować tzw. układy mieszające, któ-
re pozwalają na nieprzekraczanie wartości 
temperatury dopuszczalnej na zasileniu pod-
łogówki. 
Drugą zaletą umieszczania „mieszczaczy” jest 
fakt, że w sytuacji drastycznie niskiej tempera-
tury zewnętrznej większej niż wartość projek-
towej zewnętrznej temperatury uzależnionej 
od danej strefy klimatycznej, zawsze fizycznie 
możemy podnieść temperaturę zasilania na 
źródle ciepła (tracąc na sprawności tego źró-
dła), co spowoduje wzrost wydajności ciepl-
nej z grzejników naściennych, ale nie spowo-
duje przekroczenia 55ºC na podłogówce. 
W przypadku istnienia tylko jednej czy też 
dwóch pętli ogrzewa-
nia podłogowego  
w obiekcie np. w ła-
zience lub w kuch-
ni, należy poważnie 
się zastanowić, czy 
potrzebny jest nam 
układ mieszający. 
Wszystko uzależnio-
ne jest od tego, jakie 
mamy źródło ciepła 
oraz czy w danym po-
mieszczeniu będą tyl-
ko i wyłącznie pętle 
ogrzewania płasz-
czyznowego, czy też 
oprócz nich będzie 
jeszcze grzejnik ła-
zienkowy (nawet tyl-
ko z przeznaczeniem 
do suszenia mokrych 
ręczników). Rozpa-
trzmy parę różnych 
przypadków:

Innowacja + Jakość

Armatura Premium + Systemy

Oventrop?
Oszczędność energii i nowoczesne wzornictwo!

Pozostałe informacje do uzyskania w:
Oventrop Sp. z o. o. Bronisze, ul. Świerkowa 1B  
05-850 Ożarów Mazowiecki
Tel. (22) 752 94 47
e-mail: info@oventrop.pl  www.oventrop.pl

Oszczędzanie energii można zacząć od zastosowania regulatorów sterujących wydajnością  
domowej instalacji grzewczej. Firma Oventrop oferuje termostaty do przezbrojenia grzejników  
zaworowych lub zaworów przy grzejnikach konwencjonalnych.
Termostaty Oventrop do zaworów i wkładek zaworowych z przyłączem gwintowanym:
–  Uni LH, Uni XH, Uni CH, Uni SH z nakrętką (M 30 x 1,5) do zaworów i wkładek zaworowych 

Oventrop, Heimeier, Honeywell
– vindo RTD z nakrętką (M 30 x 1,5) do zaworów typoszeregu RTD firmy Danfoss
–  Uni LA (M 28 x 1,5) do zaworów Herz
– Uni LI (M 32 x 1,0) do zaworów Ista
– Uni LO (M 38 x 1,5) do zaworów Oreg/Oddal
– Uni LR (M 33 x 2,0) do zaworów Rossweiner
Termostaty Oventrop do zaworów i wkładek zaworowych ze złączem zaciskowym:
–  Uni LD, Uni CD, Uni XD (do zaworów typoszeregu „RA” i wkładek zaworowych firmy  

Danfoss)
Zalety: • łączenie bez adaptera • czujnik cieczowy • trendowe wzornictwo • wysoka jakość 
regulacji • konserwacja nie jest wymagana • krótkie wymiary zewnętrzne • łatwy montaż
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towany w szafce podtynkowej wraz z pom-
pą (fot. 5 ). Nadaje się on także przy wyso-
kotemperaturowych źródłach ciepła (patrz 
punkt 1). Jest to zestaw regulacyjny prze-
znaczony do bezpośredniego podłączenia 
jednej lub dwóch pętli ogrzewania podło-
gowego do instalacji grzejnikowej. Jego za-
stosowanie pozwala zaoszczędzić na roz-
dzielaczu ogrzewania podłogowego, który 
w tym przypadku jest niepotrzebny. To ide-
alne rozwiązanie w sytuacjach, gdy „pod-
łogówka” jest potrzebna tylko w jednym po-
mieszczeniu np. łazience, kuchni lub pokoju 
dziennym. Mały zestaw obniża temperaturę 
wody z np. 70°C do temperatury właściwej 
dla instalacji ogrzewania podłogowego np. 
40°C. Pompa zapewnia potrzebny przepływ 
wody w obiegach ogrzewania podłogowe-
go, a ogranicznik temperatury nie pozwala, 
by temperatura zasilania przekroczyła 55°C. 
Temperaturę powietrza w pomieszczeniu moż-
na regulować za pomocą głowicy termosta-
tycznej. Montaż dwóch pętli jest możliwy po-
przez specjalnego rodzaju 2 szt. rozgałęziaczy.

c) Źródło ciepła – zwykły kocioł  
niekondensacyjny; pomieszczenie  
wyposażone w 1 pętlę podłogówki  
z dodatkowym grzejnikiem  
(schemat 3 ).

Gdy mamy w pomieszczeniu grzejnik wiszą-
cy to już jesteśmy w stanie wybierać z wielu 
rozwiązań dostarczanych nam przez produ-
centów armatury grzewczej. W łazience naj-
częściej występującym urządzeniem grzew-
czym jest grzejnik łazienkowy tzw. rurkowy. 
W zależności od modelu jest on podłączany 
od dołu do instalacji centralnego ogrzewa-
nia po skrajnych rogach (odległość przyłą-
czy jest niewiele mniejsza od całkowitej sze-

je to w momencie osiągnięcia wymaganej 
temperatury powietrza w pomieszczeniu lub 
w momencie przekroczenia dopuszczalnej 
wartości temperatury wody, w zależności co 
nastąpi wcześniej. 
W obu sytuacjach stosowanie elementów 
mieszających jest, z punktu widzenia ekono-
micznego i praktycznego, nieuzasadnione  
i bezpodstawne.

b) Źródło ciepła – kocioł  
kondensacyjny lub pompa  
ciepła; pomieszczenie  
wyposażone w 1 pętlę  
podłogówki; bez dodatkowych  
grzejników (schemat 2 ).

W takiej konfiguracji, oprócz wcześniej wspo-
mnianych prostych ograniczników tempe-
ratury powrotu zastosowanie znajdują regu-
latory umożliwiające regulację temperatury 
pomieszczenia poprzez regulację wydajności 
pętli ogrzewania podłogowego (fot. 4 ).
Na pierwszy rzut oka elementy składowe 
są takie same jak dla RTL, jednakże różni-
ca pomiędzy nimi jest taka, że na głowicy 
termostatycznej w regulatorze można usta-
wić wartość temperatury wewnętrznej w po-
mieszczeniu w zakresie 7-28ºC, a na głowicy 
termostatycznej w RTL ustawia się maksy-
malną wartość temperatury czynnika grzew-
czego przepływającego w pętli ogrzewania 
podłogowego. Regulator nie wymaga mie-
rzenia temperatury wody, ponieważ obliga-
toryjnym wymogiem jest zastosowanie go  
w instalacjach ogrzewania niskotemperatu-
rowego z temperaturą zasilania maksymalnie 
55ºC. Przedstawione rozwiązanie powoduje, 
że zastosowanie układów mieszających tak-
że wydaje się nieopłacalne i bezzasadne.
Innym zestawem elementów jest układ mon-

rokości grzejnika) lub centralnie od dołu na 
środku (rozstaw przyłączy jest wtedy 50 mm, 
licząc w osiach otworów przyłączeniowych). 

Grzejnik łazienkowy z przyłączami 
umieszczonymi po skrajnych stronach
Urządzenie grzewcze podłączane jest do sys-
temu c.o. za pomocą oddzielnego zaworu 

3

4
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Schemat 2

Schemat 3
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mostatyczną gazową lub cieczową (fot. 3 ),
która ma za zadanie mierzyć temperatu-
rę wewnętrzną w pomieszczeniu, a jedno-
cześnie powiązana jest z pomiarem tempe-
ratury czynnika grzewczego w przewodzie 
podłogówki. Przepływ wody jest zamyka-
ny w momencie przekroczenia jednej z war-
tości ustawionych na pokrętłach. Następu-

http://www.instalreporter.pl


termostatycznego umieszczonego na prze-
wodzie zasilającym i nakręconej na niego 
głowicy termostatycznej oraz zaworu odcina-
jącego na przewodzie powrotnym (fot. 6 ).
Przy połączeniu z pętlą ogrzewania podło-
gowego najczęściej spotykane rozwiązania 

dla uzyskania efektu ciepłej podłogi.  
Oba urządzenia grzewcze działają niezależ-
nie od siebie, jednakże urządzeniem, które  
z uwagi na szybszą bezwładność cieplną bę-
dzie efektywniej i skuteczniej reagowało na 
zmiany temperatury w pomieszczeniu będzie  
grzejnik łazienkowy, zamknięcie zaś przepły-
wu czynnika grzewczego na zaworze termo-
statycznym przy grzejniku nie spowoduje jed-
noczesnego zamknięcia przepływu wody na 
pętlę podłogówki.
 
Grzejnik łazienkowy z przyłączami 
umieszczonymi w odległości 50 mm, 
licząc w osiach otworu

Dla takich połączeń jeden z producentów 
wymyślił specjalny zawór, a wręcz można na-
wet powiedzieć, że to blok podłączeniowy 
(fot. 8 ). Zaletą takiego zaworu, która odróż-
nia go od zwykłych zaworów ograniczają-
cych temperaturę powrotu jest nowatorska 
konstrukcja. 
W tym rozwiązaniu ogrzewanie podłogo-
we jest połączone hydraulicznie szeregowo 
z grzejnikiem, co powoduje, że temperatura 
zasilania ogrzewania podłogowego jest ob-
niżana przez grzejnik. Dzięki szeregowemu 
podłączeniu zapewnia proste zrównoważe-
nie hydrauliczne. Zarówno podłogówkę, jak i 
grzejnik reguluje się, kręcąc jednym central-
nym zaworem. Zintegrowane zabezpiecze-
nie przed zbyt wysoką temperaturą, wyłącza 
automatycznie obieg ogrzewania podłogo-
wego w razie przekroczenia maksymalnej 
temperatury na zasilaniu, bez konieczności 
odcięcia grzejnika. Jest to możliwe dzięki spe-
cjalnemu obejściu w konstrukcji zaworu (tzw. 
bypassa). Jak łatwo zauważyć, jest to nic in-
nego jak mały wewnętrzny układ mieszający. 
Idea została pokazana na schemacie 4 ,  

Jakość w najlepszej cenie!
PANDA. Czarno na białym.

www.ogrzewanie.danfoss.pl

termostat Panda
pasuje do zaworów
termostatycznych i wkładek
z połączeniem M30x1.5

tylko jeden
taki termostat
na polskim rynku!

Danfoss jest producentem pierwszego 
na świecie termostatu grzejnikowego. 
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, 
oferuje produkty najwyższej jakości - 
wśród nich głowicę Panda w wyjątkowo  
atrakcyjnej cenie.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE
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Schemat 4

to regulatory z funkcją ograniczenia warto-
ści temperatury powrotu. Montowane są one 
w pomieszczeniu łazienki w ładnie obudowa-
nej skrzynce podtynkowej, do której w każdej 
chwili jest możliwy swobodny dostęp (fot. 7 ). 
Bardzo ważną sprawą jest także rozwiązanie 
podłączenia: w jaki sposób pętla ogrzewania 
podłogowego jest włączona do instalacji c.o. 
– czy w sposób szeregowy czy też równoległy? 
W układzie szeregowym, przepływ czynnika 
grzewczego odbywa się najpierw przez „su-
szarkę” na ścianie, a następnie przez przewo-
dy pętli, jego regulacja odbywa się tylko  
na zaworze termostatycznym przy grzejniku 
łazienkowym. Ograniczenie przepływu  
przez naścienne urządzenie grzewcze po- 
woduje jednoczesne ograniczenie przepły-
wu przez pętlę ogrzewania podłogowego  
i ogranicza nasz wpływ do minimum na kwe-
stię sterowania. Odmiennie jest w przypad-
ku podłączenia równoległego, gdzie mamy 
do czynienia z możliwością sterowania za-
równo grzejnikiem łazienkowym oraz możli-
wością sterowania ogrzewaniem płaszczy-
znowym. Ich współpraca wygląda wtedy 
następująco: wymaganą temperaturę w po-
mieszczeniu ustawia się za pomocą głowicy 
termostatycznej umieszczonej przy grzejniku 
łazienkowym, a w sposób niezależny ustawia 
się maksymalną wartość temperatury czyn-
nika grzewczego na przewodzie powrotnym 
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umieszczonej przy grzejniku wiszącym 
na ścianie oraz głowicy termostatycznej,  
w którą wyposażony jest zestaw do sterowa-
nia grzejnikiem podłogowym. Są dwie przy-
czyny, które eliminuje takie rozwiązanie. Wy-
sokość montażu każdej z nich jest inna oraz 
tolerancja nastawionej wartości temperatu-
ry wewnętrznej, po której powinno nastąpić 
otwarcie lub zamknięcie przepływu czynni-
ka grzewczego, jest nie identyczna. Z uwa-
gi na to, że grzejnik łazienkowy ma mniejszą 
bezwładność cieplną i tym samym będzie 
szybciej reagował na zmiany temperatury 
pomieszczeniu, może to doprowadzić do sy-
tuacji, że pętla ogrzewania podłogowego ni-
gdy się nie włączy i efekt uzyskania ciepłej 
podłogi nigdy nie nastąpi. Spowodowane 
jest to posiadaniem przez ogrzewanie płasz-
czyznowe poziome zdecydowanie większej 
bezwładności cieplnej, a tym samym wydłu-
żonym czasem reakcji na jakiekolwiek zmiany 
temperatury.

Meander, harfa czy ślimak oraz jego 
długość

Istotną kwestią jest także sposób rozłożenia 
przewodów ogrzewania podłogowego w 
danym pomieszczeniu. Najlepszym i najbar-
dziej odpowiednim sposobem jest stosowa-
nie tzw. ślimaka (fot. 10 ). Przewód zasilania 
powinien być układany naprzemiennie  

10

a na fot. 9  pokazane jest, w jakich miej-
scach powinny być montowane przewody 
do grzejnika i do pętli ogrzewania podłogo-
wego oraz gdzie przychodzą główne prze-
wody zasilania i powrotu. 

d) Źródło ciepła – kocioł  
kondensacyjny lub pompa  
ciepła; pomieszczenie  
wyposażone w 1 pętlę  
podłogówki z dodatkowym  
grzejnikiem (schemat 3 ).

Przypadek ostatni jest chyba najprostszym,  
w którym mamy możliwość zastosowania 
prawie wszystkich wcześniej omawianych 
przykładowych konfiguracji, oprócz regula-
tora temperatury wewnętrznej poprzez re-
gulację wydajności pętli podłogowej. Nie 
wskazane jest stosowanie w jednym pomiesz-
czeniu dwóch elementów mierzących wiel-
kość temperatury wewnętrznej, np. głowi-
cy termostatycznej cieczowej lub gazowej 

9  Oznaczenia na rysunku:
Z G – zasilenie grzejnika łazienkowego
P G – powrót z grzejnika łazienkowego
Z OP – zasilenie pętli podłogówki
P OP – powrót z pętli podłogówki
Z kocioł – zasilenie ze źródła ciepła
P kocioł – powrót do źródła ciepła
STW – ogranicznik temperatury
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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

http://www.viega.pl/
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chodzeniu na „bosaka” dałoby się odczuć 
jako dyskomfort. Długość jednej pętli także 
odgrywa kluczową rolę z powodu całkowi-
tych oporów hydraulicznych i konieczności 
zrównoważenia całej instalacji centralnego 
ogrzewania. W praktyce nie powinno się sto-
sować pętli o długości dłuższej niż 80 m.b.

Rozwiązania niekonwencjonalne

Na uwagę zasługuje jedno z rozwiązań 
przedstawionych przez jednego z liczących 
się producentów armatury do instalacji cen-
tralnego ogrzewania w budynkach jedno-, 
jak i wielorodzinnych. System opiera się na 
rozdziale czynnika grzewczego za pomo-
cą zaizolowanych rur z trójnikami, ułożony-
mi bezpośrednio na podkładzie podłogi. Za-
pobiega to nadmiernemu nagrzewaniu się 
szafki rozdzielacza i fragmentu podłogi przed 
nim. Wychłodzone powroty pętli prowadzo-
ne są w jastrychu do belek zbierających roz-
dzielacza, w których zintegrowano wkładki 
do równoważenia poszczególnego obie-
gu (fot. 11 ). Do regulacji temperatury w po-
szczególnych pomieszczeniach służy regu-
lator (fot. 12 ) sterujący armaturą ustalającą 
chwilowe natężenie przepływu w pętli. Za-
letami takiego systemowego rozwiązania 
jest praktycznie brak wykonywania instalacji 
elektrycznej czy też komunikacji bezprzewo-
dowej pomiędzy czujnikami a regulatorem, 
jak to ma miejsce w tradycyjnych rozwiąza-
niach. Eliminuje to tym samym zaistnienie 
tzw. zjawiska elektrosmogu. W regulatorze 
pomieszczeniowym znajduje się także spe-
cjalny bypass, który redukuje bezwładność 
cieplną oraz falowanie temperatury podłogi. 
W każdym pomieszczeniu można ustawić in-
dywidualne natężenie przepływu w zależno-
ści od wymagań użytkownika.  

z przewodem powrotnym. Służy to zapewnie-
niu równomiernego rozkładu ciepła na całej 
powierzchni podłogi, a tym samym brakiem 
stref na przemian zimnych i ciepłych, co przy 
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  Rettig Heating sp. z o.o. jest częścią kon-
cernu Rettig ICC Group, największego świa-
towego producenta grzejników.
Sztandarową marką koncernu Rettig jest 
Purmo, niekwestionowany lider na wie-
lu rynkach europejskich, również w Polsce. 
Pod marką Purmo w Polsce sprzedawane są 
grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowe, grzej-
niki dekoracyjne, grzejniki kanałowe, grzejniki 
kolumnowe, grzejniki elektryczne i ogrzewa-
nie podłogowe. Na wszystkie produkty  
Purmo udzielana jest 10-letnia gwarancja.
Koncern Rettig Heating od lat spełnia euro-
pejskie standardy jakości wyznaczone przez 
British Standards Institution. W 1995 r. ta brytyj-
ska instytucja przyznała firmie certyfikat jako-
ści ISO 9002; natomiast pod koniec 2003 r. 
Rettig Heating otrzymał certyfikat ISO 9001 
potwierdzający najwyższą jakość produk- 
tów Purmo. Polska fabryka Rettig Heating  
w Rybniku uzyskała również certyfikat ekolo-
giczny ISO 14001 przyznawany za realizowa-
nie polityki przyjaznej środowisku. Firma jest 
również laureatem wielu nagród, m.in.: „Bu-
dowlana Marka Roku”, „Jakość Roku”, „Do-
bry produkt”.  

Grzejniki 
Purmo do 
łazienek

  robert Skomorowski

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

r
ek

la
m

a

http://www.instalreporter.pl


30m a r z e c  2 0 1 3  ( 0 3 )  a r t y k u ł  t e c h n i c z n y d O  s p I s U  T R E Ś C I

● najbardziej popularny 
 
SANTORINI
Moc grzewcza: 300-1447 W
Wymiary: wys.: 714, 1134, 1470, 1764 mm, szer. 
400, 500, 600, 750, 900 mm 
Materiał: wysokiej jakości profil stalowy
Max. ciśnienie robocze: 10 bar
Max. temp: 110oC
Podłączenie: 4 otwory z gwintem 
wewnętrznym ½”
Wyposażenie podstawowe: zawieszenia  
o regulowanej odległości od ściany, korek 
zaślepiający, odpowietrznik ½”
Wyposażenie dodatkowe: wieszak 
ręcznikowy okrągły chromowany, wieszak 
typ C chromowany, grzałka elektryczna
Kolor: biały RAL 9016, pozostałe na zamówienie
Cena: 418-614 zł netto
Dla tych, którzy chcą wymienić stary grzejnik 
na nowy bez konieczności przerabiania 
instalacji polecamy grzejnik Santorini A – 
model dostępny z przyłączami bocznymi  
z prawej lub lewej strony.

● półka wyższa 
 
KEA
Moc grzewcza: 499-1194 W
Wymiary: wys. 1022, 1262, 1502, 1742 mm, szer. 
600, 750, 900 mm
Materiał: wysokiej jakości profil stalowy
Max. ciśnienie robocze: 10 bar
Max. temp: 110oC
Podłączenie: 4 otwory z gwintem 
wewnętrznym ½”
Wyposażenie podstawowe: zawieszenia  
o regulowanej odległości od ściany, dwa 
korki zaślepiające, odpowietrznik 1/4”
Wyposażenie dodatkowe: wieszak prosty 
chromowany, wieszak wygięty chromowany, 
półka szklana, wieszak typ C chromowany, 
grzałka elektryczna
Kolor: biały RAL 9016, pozostałe na zamówienie
Cena: 1472-2306 zł netto
Interesujące rozwiązanie kolektorów 
poziomych. Pozorny nieład ułatwia zawieszanie 
ręczników. Układ króćców przyłączeniowych 
umożliwia bezpośrednie podłączenie grzałki.

● najwyższa półka 
 
ANAFI 
Moc grzewcza: 486, 550, 675, 735 W
Wymiary: wys. 1250, 1500, 1600, 1800 mm, 
szer. 572, 636 mm 
Materiał: wysokiej jakości profil stalowy
Max. ciśnienie robocze: 10 bar
Max. temp: 110oC
Podłączenie: 3 otwory z gwintem 
wewnętrznym ½”
Wyposażenie podstawowe: zawieszenia 
o regulowanej odległości od ściany, dwa 
korki zaślepiające1/4”, korek zaślepiający ½”, 
odpowietrznik 1/4”
Wyposażenie dodatkowe: grzałka elektryczna
Kolor: biały RAL 9016, pozostałe na 
zamówienie
Cena: 2519-3747 zł netto
Przestrzenna forma o niesymetrycznej 
budowie. Dodatkowy króciec dedykowany 
dla grzałki elektrycznej podnosi 
funkcjonalność grzejnika poza sezonem 
grzewczym oraz w okresach przejściowych.

● nowość rynkowa 
 
APOLIMA 
Moc grzewcza: 558-1300 W
Wymiary: wys. 830-1730 mm, szer. 650, 800 mm
Materiał: wysokiej jakości profil stalowy
Max. ciśnienie robocze: 4 bary
Max. temp: 110oC
Podłączenie: 2 otwory z gwintem 
wewnętrznym ½”
Wyposażenie podstawowe: zawieszenia  
o regulowanej odległości od ściany, korek  
i odpowietrznik ½”
Wyposażenie dodatkowe: wieszak prosty, 
wieszak okrągły, wieszak ręcznikowy typ V, 
grzałka elektryczna
Kolor: biały RAL 9016, pozostałe na zamówienie
Cena netto: 1874-2925 PLN
Sposób podłączenia grzejnika Apolima 
do instalacji centralnego ogrzewania 
predysponuje ten model do współpracy ze 
zintegrowanymi zaworami, w tym zaworem 
TempCo VT. Zasilanie i powrót zawsze od 
dołu (można zamieniać miejscami).
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Podczas montażu głowica powinna być 
ustawiona w pozycji „5”. Nakrętkę należy do-
kręcić kluczem płaskim M32.

Jak ustawić ograniczenie maksymalnej  
i minimalnej temperatury?
Głowica PANDA ma 2 ograniczniki, dzię-
ki którym zakres temperatury może być kon-
trolowany. Prawy ogranicznik umożliwia usta-
wienie maksymalnej temperatury. Chcąc 
uzyskać maksymalną nastawę „4” należy:
1. obrócić głowicę do pozycji maksymalnej (A),
2. wcisnąć i przytrzymać prawy ogranicznik, 
jednocześnie obracając głowicę do pozycji 
„4” (B),
3. zwolnić ogranicznik.
Za pomocą lewego ogranicznika uzyskuje się 
ograniczenie minimalnej wartości temperatury.

Zabezpieczenie przed kradzieżą
Głowicę PANDA z uwagi na jej przeznacze-
nie m.in. inwestycyjne (także do obiektów 
użyteczności publicznej), wyposażono w za-
bezpieczenie przez kradzieżą: dwa plastiko-
we półpierścienie należy zatrzaśnąć wokół 

nakrętki łączącej głowicę termostatyczną  
z zaworem lub wkładką zaworową w grzejni-
ku. Pierścień może być obracany luźno wokół 
nakrętki, uniemożliwiając jej odkręcenie.  

W ofercie firmy Danfoss

PANDA  
– nowa dwukolorowa 
głowica termostatyczna

  Magdalena Muras

  Prawidłowo działający zawór termosta-
tyczny powoduje czasowe włączanie i wyłą-
czanie grzejnika. Po osiągnięciu w pomiesz-
czeniu temperatury ustawionej na głowicy, 
zawór termostatyczny 
wyłącza grzejnik, a gdy 
temperatura zaczyna 
spadać, włącza go po-
nownie. Taki sposób pra-
cy gwarantuje oszczęd-
ności energii cieplnej.
Główna korzyść z zasto-
sowania głowic termostatycznych dla użyt-
kowników mieszkań i domów to utrzymanie 
stałej, wymaganej temperatury w pomiesz-
czeniach, indywidualnej dla każdego po-

mieszczenia oraz redukcja zużycia energii 
o około 20%, dzięki wykorzystaniu „darmo-
wych” źródeł ciepła np. promieniowania sło-
necznego.

Przeznaczenie  
i montaż

Głowica termostatycz-
na PANDA jest specjalnie 
zaprojektowana do za-
worów termostatycznych 

i wkładek z połączeniem M30x1.5.
Może być bezpośrednio montowana do 
grzejników dolnozasilanych m.in.: Purmo, 
Radson, Stelrad, Kermi, Korado.

PANDA to gwarancja wysokiej jakości 
w bardzo atrakcyjnej, konkurencyjnej 
cenie! Nowo wprowadzony termostat to 
energooszczędne rozwiązanie, utrzymujące 
przyjemną temperaturę we wszystkich 
pomieszczeniach w budynku.

produkt dostępny jest  
w katalogu firmy danfoss 
pod numerem 013G5025, 
a jego cena katalogowa 
wynosi 31,50 zł netto.
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ne lub w stałym położeniu.
Kratki nawiewne i wywiewne w wykonaniu 
wzmocnionym do instalacji w salach gimna-
stycznych i halach sportowych muszą być 
wytrzymałe na uderzenia piłką (zgodnie  
z wymaganiami normy niemieckiej DIN 
18032- 3: 1997, Sport halls – Halls for gymna-
stics, games and multi-purpose use).
Elementami regulacyjnymi w kratkach słu-
żącymi do optymalnego wyrównania wypły-
wu i regulacji przepływu powietrza, regulowa-
nymi bez demontażu kratki od przodu są [10]:
• przepustnica regulacyjna z przeciwbieżny-
mi kierownicami ustawianymi od przodu,
• przepustnica regulacyjna z przeciwbieżny-
mi kierownicami ustawianymi od przodu  
z dodatkowymi pionowymi regulowanymi in-
dywidualnie kierownicami,
• zasuwa szczelinowa do regulacji przepły-
wu o konstrukcji z pionowymi kierownicami,
• odchylona zasuwa szczelinowa do regula-
cji przepływu z kierownicami, regulowana od 
przodu.
Można też dobrać dodatkowy element wy-
równujący strumień z indywidualnie regulo-

wanymi pionowymi kierownicami. Dla kratek 
montowanych bezpośrednio na przewodach 
wentylacyjnych stosuje się kątową, szczelino-
wą przepustnicę regulacyjną, wyrównującą 
przepływający strumień powietrza.
Parametry pracy. Podczas doboru kratek 
nawiewnych zwraca się uwagę m.in. na za-
sięg strumienia, prędkość brutto wypływu 
powietrza oraz różnicę temperatury powie-
trza pomiędzy powietrzem nawiewanym  
i wewnętrznym. Przyjmuje się, że zasięg wy-
nosi ¾ długości ściany, wzdłuż której rozwija 
się struga powietrza. Prędkość brutto wylotu 
powietrza z nawiewnika zależy od jego loka-
lizacji w stosunku do SPL oraz przeznaczenia 
pomieszczenia (min. 2 m/s). Różnica pomię-
dzy temperaturą powietrza nawiewanego  
i wewnętrznego powinna być przyjmowana 
w następujący sposób: niższa dla kratek  
w SPL, wyższa dla kratek zamontowanych 
dalej od SPL (zazwyczaj 3-8 K).
Kratki nawiewne stosuje się zarówno do chło-
dzenia, jak i ogrzewania pomieszczeń.  
W wyniku regulacji ustawienia kąta pochyle-
nia łopatek poziomych, strumień powietrza 
chłodnego kierowany jest w kierunku sufitu, 
natomiast strumień powietrza ciepłego –  
w dół.

Charakterystyka 
wybranych nawiewników 
powietrza

  anna Charkowska*

  Obiekty komfortowe

Kratki wentylacyjne
Kratki wentylacyjne – pojedyncze i liniowe 
– są używane jako elementy końcowe w in-
stalacjach wentylacyjnych budynków przy 
nawiewie i wywiewie powietrza wentylacyj-
nego. Kratki liniowe (taśmowe) charaktery-
zują się stosunkiem długości do wysokości 
większym od 14.
Budowa i montaż. Kratki mogą być monto-
wane w ścianach, podłodze, drzwiach, na 
kanałach wentylacyjnych prostokątnych  

i okrągłych. Mogą być zamontowane  
w otworze bezpośrednio na kanale lub z ram- 
ką montażową np. w przegrodzie budowlanej.
Zbudowane są z ramki czołowej z uszczelką 
obwodową i kierownicami czołowymi. Kratki 
czołowe mogą być wykonane z aluminium, 
stali, stali ocynkowanej, tworzywa sztuczne-
go ekstradowanego, czyli z tzw. twardego 
PVC (odpornego na korozję, wytrzymujące-
go temperaturę do 50°C). Z tworzywa może 
być wykonana kratka czołowa oraz tylne 
elementy wyposażenia. Kierownice czołowe 
mogą być pionowe lub poziome, regulowa-

Ze względu na różnorodne zasady doboru nawiewników – od bardziej 
skomplikowanych wykorzystujących i nomogramy, i dane przedstawiane 
tabelarycznie, do bardzo prostych biorących pod uwagę niewiele 
parametrów charakteryzujących pracę nawiewników, na ich różne zakresy 
pracy i różną budowę, przy ich opisie oparto się na przykładowych 
klasyfikacjach. Problemem bowiem byłoby przedstawienie uniwersalnych 
zasad wykonania i budowy oraz warunków pracy dla wszystkich 
dostępnych rozwiązań nawiewników.
Poniżej omówiono następujące rodzaje nawiewników: kratki wentylacyjne, 
zawory wentylacyjne, nawiewniki szczelinowe, anemostaty, nawiewniki 
wirowe, nawiewniki wyporowe, dysze dalekiego zasięgu.

* dr inż. Anna Charkowska, Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa, Politechnika Warszawska

Kratki: a  – wentylacyjna, b  – wyrównawcze

Kratka nawiewna z ustawialnym kątem 
wypływu

a

b
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Zawory wentylacyjne
Okrągłe zawory wentylacyjne służą zarów-
no do nawiewu, jaki i wywiewu powietrza, 
na ogół w małych pomieszczeniach, dla nie-
wielkich wydajności powietrza (10-400 m3/h). 
Zasięg strumienia odniesiony do prędkości 
0,2 m/s wynosi 0,5-5 m. Maksymalny poziom 
mocy akustycznej to 40 dB(A). 
Zawory zbudowane są z pierścienia z uszczel-
ką, talerza z gwintowanym trzpieniem oraz 
ramki mocującej.
Dzięki obrotowi talerza zaworu możliwa jest 
zmiana wydajności powietrza (zmiana szero-
kości szczeliny, przez którą wypływa powie-
trze), co powoduje osiąganie różnych warto-
ści akustycznych oraz strat ciśnienia. 
Elementy czołowe wykonane są z pokrytej 
lakierem blachy stalowej.

Nawiewniki szczelinowe
Najczęściej nawiewniki szczelinowe mon-
towane są w stropach podwieszonych (są 
też modele do instalacji w ścianach działo-
wych). Od strony pomieszczenia widoczna 
jest jedynie szczelina (lub szczeliny) nawiew-
ne. Szczególnie są zalecane w przypadku li-
niowej zabudowy. W przypadku zainstalo-
wania równolegle do linii oświetlenia będą 
mało widoczne. Charakteryzują się dużą in-
dukcją strumienia, przez co osiąga się szybki 
spadek różnicy temperatury nawiewu.
Dzięki stabilnemu strumieniowi nawiewnemu 
mogą być stosowane w instalacjach o sta-
łym i zmiennym przepływie powietrza nawie-
wanego. Kierunek wypływu powietrza moż-
na dostosować do żądanych warunków  
w pomieszczeniu. Elementy kierujące stru-

Nawiewniki szczelinowe przeznaczone do 
nawiewu i wywiewu powietrza ze ściany, 
w niskich pomieszczeniach

Zawór wentylacyjny wywiewny VEF, 
z aerodynamicznie wyprofilowaną 
przesłoną regulacyjną w kształcie stożka. 
Przeznaczony do montażu w suficie lub 
ścianie, produkowany w 5 wielkościach od 
Ø80 do Ø200 mm
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Budowa i montaż. Płyta czołowa, kwadra-
towa lub prostokątna, wykonywana jest naj-
częściej z blachy stalowej lub aluminium.  
Kierunek wypływu powietrza może być ra-
dialny – dla nawiewników z kołowymi dyfuzo-
rami lub na jedną do czterech stron, zależnie 
od wyboru rozwiązania – dla nawiewników  
z kwadratowymi lub prostokątnymi dyfuzorami.
W przypadku nawiewu powietrza, ze wzglę-
du na stałe ustawienie łopatek kierujących, 
przeznaczone są one głównie do nawiewu 
poziomego. W wyniku zastosowania skrzynki 
rozprężnej lub przepustnicy regulacyjnej uzy-
skuje się optymalne charakterystyki wypły-
wu powietrza. Skrzynka rozprężna wykonana 
jest z blachy stalowej ocynkowanej z – zależ-
nie od modelu – górnym lub bocznym króć-
cem przyłącznym.
Parametry pracy. Zasięg strumienia powie-
trza określa się analogicznie jak w przypadku 
nawiewników szczelinowych. Maksymalnie 
wynosi on 10 m.
Zalecana różnica temperatury powietrza po-

między powietrzem nawiewanym a powie-
trzem wewnętrznym w pomieszczeniu wyno-
si ±10K. 
Strumień powietrza nawiewanego od 70 do
2000 m3/h [10]. 

Nawiewniki wirowe dla pomieszczeń  
o wysokości do 4 m
Nawiewniki wirowe są właściwym rozwiąza-
niem w realizacji systemów z dużymi ilościami 
powietrza nawiewanego zarówno w małych, 
jak i w dużych pomieszczeniach.  
Mogą być stosowane do nawiewu i wywie-
wu powietrza.
Sufitowe nawiewniki wirowe w wykonaniu 
kwadratowym lub okrągłym służą do wiro-
wego, poziomego nawiewu powietrza z wy-
soką indukcją. Zalecane są do stosowania  
w pomieszczeniach o wysokości od 2,6 do 

mień powietrza mogą być nastawione fa-
brycznie. 
W przypadku późniejszych zmian kierunku 
wypływu, można tego dokonać na miejscu 
przez obrócenie elementów kierujących.
Budowa i montaż. Nawiewnik dostarczany 
jest wraz z dołączoną skrzynką rozprężną,  
na zamówienie może być wykonany również 
z wewnętrzną wykładziną akustyczną z włók-
na szklanego i/lub przepustnicą regulującą 
ilość nawiewanego powietrza nastawianą 
od czoła nawiewnika. Powietrze do pomiesz-
czenia wpływa przez szczelinę lub szczeli-
ny nawiewne (od 1 do 4) o szerokości 15 mm. 
Skrzynka wyposażona jest w okrągły króciec 
wlotowy, w którym może być zainstalowana 
przepustnica regulacyjna. Jeśli urządzenia 
montowane są taśmowo, na całej długości 
pomiędzy nawiewnikami lub na ich skrajnych 
końcach można umieścić sekcje ślepe.
Czoło nawiewnika wykonane jest z wytła-
czanych elementów aluminiowych, część 

widoczna jest lakierowana, a skrzynkę roz-
prężną wykonano z blachy stalowej ocynko-
wanej. Jako wewnętrzna wykładzina skrzynki 
wykorzystana jest wełna mineralna.
Parametry pracy. Omawiane nawiewni-
ki szczelinowe przeznaczone są do pomiesz-
czeń o wysokości od około 2,60 m do 4 m. 
Długość jednego nawiewnika od 600 do  
1950 mm, liczba szczelin 1-4, wysokość 
skrzynki rozprężnej – zależnie od modelu – 
od 110 do 202 mm. Zalecany przepływ wy-
nosi 27 do 500 m3/(h∙m.b.), a maksymalna 
różnica temperatury do ±10 K [10].
Zasięg pracy przy rozmieszczeniu nawiewni-
ków w dwóch lub więcej rzędach oblicza się 
jako sumę połowy odległości pomiędzy osia-
mi sąsiednich nawiewników szczelinowych 
i odległości od płaszczyzny sufitu do strefy 
przebywania ludzi. W wariancie montażu na-
wiewników tylko w jednym rzędzie będzie to 
suma odległości od osi nawiewnika do ścia-
ny, w kierunku której rozwija się strumień po-
wietrza i odległości od strefy przebywania lu-
dzi. Maksymalny zasięg wynosi 10 m.
Kierunek wypływu powietrza może być po-
ziomy tylko w jednym kierunku od szczeliny 
(na prawo lub na lewo) lub naprzemienny 
poziomy lub skośny, czyli sąsiednimi otwora-
mi wylotowymi na prawo i na lewo od na-
wiewnika.

Nawiewniki sufitowe (anemostaty)
Nawiewniki sufitowe zwane często anemo-
statami, z ustawionymi na stałe łopatkami, 
działające bez efektu wirowego wypływu 
powietrza, zalecane są do stosowania w po-
mieszczeniach o wysokości od 2,6 do 4 m  
i przeznaczone są do montażu w suficie pod-
wieszonym (zlicowanym z sufitem). Mogą być 
stosowane zarówno do nawiewu, jak i wy-
wiewu powietrza. 

Nawiewniki sufitowe przeznaczone  
do nawiewu i wywiewu powietrza  
w pomieszczeniach komfortu, takich  
jak: biura, sklepy, restauracje, kina.  
Dla ogrzewania i chłodzenia do ∆t = -8K. 
Wysokość pomieszczeń od 2,6 do 4 m
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Nawiewnik małych przepływów DOMO 
przystosowany jest do montażu w suficie 
lub na ścianie, przepływ powietrza: 20-
100 m3/h. Możliwość wypływu powietrza 
w jednym, dwóch lub czterech kierunkach

Nawiewnik wirowo-promieniowy NWP 
montowany jest w stropie podwieszanym 
lub bezpośrednio pod stropem.  
Pełne rozwinięcie strumienia  
w stosunkowo niedużej odległości  
od nawiewnika pozwala na stosowanie 
tych nawiewników w pomieszczeniach  
o wysokości od 2,2 do 4,5 m
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hałasu uzyskuje się dzięki pełnemu otwarciu 
łopatek, natomiast chłodne powietrze jest 
nawiewane do pomieszczenia, gdy łopatki 
są zamknięte. 
Parametry pracy. Nawiewniki te mogą być 
stosowane do rozwiązań przemysłowych  
i komfortowych. Przeznaczone są zarówno 
do montażu w pomieszczeniach wysokich  
(np. hale przemysłowe, lotniska, teatry, ban-
kowe sale operacyjne), jak i w pomieszcze-
niach niższych od 3,80 m (np. sale konfe-
rencyjne). Mogą być montowane w suficie 
podwieszonym i zawieszane swobodnie.
Nadają się szczególnie w sytuacjach, gdy róż-
nica temperatury pomiędzy powietrzem na-
wiewanym a wewnętrznym wynosi od -10 K 
do +15 K. Charakteryzują się szerokim zakre-
sem wydajności powietrza. Zasięg do 8 m.
Budowa i montaż. Płyta czołowa z króćcem 
przyłącznym oraz łopatki kierujące wykona-
ne są z aluminium. 

Skrzynka rozprężna oraz panel montażowy 
pod siłownik wykonane są z blachy stalowej 
ocynkowanej. Skrzynka rozprężna wyposażo-
na jest w okrągły króciec przyłączny umiesz-
czony z boku lub od góry. Przy wykonaniu  
z siłownikiem z boku skrzynki przygotowany 
jest otwór inspekcyjny.

Nawiewniki wyporowe
Nawiewniki wyporowe są stosowane tam, 
gdzie niezbędne jest zapewnienie wysokiej 
efektywności systemów wentylacyjnych, tzn. 
uzyskania możliwie najniższego zanieczyszcze-
nia powietrza w połączeniu z zapewnieniem 

4 m. Konstrukcja nawiewników wirowych, 
poziomy i wirowy wypływ strugi powietrza 
nawiewanego zapewniają szybką zmia-
nę temperatury i prędkości przepływu na-
wiewanego powietrza dzięki wirowemu 
wypływowi i zmieszaniu z powietrzem indu-
kowanym z pomieszczenia. Poziom mocy 
akustycznej jest niewielki. Nawiewniki wiro-
we mogą być stosowane zarówno w instala-
cjach o stałym strumieniu przepływu, jak i w 
instalacjach o zmiennej ilości powietrza. [10]. 
Właściwe ich działanie możliwe jest w zakre-
sie strumienia przepływu od 100 do 25%.
Budowa i montaż. Składają się z tłoczonej 
części czołowej z ustawionymi promieniowo  
i umocowanymi na stałe kierownicami po-
wietrza. Element czołowy wykonany jest  
z blachy stalowej ocynkowanej.
Powierzchnia czołowa wypływu powietrza 
może być z płyty perforowanej, z dyfuzo-
rów pierścieniowych, w specjalnym wykona-
niu (znane jako kreowane architektonicznie na-
wiewniki) jako okrągła lub kwadratowa.
Zależnie od rozwiązania instalowane są  
w zamkniętych sufitach podwieszonych, 
poza sufitami, ponad otwartymi sufitami ra-
strowymi i w płytach sufitowych (o grubości 
do 20 mm). 
Zależnie od wymaganego maksymalnego 
strumienia przepływu, poziomu mocy aku-
stycznej i sposobu montażu nawiewniki wiro-
we dostarcza się z profilowaną dyszą wyloto-
wą lub bez niej. Płyta czołowa nawiewnika 
może być okrągła lub kwadratowa. Nawiew-
niki występują z lub bez skrzynki rozprężnej, 
z pionowym (podejście od góry skrzyni) lub 
poziomym króćcem przyłączeniowym.
Kierownice powietrza. W wykonaniu na-
wiewnym nawiewnik ma kierownice powie-
trza, które nie są konieczne w wykonaniu 
wywiewnym. W niektórych modelach jest 

możliwe przestawianie ręczne nawiewników 
ze względu na zmiany architektoniczne, jak 
np. przesunięcia lekkich ścian działowych  
i związane z tym zmiany obrazu przepływu,  
a zatem w każdej chwili możliwe jest dopaso-
wanie kierunków wypływu przez odpowied-
nie zmiany ustawienia kierownic powietrza. 
Nawiewniki o zmiennym położeniu łopatek 
kierujących nawiewają powietrze w dół po-
mieszczenia, kiedy pracują w trybie grzania  
i poziomym, kiedy pracują w trybie chłodzenia.
Parametry pracy. Zasięg strumienia powie-
trza określa się analogicznie jak w przypadku 
nawiewników szczelinowych, jego długość 
zależy od typu nawiewnika, dla niektórych  
z nich maksymalnie wynosi 10 m.
Zalecana różnica temperatury pomiędzy po-
wietrzem nawiewanym a powietrzem we-
wnętrznym w pomieszczeniu wynosi ± 10 K, 
niektóre modele w trybie chłodzenia mogą 
pracować przy różnicy temperatury osiąga-
jącej maksymalnie wartość -12 K.
Strumień powietrza nawiewanego od 35 do 
1500 m3/h. Realizowana krotność wymiany 
powietrza do 30 h-1. 
Prędkość przepływu powietrza przy ścianie 
pozostaje poniżej 0,35 m/s, a w strefie przeby-
wania ludzi poniżej 0,2 m/s.
Odległość pomiędzy dwoma nawiewnikami 
mierzona pomiędzy osiami – od 1 do 4 m.

Nawiewniki sufitowe dla pomieszczeń 
wysokich o wysokości > 3,80 m
Nawiewniki sufitowe z regulowanymi łopat-
kami, w wykonaniu okrągłym z pierścieniem 
nawiewnym w kształcie dyszy, stosowane są 
do poziomego, kątowego lub pionowego 
nawiewu w zależności od kąta ustawienia ło-
patek i montowane na wysokości > 3,80 m.
Daleki zasięg strugi ciepłego powietrza z jed-
noczesnym zachowaniem niskiego poziomu 

IHCa, półokrągły nawiewnik wyporowy 
do montażu na ścianie, ustawialny profil 
wypływu powietrza, przepływ powietrza: 
300-1300 m3/h

Nawiewniki wyporowe prostopadłościenne 
typu WP i WPU stosowane są  
w pomieszczeniach w celu wytworzenia 
przepływu tłokowego. Wypierają 
one zużyte powietrze zawierające 
zanieczyszczenia pyłowe, chemiczne, 
zapachowe w kierunku wyciągów
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• kwadratowe do montażu przy ścianie z tra-
pezową płytą czołową,
• do montażu wolno stojącego, z trapezową 
płytą czołową, okrągły króciec przyłączny, 
nawiew w czterech kierunkach.
Zależnie od modelu są one dostępne z pod-
stawą lub bez niej, z osłoną przewodu wenty-
lacyjnego lub bez niej.
Parametry charakteryzujące pracę na-
wiewników wyporowych:
• prędkość wypływu jest bardzo niska w po-
równaniu z zazwyczaj stosowaną w wentyla-
cji mieszającej: od 0,1 do 0,2 m/s w przypad-
ku wentylacji komfortu, do maksimum 0,5 m/s 
w pomieszczeniach przemysłowych lub miej-
scach o zwiększonej aktywności fizycznej 
użytkowników pomieszczeń;
• pionowy rozkład temperatury (pionowy 
gradient temperatury) – w wentylacji wy-
porowej temperatura w pomieszczeniu jest 
określana na wysokości 1 m powyżej pozio-
mu podłogi w dowolnym punkcie poza ob-
szarem strefy bezpośredniej;
• w pomieszczeniach, w których występuje 
mała aktywność fizyczna użytkowników tzn.  
w pomieszczeniach biurowych lub szkołach, 
temperatura powietrza nawiewanego w stre-
fie przebywania ludzi nie powinna być niższa 
niż 18°C, a wartość Δt powinna znajdować 
się w zakresie pomiędzy 4 do 5 K (maksymal-
nie 6 K);
• w pomieszczeniach o zwiększonej aktyw-
ności fizycznej użytkowników (praca stojąca 
lub zwiększona ruchliwość) lub w pomiesz-
czeniach przemysłowych Δt osiągać może 
wartość od 5 do 7 K (maksymalnie 8 K) przy 
jednoczesnej minimalnej temperaturze na-
wiewu wynoszącej 16°C. W celu zapewnie-
nia warunków komfortu ważne jest, aby róż-
nica temperatury Δt (obliczona jako różnica 
temperatury w pomieszczeniu zmierzona na 

wysokości około 1 m nad podłogą i tempe-
ratura powietrza na wysokości około 0,1 m 
nad podłogą) nie przekraczała wartości 2 K 
w przypadku wentylacji komfortu i 3 K w po-
mieszczeniach przemysłowych.
Inne parametry charakteryzujące pracę na-
wiewników wyporowych:
• różnica pomiędzy temperaturą powietrza 
wywiewanego i nawiewanego,
• temperatura powietrza wywiewanego,
• różnica pomiędzy temperaturą przypodło-
gowej warstwy powietrza na wysokości ok. 
0,1 m nad podłogą a temperaturą powietrza 
nawiewanego,
• różnica pomiędzy temperaturą w pomiesz-
czeniu a temperaturą powietrza nawiewa-
nego,
• długość strefy bezpośredniej określa gra-
nice strefy wokół nawiewnika wyporowego, 
wewnątrz której zarówno temperatura, jak  
i prędkość przepływu powietrza w warstwie 
przypodłogowej nie spełniają kryteriów kom-
fortu.

Obiekty przemysłowe

Poza omówionymi powyżej anemostatami 
wirowymi do pomieszczeń wysokich (w tym 
także przemysłowych), w obiektach przemy-
słowych można stosować kratki nawiewne 
oraz dysze dalekiego zasięgu oraz nawiew-
niki wyporowe, jak również systemy równo-
miernego nawiewu powietrza bezpośred-
nio przez przewody wentylacyjne z otworami 
perforowanymi jako wylotami powietrza  
z przewodu lub układem bardzo dużej liczby 
niewielkich dysz powietrza.

Kratki nawiewne 
Kratki nawiewne dla pomieszczeń wysokich 
są stosowane w energooszczędnych instala-

optymalnego komfortu cieplnego w obsza-
rach pracy i strefie przebywania ludzi.
Budowa i montaż. Płyta czołowa nawiewni-
ka wykonana jest ze specjalnymi dyszami  
z tworzywa sztucznego z profilowanymi kie-
rownicami powietrza. Dzięki zastosowaniu 
specjalnych dysz z profilowanymi kierownica-
mi powietrza uzyskiwany jest jednolity profil 
prędkości. Każda dysza zapewnia stałe natę-
żenie przepływu, kierując strumień na płytę 
czołową nawiewnika. Perforowana metalo-
wa płaska płyta czołowa zapewniająca na-
wiew o niskiej turbulencji i niewielkiej pręd-
kości, wykonana jest z ocynkowanej blachy 
stalowej, lakierowanej proszkowo [10]. Otwo-
ry w płycie o średnicy 3 mm, rozstawione co 
6 mm (pomiar pomiędzy osiami otworów), 
nawiewniki do montażu w podłodze: otwory 
4 mm, co 8 mm.
Ze względu na brak wymagającego wymia-
ny materiału filtracyjnego, nawiewniki nie 
wymagają szczególnej konserwacji.

Klasyfikacja nawiewników wyporowych ze 
względu na kształt, sposób zamontowania 
lub obudowy i lokalizację:
• płaskie, do montażu w ścianie, nawiew  
w jednym kierunku,
• płaskie, do montażu przy ścianie, nawiew 
w jednym kierunku,
• płaskie, do montażu w podniesionej pod-
łodze,
• nawiewnik okrągły do montażu wolno sto-
jącego,
• nawiewnik półokrągły do montażu przy 
ścianie,
• nawiewnik w kształcie ćwiartki koła do 
montażu w narożniku ściany,
• nawiewnik półeliptyczny do montażu przy 
ścianie,
• do montażu przy ścianie z trapezową płytą 
czołową,
• do montażu przy ścianie z trapezową płytą 
czołową, prostokątny króciec przyłączny, na-
wiew w jednym kierunku,

Dysze dalekiego zasięgu przeznaczone 
do wentylacji dużych hal, teatrów, sal 
koncertowych, montowane w ścianie lub  
w suficie, dla ogrzewania i chłodzenia od 
∆t = -14 K do ∆t = +25 K

Uchylny nawiewnik dalekiego zasięgu 
UDZA. Stosowanie tych nawiewników 
przewidziane jest dla zakresu strumienia 
powietrza od 450 do 10 500 m3/h i zasięgu 
strumienia od 5 do 29 metrów
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cjach nawiewnych dla hal (np. handlowych, 
przemysłowych, wielofunkcyjnych, magazy-
nowych itd.), w których istotny jest rozdział 
powietrza, zmniejszenie pionowego gra-
dientu temperatury, a także komfort ciepl-
ny w każdym punkcie strefy przebywania lu-
dzi. Wykonane z samoczynnym, zależnym od 
temperatury kierowaniem strumienia nawie-
wanego.
Sterowanie poziomymi lamelkami kierującymi 
strumień powietrza następuje dzięki czujniko-
wi temperatury. Skutkiem jego działania jest 
automatyczna zmiana kąta nawiewu powie-
trza w zależności od różnicy temperatury po-
wietrza pomiędzy powietrzem nawiewanym 
a otoczeniem.

Dysze dalekiego zasięgu
Dysze dalekiego zasięgu są instalowane tam, 
gdzie powietrze nawiewane ma do pokona-
nia znaczną odległość od wylotu do strefy 
przebywania ludzi. Dotyczy to sytuacji, gdy  
w dużych pomieszczeniach (hale, większe 
sale itp.) nie jest możliwy rozdział powietrza 
za pomocą nawiewników sufitowych lub by-
łoby to rozwiązanie niemożliwe technicznie 
lub niepraktyczne. W takich przypadkach in-
staluje się dysze dalekiego zasięgu w skraj-
nych częściach hali.
Stosowane są do osiągania dużych zasięgów 
przy optymalnych warunkach akustycznych 
zwłaszcza dla zastosowań komfortowych 
przy chłodzeniu i ogrzewaniu, dzięki możliwo-
ści nastawiania ręcznego lub za pomocą si-
łowników elektrycznych zewnętrznych lub 
wewnętrznych. 
Istnieje możliwość dostosowania nawiewu do 
zmieniających się różnic temperatury poprzez 
zmianę kąta nastawienia o maksymalnie 30° 
w górę lub z dół; wykonanie z ręcznym nasta-
wieniem pozwala na pełny obrót o 360°.

Przy zmiennych różnicach temperatury mię-
dzy powietrzem nawiewanym a wewnętrz-
nym w SPL, strumień nawiewny podlega od-
chyleniu ku górze (powietrze ciepłe) lub ku 
dołowi (powietrze zimne). Ponadto strumień 
nawiewany może zmieniać swój kierunek  
w wyniku oddziaływania czynników zewnęt- 
rznych.
Dysze dalekiego zasięgu dzięki opływowe-
mu kształtowi zapewniają duży komfort aku-
styczny. Z tego powodu oraz dzięki estetycz-
nemu wyglądowi, dysze nadają się także dla 
pomieszczeń komfortowych, jak np. sale kon-
certowe, teatralne, muzea itd.
Dysza nawiewna i pierścień osłonowy są 
wykonane z aluminium. Element przyłącz-
ny i króciec siodłowy są wykonane z blachy 
ocynkowanej.
Nadają się do montażu na przewodach pro-
stokątnych i okrągłych. Do bezpośrednich 
połączeń z kanałami okrągłymi lub elastycz-
nymi przewidziano króciec przyłączny. 
Parametr pracy dysz dalekiego zasięgu:
• strumień powietrza nawiewanego 70-3000 
m³/h;
• średnica otworów wylotowych powietrza  
z dyszy 50-230 mm;
• zasięg maksymalny 30 m [10].  

Nawiewniki dyszowe do zabudowy  
w przewodach wentylacyjnych hal o różnym 
przeznaczeniu: sportowych, produkcyjnych, 
wielofunkcyjnych, widowiskowych
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Firma zaprasza na oficjalny profil polskiego AFRISO na Facebooku. AFRISO zachęca do śledzenia 
fanpage’a: www.facebook.com/AFRISOpl, a także aktywnego uczestniczenia w jego tworzeniu. 
Firma obiecuje dołożyć starań, by 
publikowane treści charakteryzo-
wały dwa słowa – lubię to.

Polskie AFRISO już na Facebooku

Bezpłatne szkolenia ELEKTRA Inwest Plus dla projektantów i instalatorów już w maju 2013 roku.
Szkolenia pod patronatem ELEKTRY przeznaczone są dla:
- architektów, pracowników biur architektonicznych
- projektantów, pracowników biur projektowych
- instalatorów systemów elektrycznego ogrzewania z województw lubelskiego i kujawsko-pomorskiego.
Każdego dnia odbędą się dwa osobne spotkania: dla architektów/projektantów oraz firm insta-
lacyjnych. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma prezent: praktyczny pirometr oraz, jako dodatkowy 
bonus, przedłużenie gwarancji na produkty z serii Tuff do 15 lat. 
Tematy poruszane na szkoleniach to m.in.:
• zagadnienia z zakresu ochrony przed mrozem, śniegiem i 
lodem oraz ogrzewania podłogowego,
• nowoczesne zastosowania przewodów i mat grzejnych,
• najnowsze produkty,
• projektowanie i dobór,
• rodzaje zastosowań,
• zasady prawidłowego montażu,
• najczęściej popełniane błędy.
Szczegóły i rejestracja na www.szkolenia.elektra.pl

Szkolenia ELEKTRA Inwest Plus 

NFOŚiGW kompleksowo wspiera inwestycje w roz-
wój odnawialnych źródeł energii (OZE) pochodzą-
cej ze słońca, wiatru, wody, ziemi lub biomasy, a 
równolegle działa na rzecz poprawy efektywności 
energetycznej – począwszy od energochłonnych 

procesów przemysłowych, poprzez poprawę 
zarządzania energią w budynkach użyteczności 
publicznej, a kończąc na rozwiązaniach dla rodzin 
inwestujących w energooszczędne domy.
Więcej

Sprawdź co finansuje NFOŚiGW 

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/aktualnosci/sprawdz-co-finansuje-nfosigw/
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czas potrzebny na ogrzanie łazienki będzie 
krótszy. Ilość zużytego prądu pozostaje taka 
sama. Grzejnik łazienkowy w wersji elektrycz-
nej to urządzenie w pełni niezależne. 

Grzejnik łazienkowy w wersji  
elektrycznej czy wodnej – różnice

Grzejnik w wersji elektrycznej to urządze-
nie w pełni niezależne. Bez względu na porę 
roku mamy do dyspozycji komfort cieplny po-
trzebny w tak newralgicznym pomieszczeniu 
jakim jest łazienka czy kuchnia. Bardzo proste 
w montażu, eliminują konieczność rozprowa-
dzania rur instalacji sanitarnej w pomieszcze-
niu łazienki. Wystarczy zwykłe podłączenie 
elektryczne. W sposób szczególny przystoso-
wane są do suszenia ręczników lub drobnej 
bielizny.

Grzejnik w wersji wodnej (MIXT) to urządze-
nie również niezależne, mogące funkcjono-
wać praktycznie przez cały rok. W okresie 
zimowym suszarka podłączona jest do insta-
lacji wodnej zasilanej kotłem c.o. lub innym 
urządzeniem grzewczym (kominek, pom-
pa ciepła, etc.). Latem, dzięki zainstalowanej 
w swym wnętrzu grzałce elektrycznej, może 
pracować w pełni niezależnie jako typowy 
grzejnik elektryczny, zapewniając niezbędny 
komfort cieplny w dowolnym momencie.

  Wybór urządzenia

Ciepło, którego oczekuje się w łazience, róż-
ni się od ciepła wymaganego w innych po-
mieszczeniach. W momencie kąpieli oczeki-
wana temperatura pomieszczenia to blisko 
24ºC. Grzejnik łazienkowy powinien umożli-
wić szybki wzrost temperatury w pomieszcze-
niu, a także zapewnić podgrzane ręczniki 
dla całej rodziny. Wybór najlepszego rozwią-
zania jest zawsze kwestią złożoną. W szero-
kiej gamie urządzeń firmy Atlantic znajdują 
się różne technologie oraz rodzaje urzą-
dzeń. Będą to urządzenia typowo elektrycz-
ne, urządzenia wyposażone w niezależny i ci-
chy wentylator oraz urządzenia z możliwością 
podłączenia do istniejącej instalacji central-
nego ogrzewania.

Jak dobrać moc urządzenia?
Większa moc suszarki nie oznacza wcale 
droższej eksploatacji. Im większa moc, tym 

Suszarki łazienkowe Atlantic
  Arkadiusz Myśliwiec

Atlantic to producent elektrycznych systemów grzewczych. W szerokiej ofercie mają swoje miejsce suszarki 
elektryczne dostępne są w wielu modelach i mocach dostosowanych do różnych potrzeb. Grzejniki łazienkowe 
drabinkowe i ozdobne, modele z wentylatorem, grzejniki, które można podłączyć do c.o. – umożliwiają dogodną 
aranżację łazienki. Dzięki suszarkom łazienkowym bez względu na porę roku w łazience czy kuchni jest komfort 
cieplny. Bardzo proste w montażu, eliminują konieczność rozprowadzania rur instalacji 
sanitarnej w pomieszczeniu łazienki. Wystarczy zwykłe 
podłączenie elektryczne. 

Organza: szklany element 
grzewczy zapewnia 
optymalny komfort, 
pozwalając w tym 
samym czasie ogrzewać 
pomieszczenie i suszyć 
ręczniki

Nefertiti: specjalny płyn 
przewodzący ciepło 
wypełniający wnętrze 
urządzenia gwarantuje 
ciepło zbliżone 
charakterem do c.o.

Tatou Bains: aluminiowy 
element grzewczy 
gwarantuje szybkie 
rozprowadzenie ciepła  
w pomieszczeniu poprzez 
promieniowanie cieplne 
zbliżone charakterem do 
promieniowania słonecznego

rodzaj  
urządzenia MIXT CLASSIC lub VENTILO

system roz-
prowadze-
nia ciepła

STANDARD STANDARD DUO  
System

moc  
urządzenia 110 W/m2 110 W/m2 75 W/m2

model Doris,  
Nefertiti

2012, Tatou 
Bains, 
Nefertiti, 
Doris

Organza
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PASS Program
Programowanie ma swoje zastosowanie rów-
nież w łazience. Temperaturę łazienki moż-
na dostosować do upodobań użytkownika. 
Urządzenia wyposażone w system PASS Pro-
gram można podłączyć do istniejącej już sie-
ci sterowania lub użyć programatora CHRO-
NOPASS, by sterować nimi w sposób zupełnie 
indywidualny i niezależny. Wystarczy odpo-
wiednio zaprogramowany programator wsu-
nąć do interfejsu. CHRONOPASS pozwala na 
programowanie tygodniowe, dzień po dniu, 
godzina po godzinie. 

ASP system
System eliminujący zjawisko cyrkulacji kurzu 
w pomieszczeniu oraz jego osiadanie w bez-
pośrednim otoczeniu urządzenia. 

DUO System 
Dzięki specyficznemu rozprowadzeniu ciepła 
poprzez boczne otwory wylotowe urządze-
nia, temperatura w łazience zostaje utrzyma-
na na żądanym poziomie, nawet wówczas, 
gdy grzejnik jest zakryty ręcznikami.

Funkcje Turbo oraz Boost
Pozwalają na jednorazowe i czasowe wyko-
rzystanie pełnej mocy suszarki łazienkowej, 

bez konieczności zmiany jej zaprogramowa-
nych ustawień. Funkcję uruchamia się po-
przez wciśnięcie przycisku Turbo lub Boost 
znajdującego się na termostacie urządzenia. 
W modelach wyposażonych w funkcję Turbo 
istnieje możliwość wyboru czasu (¼, ½, 1, 2 h), 
w jakim dodatkowe ciepło ma być produko-
wane z pełną mocą. Funkcja Boost załącza 
pełną moc urządzenia na czas 2 godzin. Po 
wykonaniu zadania urządzenie samoczynnie 
powraca do normalnego cyklu pracy.

Funkcja 24h auto
Funkcja ta umożliwia automatyczne załącza-
nie funkcji Boost. Suszarka łazienkowa załącza 
się do pracy z maksymalną mocą (2 godziny) 
każdego dnia tygodnia o tej samej porze.  

Funkcje suszarek  
elektrycznych Atlantic

Ventilo
To zintegrowany z urządzeniem wentylator, 
bardzo łatwy w obsłudze. Uruchamia się go 
jednym ruchem poprzez wciśnięcie przycisku 
Turbo (lub Boost) znajdującego się na termo-
stacie urządzenia oraz wybranie czasu (¼, 
½, 1, 2 godz.), w jakim dodatkowe ciepło ma 
być produkowane przez nasz wentylator. Po 
wykonaniu zadania termostat samoczynnie 

wyłączy pracę wentylatora, powracając do 
normalnego cyklu pracy urządzenia. Ventilo 
jest w stanie podnieść temperaturę łazienki  
o 2-4°C dosłownie w kilka minut. 

Filtr powietrza
Wszystkie urządzenia Atlantic z gamy Mixt 
oraz Ventilo mają seryjnie montowany siatko-
wy filtr powietrza. Wielokrotnego użytku filtr 
jest prosty w codziennej obsłudze (demontaż, 
okresowe czyszczenie). Nie wymaga też ko-
nieczności zdejmowania urządzenia ze ściany. 

Montując grzejnik elektryczny, NIE NALEŻY:

- instalować urządzenia w pobliżu źró-
deł przeciągu (zakłóci to system regu-
lacji grzejnika),
- ustawiać żadnych przeszkód (meble, 
grube zasłony) w odległości mniejszej 
niż 50 cm przed urządzeniem (zasłonię-

te grzejniki to 50% straconego ciepła),
- montować urządzeń w bezpośrednim 
sąsiedztwie otworów lub urządzeń ste-
rujących wentylacją, czy też klimaty-
zacją oraz poniżej gniazdek elektrycz-
nych będących stale pod napięciem.

Normy dotyczące instalacji w łazienkach

Pomieszczenie łazienki dzieli się na 4 
strefy.
Strefa 0: objętość wnętrza wanny lub prysz-
nica, w tej strefie nie wolno instalować 
jakichkolwiek urządzeń elektrycznych.
Strefa 1: przestrzeń od dna wanny lub 
prysznica do wysokości 2,5 m, w tej stre-
fie nie wolno instalować jakichkolwiek 
urządzeń elektrycznych.

Strefa 2: otoczenie wanny lub pryszni-
ca w promieniu do 0,6 m i wysokości do 
2,5 m dopuszcza montaż urządzeń elek-
trycznych z odpowiednim zabezpiecze-
niem i stopniem ochrony (CLASSE II, IP24).
Strefa 3: pozostała przestrzeń łazienki 
dopuszczająca montaż urządzeń z od-
powiednim zabezpieczeniem i stop-
niem ochrony (CLASSE I, IP21).
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Przewody grzejne ELEKTRA VCD: jednostronnie 
zasilane, dwużyłowe o mocy 10 lub 17 W/m. 
Stosowane są głównie, jako ogrzewanie pod-
stawowe, stanowiące jedyne źródło ciepła  
w pomieszczeniu. Układane są w wylewce be-
tonowej i preferowane do montażu na etapie 
budowy. Wymiar zewn. przewodu: ~5x7 mm

Maty grzejne ELEKTRA MD jednostronnie za-
silane wykonane są z przewodów grzejnych 
trwale przymocowanych do siatki z włókna 
szklanego. Stosowane są zarówno, jako uzu-

pełniające ogrzewanie – tzw. „efekt ciepłej 
podłogi”, jak i podstawowy system grzejny. 
Moc jednostkowa: 100 lub 160 W/m².  
Wymiar szer. x gr.: 500x3,9 mm.

Maty grzejne ELEKTRA WoodTec™ jedno-
stronnie zasilane, wykonane są z przewodów 
grzejnych z jednej strony przymocowanych 

Szeroka oferta produktów

Systemy elektryczne ELEKTRA  
– wewnątrz i na zewnątrz budynku

  Anna Załęcka

  Ogrzewanie podłogowe ELEKTRA

Zastosowanie: wewnątrz budynków, w do-
mach mieszkalnych wolno stojących, bu-
downictwie wielorodzinnym, budynkach uży-
teczności publicznej. Systemy ogrzewania 
podłogowego mogą pełnić rolę ogrzewania 
podstawowego (zasadniczego) lub uzupełnia-
jącego (tzw. „efekt ciepłej podłogi”). Materia-
ły wykończeniowe, które mogą być zastoso-
wane na ogrzewaniu podłogowym ELEKTRA:
• płytki ceramiczne i posadzki kamienne,
• wykładziny dywanowe z atestem,
• wykładziny PCV z atestem,
• parkiet, panele podłogowe, deska,  
warstwowa.
Zaletą elektrycznego systemu ELEKTRA jest 
prosty montaż. Instalacje układane są w war-
stwie zaprawy klejowej, wylewce samopozio-

mującej (maty MD, przewody DM, UltraTec), 
bądź wylewce betonowej (przewody VCD), 
bezpośrednio pod panelami lub deską war-
stwową (maty WoodTec2™). Systemy objęte 
są 10-letnią gwarancją.

Charakterystyka rozwiązań

Przewody grzejne ELEKTRA DM, ELEKTRA  
UltraTec: moc 10 W/m. Są to przewody jed-
nostronnie zasilane, stosowane w pomiesz-
czeniach o skomplikowanych kształtach.  
Wymiar zewnętrzny przewodu: 4,3 mm  
(ELEKTRA DM), ~2x3 mm (ELEKTRA UltraTec). 
W przewodach UltraTec zarówno izolacja, 
jak i powłoka przewodów wykonana jest  
z teflonu. Dzięki temu są one bardzo ela-
styczne, odporne na wszelkiego rodzaju 
chemikalia i wysoką temperaturę.

ELEKTRA specjalizuje się w systemach ogrzewania elektrycznego zarówno 
dla budownictwa mieszkalnego, jak też obiektów przemysłowych. 
Firma została utworzona w 1985 roku i jest największym, i najbardziej 
renomowanym producentem systemów elektrycznego ogrzewania 
podłogowego w Europie Środkowej. Produkty marki ELEKTRA spełniają 
wymagania dyrektyw Unii Europejskiej oraz są oznakowane symbolem CE. 
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ELEKTRA SelfTec®PRO TC odporne na dzia-
łanie wysokiej temperatury podczas pracy  
i w stanie wyłączonym. Stosowane są do 
ochrony przeciwzamarzaniowej rurociągów 
c.o. i ciepła technologicznego oraz zaworów 
podczas przerw w użytkowaniu.
ELEKTRA SelfTec®DW stosowane w ruro-
ciągach z wodą pitną, mają powłokę z poli-
etylenu LDPE dopuszczonego do kontaktu z 
żywnością oraz atest PZH.

Maty grzejne ELEKTRA SnowTec® to produk-
ty gotowe do układania. Składają się z prze-
wodu grzejnego ELEKTRA typ VCD, upiętego 
specjalną taśmą w kształt maty. Maty Snow-
Tec® instaluje się około 6-8 razy szybciej niż 
przewody, jednak wymagają one powierzch-
ni o prostokątnych kształtach. Moc maty: 300 
W/m². Wymiary: szer. 60 cm, długość 2-25 m. 
Wymiary przewodu grzejnego: ~5 x 7 mm.

Maty ELEKTRA SnowTec®
Tuff i przewody ELEK-

TRA TuffTec™ charakteryzuje wysoka odpor-
ność mechaniczna oraz termiczna, dzięki cze-
mu możliwe jest stosowanie ich w miejscach 
narażonych na trudne warunki instalacji i/lub 
pracy. Odporność na bardzo wysoką, chwilo-
wą temperaturę ekspozycji (240°C), pozwa-

la na instalację tych przewodów i mat bezpo-
średnio w asfalcie. Głównym zastosowaniem 
jest ochrona przed śniegiem i lodem po-
wierzchni zewnętrznych np. zjazdów do gara-
ży, chodników (SnowTec®

Tuff), a także dachów, 
rynien i rur spustowych (TuffTec™).

Przewody grzejne ELEKTRA VCD25 jedno-
stronnie zasilane o mocy 25 W/m stosowane 
są do ogrzewania powierzchni o skompliko-
wanych kształtach. Wymiary przewodu grzej-
nego: ~5 x 7 mm.

Przewody grzejne ELEKTRA VCDR oferowane 
w gotowych zestawach o określonych długo-
ściach, zakończone przewodem zasilającym. 
Powłoka zewnętrzna przewodu jest odporna 
na działanie wysokiej temperatury i promie-
niowania UV, dlatego przewody mogą być 
narażone na działanie promieni słonecznych. 

Przewody grzejne ELEKTRA FreezeTec® skła-
dają się z przewodu grzejnego o mocy 12 W/m.
Zestawy mają wbudowany na końcu prze-
wodu termostat, z drugiej strony zakończo-
ne są 1,5 m przewodem zasilającym z herme-
tyczną wtyczką. Termostat uruchamia zestaw 
w temperaturze 3°C, wyłącza przy 10°C.  

do siatki z włókna szklanego, z drugiej przy-
krytych na całej powierzchni folią aluminio-
wą. Stosowane są głównie, jako uzupełniają-
ce ogrzewanie – tzw. „efekt ciepłej podłogi”, 
jednak w obiektach o bardzo dobrych para-
metrach cieplnych mogą pełnić rolę podsta-
wowego systemu grzejnego. Przeznaczone 
są do suchego montażu pod panele podło-
gowe lub deskę warstwową. Moc jednostko-
wa: 70 W/m². Wymiar szer. x gr.: 500x2,8 mm.

Systemy ochrony przed śniegiem  
i lodem ELEKTRA

Instalacje przeciwoblodzeniowe są zasilane 
napięciem elektrycznym 230 lub 400 V i roz-
grzewają się do określonej temperatury, nie 
dopuszczając w ten sposób do oblodzenia 
ogrzewanej powierzchni. Ich działanie, jak 
również sposób montażu można porównać 
do funkcjonowania ogrzewania podłogowe-
go. Różnica polega głównie na tym, że sys-
temy przeciwoblodzeniowe działają na ze-
wnątrz budynków. Są one wyposażone  
w czujniki temperatury i wilgoci, dzięki którym 
układ pracuje jedynie wówczas, kiedy jest to 
konieczne. Gdy na dworze jest mróz i nie wy-
stępują opady – instalacja nie uruchamia się. 
Zastosowanie: na zewnątrz, do zabezpieczania 
przed oblodzeniem: zjazdów do garaży, chodni-
ków, ramp, rynien, rur spustowych, wpustów da-

chowych, rurociągów z wodą, rur z wodą pit-
ną, zaworów, siłowników.

Zalety
• Przewody przeznaczone do samodzielne-
go montażu (ELEKTRA SelfTec®, FreezeTec®).
• Prosty sposób układania przewodów na 
zaworach i kołnierzach – przewody mogą się 
stykać i krzyżować bez ryzyka przegrzania 
dzięki zjawisku samoregulacji (ELEKTRA Sel-
fTec®, SelfTec®PRO, SelfTec®DW).
• Bardzo prosta instalacja bez konieczno-
ści demontażu istniejącej izolacji rurociągu 
(ELEKTRA SelfTec®DW).
• Termostat w hermetycznej mufie na końcu 
przewodu pozwala mierzyć temperaturę w naj-
chłodniejszym miejscu rury (ELEKTRA FreezeTec®).
• Wysoka odporność mechaniczna i termicz-
na pozwala na instalację bezpośrednio w as-
falcie (SnowTec®

Tuff , TuffTec™) oraz na da-
chach pokrytych bitumem/papą (TuffTec™).

Charakterystyka rozwiązań

Przewody samoregulujące z grupy ELEKTRA 
SelfTec® dostosowują moc grzejną do tem-
peratury otoczenia i jako jedyne mogą być 
cięte na wymaganą długość, co ułatwia do-
bór odpowiedniego przewodu do długości 
ogrzewanego elementu.
ELEKTRA SelfTec® dostępny w zestawach, 
zakończony przewodem zasilającym z her-
metyczną wtyczką, przeznaczony jest do sa-
modzielnego montażu – nie wymaga zasto-
sowania regulatora, lecz włączenia podczas 
występowania opadów śniegu.
ELEKTRA SelfTec®PRO przeznaczone do roz-
budowanych instalacji montowane są przez in-
stalatorów, ponieważ wymagają zakończenia 
przewodu oraz połączenia z przewodem zasila-
jącym.
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Obliczanie udziału i ilości energii  
z OZE dla pomp ciepła
 
Załącznik VII do dyrektywy 2009/28/WE (dy-
rektywa OZE) wprowadza podstawową me-
todę obliczania energii odnawialnej dostar-
czanej przez pompy ciepła. 
Załącznik VII określa trzy parametry niezbęd-
ne do obliczania ilości energii odnawialnej 
pochodzącej z pomp ciepła na potrzeby 
wyliczania celów w zakresie energii odna-
wialnej:
• sprawność produkcji energii (η lub eta);
• szacunkowe użyteczne ciepło pochodzą-
ce z pomp ciepła (Qusable);
• współczynnik efektywności (wydajności) 
sezonowej (SPF).
Decyzja Komisji wprowadza dokładną, a za-

razem pragmatyczną metodykę dla ww. pa-
rametrów.

Metodyka wyznaczania sprawności  
produkcji energii (η)
Dane wymagane do obliczania sprawno-
ści produkcji energii są objęte rozporządze-
niem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r.  
w sprawie statystyki energii. Sprawność pro-
dukcji energii elektrycznej (η), według naj-
nowszych danych za rok 2010, wynosi 0,455 
(czyli 45,5%). 
Komisja zdecydowała, że wartość η = 0,455 
jest stosowana na całym obszarze UE 
oraz że ma taka pozostać do 2020 r. 
Wytyczne te określają więc, w jaki sposób 
państwa członkowskie powinny szacować 

Przełom dla sytuacji pomp ciepła w Polsce 

Metodyka  
obliczenia OZE z pomp ciepła 
zgodnie z najnowszymi 
wytycznymi UE

  Paweł Lachman

  Dyrektywa 2009/28/WE – w sprawie pro-
mowania stosowania energii ze źródeł odna-
wialnych – pozostawiła jako otwarte ważne 
kwestie dotyczące pomp ciepła. 
W dokumencie z 2009 r. brakowało m.in. do-
kładnych informacji na temat metodyki ob-
liczania sezonowego współczynnika efek-
tywności SPF pomp ciepła dla różnych 
technologii pomp ciepła. 
Brakowało również określenia metodyki staty-
styki energetycznej zużycia energii odnawial-
nej. Istotną kwestią była zasada obliczania 
energii z OZE, wtedy gdy źródło energii sta-
nowi mieszaninę energii odpadowej i ener-
gii otoczenia. Niejednoznaczna była też kwe-

stia korzystania z OZE przez pompy ciepła np. 
oparte o powietrze wyrzutowe z budynków. 
Wątpliwości budziło także obliczanie ener-
gii z odwracalnych (rewersyjnych) pomp cie-
pła typu powietrze/woda czy powietrze/po-
wietrze.
Gorące dyskusje branżowe, po wprowadze-
niu dyrektywy 2009/28/WE (OZE), wywołała 
też kwestia, jaka powinna być wartość mini-
malna współczynnika SPF dla sprężarkowych 
zasilanych elektrycznie pomp ciepła.
Praktycznie wszystkie te najważniejsze wąt-
pliwości rozjaśnia właśnie ustanowiona de-
cyzja Komisji Europejskiej z dnia 1 marca 2013 
2013/114/UE (nr C(2013) 1082).

Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 1 marca 2013 2013/114/UE  
(nr C(2013) 1082) ustanawia wytyczne dla państw członkowskich 
dotyczące szacowania ilości energii odnawialnej pochodzącej  
z różnych technologii pomp ciepła zgodnie z wymogami 
załącznika VII do dyrektywy 2009/28/WE.

Użyte pojęcia i ich znaczenie

Qusable
oznacza, wyrażone w GWh, szacunko-
we całkowite użyteczne ciepło pocho-
dzące z pomp cieplnych, obliczane jako 
iloczyn znamionowej wydajności grzew-
czej (Prated) i rocznej liczby równoważ-
nych godzin pracy pomp ciepła (HHP).

Roczna liczba równoważnych  
godzin pracy pomp ciepła (HHP) 
to, wyrażona w h, zakładana roczna 
liczba godzin, w czasie których pompa 
ciepła ma dostarczać energię cieplną 
przy wydajności znamionowej w celu 
dostarczenia całkowitego ciepła uży-
tecznego dostarczanego przez pompy 
ciepła.

Wydajność znamionowa (Prated) 
oznacza wydajność chłodniczą lub 
grzewczą cyklu sprężania par lub cyklu 
sorpcyjnego urządzenia w warunkach 
znamionowych znormalizowanych.

SPF
oznacza szacunkowy przeciętny 
współczynnik efektywności (wydaj-
ności) sezonowej, czyli „współczynnik 
efektywności sezonowej netto w try-
bie aktywnym” (SCOPnet) dla pomp 
ciepła zasilanych energią elektrycz-
ną lub „sezonowe zużycie energii pier-
wotnej w trybie aktywnym netto” 
(SPERnet) dla pomp ciepła zasilanych 
energią cieplną.
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Zgodnie z załącznikiem VII do dyrekty-
wy ilość energii odnawialnej dostarczanej 
przez technologie pomp ciepła (ERES) obli-
cza się za pomocą następującego wzoru:
 
ERES = Qusable * (1 – 1/SPF)

przy czym;
Qusable = HHP * Prated
gdzie: 
• Qusable – szacunkowe całkowite użyteczne 
ciepło pochodzące z pomp ciepła [GWh],
• HHP – równoważne godziny pracy z pełnym 
obciążeniem [h],
• Prated – wydajność zainstalowanych pomp cie-
pła, z uwzględnieniem całkowitego okresu eks-
ploatacji różnych rodzajów pomp ciepła [GW],
• SPF – szacunkowy przeciętny współczynnik 
wydajności sezonowej (SCOPnet  lub SPERnet).

Wartości domyślne podane obok w tabelach 
1  i 2  są typowe dla segmentu pomp cie-
pła o SPF powyżej minimalnej wartości progo-
wej, co oznacza, że pompy ciepła o SPF poni-
żej 2,5 i SPER < 1,15 nie były brane pod uwagę 
przy ustalaniu wartości typowych.
Decyzja Komisji zachęca państwa człon-
kowskie do skorygowania ostrożnych warto-
ści domyślnych poprzez dostosowanie ich do 
warunków krajowych/regionalnych, włącznie 
z opracowaniem dokładniejszej metodyki. 
Takie poprawki należy zgłosić Komisji i podać 
do wiadomości publicznej.

Przykładowe wyliczenie statystyczne energii 
OZE na podstawie decyzji KE 2013/114/UE
Zakładając, że moc grzewcza pompy ciepła 
wynosi 10,0 kW, to statystyczna ilość energii  
z OZE wynosić będzie odpowiednio dla:
• sprężarkowej pompy ciepła typu po-
wietrze/woda (powietrzna – korzystająca  

z energii aerotermalnej)
Ilość OZE = 10,0 x 1710 x (1-1/2,5)  
= 10 260 kWh OZE/rok
• sprężarkowej pompy ciepła typu solan-
ka/woda (gruntowa – korzystająca z energii 
geotermalnej)
Ilość OZE = 10,0 x 2440 x (1-1/3,5)  
= 17 643 kWh OZE/rok
• gazowej (absorpcyjnej) pompy ciepła 
typu solanka/woda (gruntowa – korzystają-
ca z energii geotermalnej)
Ilość OZE = 10,0 x 2440 x (1-1/1,6)  
= 9263 kWh OZE/rok

Minimalna efektywność pomp ciepła wy-
magana do uznania energii za energię 
odnawialną na podstawie dyrektywy
Zgodnie z załącznikiem VII do dyrektywy 
2009/28/WE, państwa członkowskie są zobli-
gowane do dopilnowania, aby w statysty-
kach uwzględniane były jedynie pompy cie-
pła o SPF wynoszącym powyżej 1,15 * 1/η
• elektryczne, sprężarkowe pompy ciepła
Minimalna wartość SPF dla pomp ciepła za-
silanych energią elektryczną (SCOPnet) musi 
wynosić co najmniej 2,5 (dla η = 0,455), aby 
energia została uznana za energię odna-
wialną zgodnie z dyrektywą OZE.
• pompy ciepła gazowe (napędzane 
ciepłem)
Dla pomp ciepła zasilanych energią cieplną 
(bezpośrednio lub poprzez spalanie paliw) 
sprawność produkcji energii (η) jest równa 1. 
Dla takich pomp ciepła minimalna wartość 
SPF (SPERnet) musi wynosić co najmniej 1,15, 
aby energia została uznana za odnawialną 
zgodnie z dyrektywą OZE.

Państwa członkowskie powinny zbadać,  
w szczególności w odniesieniu do powietrz-
nych pomp ciepła, jak duży udział w mocy 

dwa pozostałe parametry: 
Qusable oraz współczynnik wydajności sezono-
wej (SPF), biorąc pod uwagę różne warunki 
klimatyczne, w szczególności klimaty bardzo 
zimne. Za pomocą tych wytycznych państwa 
członkowskie mogą obliczyć ilość energii od-
nawialnej dostarczanej przez technologie 
pomp ciepła.

Metodyka szacowania wartości SPF i Qusable
Opisana w decyzji Komisji metodyka opiera 

się na trzech głównych założeniach:
• prawidłowości pod względem technicz-
nym;
• pragmatycznym podejściu, równoważą-
cym dokładność z opłacalnością;
• domyślne współczynniki do określania 
wkładu energii odnawialnej pochodzącej  
z pomp ciepła ustalane są na ostrożnym po-
ziomie, tak aby zmniejszyć ryzyko przeszaco-
wania wkładu energii odnawialnej pocho-
dzącej z pomp ciepła.

Rodzaj źródła odnawialnej 
energii dla pompy ciepła

Dolne źródło/czynnik 
górnego źródła

Klimat chłodny (obowiązujący w Polsce)
HHP (h/rok) SPF (SCOPnet)

Energia aerotermalna

powietrze/powietrze 1970 2,5
powietrze/woda 1710 2,5
powietrze/powietrze 
(rewersyjna) 1970 2,5

powietrze/woda 
(rewersyjna) 1710 2,5

powietrze wywiewane/ 
powietrze 600 2,5

powietrze wywiewane/ 
woda 600 2,5

Energia geotermalna
grunt/powietrze 2470 3,2
grunt/woda 2470 3,5

Energia hydrotermalna
woda/powietrze 2470 3,2
woda/woda 2470 3,5

Tabela 1  Wartości domyślne HHP i SPF (SCOPnet) dla pomp ciepła zasilanych energią 
elektryczną

Rodzaj źródła odnawialnej 
energii dla pompy ciepła

Dolne źródło/czynnik górnego 
źródła

Klimat chłodny
HHP (h/rok) SPF (SPERNET)

Energia aerotermalna

powietrze/powietrze 1970 1,15
powietrze/woda 1710 1,15
powietrze/powietrze (rewersyjna) 1970 1,15
powietrze/woda (rewersyjna) 1710 1,15
powietrze wywiewane/ 
powietrze 600 1,15

powietrze wywiewane/woda 600 1,15

Energia geotermalna
grunt/powietrze 2470 1,4
grunt/woda 2470 1,6

Energia hydrotermalna
woda/powietrze 2470 1,4
woda/woda 2470 1,6

Tabela 2  Wartości domyślne HHP i SPF (SPERnet) dla pomp ciepła zasilanych energią cieplną

http://www.instalreporter.pl


już zainstalowanych pomp ciepła mają urzą-
dzenia o wartości SPF większej od sprawności 
minimalnej. Przy tej ocenie państwa człon-
kowskie mogą się opierać zarówno na da-
nych badawczych, jak i pomiarach, chociaż 
brak danych może w wielu przypadkach 
ograniczyć ocenę do ekspertyzy przeprowa-
dzonej przez każde państwo członkowskie. 
Takie ekspertyzy powinny być ostrożne, co 
oznacza, że należy raczej nie doszacować 
niż przeszacować wkład pomp ciepła. 
Szczególnej uwagi wymagają rewersyjne 
(odwracalne) powietrzne pompy ciepła, po-
nieważ istnieje wiele potencjalnych źródeł 
przeszacowania i nie wszystkie odwracalne 
pompy ciepła są używane do ogrzewania 
lub tylko w ograniczonym zakresie, oraz star-
sze (i nowe mniej efektywne) urządzenia, któ-
re mogą mieć SPF poniżej wymaganej war-
tości progowej 2,5. 
Decyzja Komisji zwraca również uwagę, że 
znaczny udział powietrznych pomp ciepła do 
podgrzewania wody nie spełnia wymogu mi-
nimalnej wartości SPF. Tylko w wyjątkowych wy-

padkach takie pompy ciepła mają SPF powy-
żej minimalnej wartości progowej (poniżej 2,5).

Granice układu do celów pomiaru 
energii z pomp ciepła

Granice układu do celów pomiaru obejmu-
ją cykl obiegu czynnika roboczego, pompę 
(lub wentylator) czynnika chłodniczego (np. 
wody, roztworu glikolu) oraz, w przypadku 
ad/absorpcji, dodatkowo cykl sorpcyjny  
i pompę rozpuszczalnika. 
SPF należy wyznaczyć jako współczynnik 
efektywności sezonowej (SCOPnet) zgodnie  
z normą EN 14825:2012 lub jako wskaźnik sezo-
nowego zużycia energii pierwotnej (SPERnet) 
zgodnie z normą EN 12309. 
Oznacza to, że należy uwzględnić energię 
elektryczną lub paliwo zużyte na potrzeby 
działania pompy ciepła i obiegu czynnika 
chłodniczego (np. roztworu glikolu).
Odpowiednie granice układu przedstawio-
no na rysunku 1  jako SPFH2, zaznaczone na 
czerwono. Na rysunku 1  zastosowano nastę-

1  Granice systemu do celów pomiaru SPF i Qusable (Źródło: SEPEMO, ISE Fraunhofer)

Nowa generacja pomp ciepła

NAJMĄDRZEJSZY W CAŁEJ RODZINIE! 
Model pompy ciepła NIBE F1245.

Pompy ciepła NIBE sprawią, że wszyscy członkowie rodziny poczują się 
ekspertami od ciepła.

Mogą też zredukować koszty energii aż o 80%.

* Wykaz wszystkich imprez targowych, na których obowiązuje oferta oraz szczegóły dotyczące aktualnych promocji, dostępne są na stronie www.biawar.com.pl

Skorzystaj 
z atrakcyjnych

promocji pomp ciepła
NIBE i wybierz najbardziej

komfortowe urządzenie
grzewcze do Twojego 

domu. Aktualne promocje 
pomp ciepła NIBE na  
www.biawar.com.pl

a r t y k u ł  t e c h n i c z n y
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geotermalna lub hydrotermalna (źródło cie-
pła) przejęta przez pompę ciepła

ERES    →   ERES = Qusable – ES_fan/pump – EHW_hp  
            = Qusable * (1 – 1/SPF)

Qusable →   Qusable = QH_hp + QW_hp

Z określonych powyżej granic systemu wyni-
ka, że obliczenie energii odnawialnej dostar-
czanej przez pompy ciepła zależy od samej 
pompy ciepła, a nie od układu grzewczego, 
którego część stanowi pompa ciepła. 
Nieefektywne wykorzystywanie energii  
z pomp ciepła jest tym samym kwestią efek-
tywności energetycznej i nie powinno mieć 
wpływu na obliczanie energii odnawialnej 
dostarczanej przez pompy ciepła.

Warunki klimatyczne

Definicja warunków klimatu umiarkowane-
go, chłodnego i ciepłego jest zgodna z me-
todą zaproponowaną w projekcie rozpo-
rządzenia delegowanego Komisji w sprawie 
etykietowania energetycznego urządzeń 
grzewczych, gdzie „warunki klimatu umiarko-
wanego”, „warunki klimatu chłodnego”  
i „warunki klimatu ciepłego” oznaczają wa-
runki temperaturowe właściwe, odpowied-
nio, dla następujących europejskich miast: 
Strasburg, Helsinki i Ateny. 
Sugerowane obszary warunków klimatycz-
nych przedstawiono na rysunku 2 .
Wykres na rys. 3  pokazuje, że realne staty-
styczne warunki klimatyczne typowych lo-
kalizacji w Polsce znajdują się pomiędzy 

pujące skróty:
ES_fan/pump – energia wykorzystywana do na-
pędzania wentylatora lub pompy, które po-
wodują obieg czynnika chłodniczego (np. 
wody, roztworu glikolu); 
EHW_hp – energia wykorzystywana do napę-

dzania pompy ciepła (np. sprężarki);
Ebt_pump – energia wykorzystywana do napę-
dzania pompy powodującej obieg czynnika, 
który absorbuje energię otoczenia (dotyczy 
tylko niektórych pomp ciepła);
EHW_bu – energia wykorzystywana do napę-
dzania dodatkowego ogrzewacza (dotyczy 
tylko niektórych pomp ciepła);
EB_fan/pump – energia wykorzystywana do na-
pędzania wentylatora lub pompy, które po-
wodują obieg czynnika, który dostarcza koń-
cowego ciepła użytecznego;
QH_hp – ciepło dostarczane ze źródła ciepła 
poprzez pompę ciepła;
QW_hp – ciepło dostarczane z energii mecha-
nicznej wykorzystywanej do zasilania pompy 
ciepła;
QHW_hp – ciepło dostarczane z dodatkowego 
ogrzewacza (dotyczy tylko niektórych pomp 
ciepła);
ERES – odnawialna energia aerotermalna, 

2  Mapa Europy z różnymi klimatami. Obszar Polski 
jest w całości zaliczony jest do klimatu chłodnego

3  Uporządkowany wykres temperatury zewnętrznej dla klimatu chłodnego, 
umiarkowanego i ciepłego oraz reprezentatywne lokalizacje w Polsce
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warunkami dla klimatu chłodnego i umiarko-
wanego.

Metodyka obliczeń dla różnych  
typów pomp ciepła

Pompy ciepła wykorzystujące powietrze 
wywiewane jako źródło energii
Pompy ciepła wykorzystujące powietrze wy-
wiewne jako źródło energii korzystają z ener-
gii otoczenia, dlatego dostarczają energię 
odnawialną. Ale jednocześnie takie pom-
py ciepła odzyskują energię z powietrza wy-
wiewanego, która nie stanowi energii aero-
termalnej zgodnie z dyrektywą OZE. Dlatego 
tylko pobrana energia aerotermalna jest li-
czona jako energia odnawialna. 
Uwzględnione jest to poprzez korektę war-
tości HHP dla takich typów pomp ciepła, jak 
określono w tabelach 1  i 2 .

Powietrzne pompy ciepła z grzałkami 
elektrycznymi
Wartości HHP podane w tabelach 1  i 2  
uwzględniają nie tylko czas używania pom-
py ciepła, ale także czas używania dodat-
kowej grzałki elektrycznej. Ponieważ grzał-
ka znajduje się poza granicami układu, dla 
wszystkich powietrznych pomp ciepła war-
tości HHP są odpowiednio korygowane, aby 
uwzględniać jedynie ciepło użytkowe do-
starczane tylko przez pompę ciepła. Skory-
gowane wartości HHP zostały podane w ta-
belach 1  i 2 .
W przypadku powietrznych pomp ciepła, 
których moc podawana jest dla warunków 
projektowych (a nie dla standardowych wa-
runków badawczych wg PN-EN 14511), nale-
ży korzystać z wartości HHE równej 3465 h dla 
klimatu zimnego (obowiązującego w Polsce). 
Tylko powietrze atmosferyczne, tj. powietrze 

Energia z OZE w różnych technologiach – porównanie kosztów 
dla domu jednorodzinnego
Decyzja Komisji Europejskiej 
ma szansę stać się przeło-
mowym momentem dla zna-
czenia pomp ciepła w sek-
torze odnawialnych źródeł  
w Polsce. 

Jest to niewątpliwie duża szan-
sa dla rozwoju rynku oraz dla 
wzrostu ogólnej świadomo-
ści w społeczeństwie w zakre-
sie technologii pomp ciepła 
jako atrakcyjnej i bardzo real-
nej pod względem ekonomicz-
nym i ekologicznym alterna-
tywy dla konwencjonalnych 
źródeł energii.

Poniższe porównanie wskazu-
je jak wygląda przeciętny koszt 
uzyskania 1 kWh dla wybranych 
technologii korzystających z 
OZE w budynkach jednorodzin-
nych (tabela 3  i rysunek 4 ).
Z porównania widać wyraźnie 
jak bardzo atrakcyjna stanie się 
pompa ciepła pod względem 
produkcji energii z OZE. 
Można wyrazić nadzieję, że  
w krótkim czasie zmieni się rów-
nież polityka naszego państwa 
i agend rządowych w zakresie 
promowania pomp ciepła oraz 
że pojawi się realne wsparcie 
dla rozwoju pomp ciepła  
w Polsce. 

Typ instalacji 
korzystającej  
z OZE

Instalacja w oparciu 
o kolektory słoneczne 
(termiczne) do c.w.u.

Kolektory 
fotowoltaiczne 
(fotowoltaika)

Pompa ciepła 
typu powietrze/
woda (energia 
aerotermalna)

Pompa ciepła 
typu solanka/
woda (energia 
geotermalna)

Koszt inwestycji  
w domu jedno- 
rodzinnym

ok. 15 000 zł 
ok. 25 000 zł 
dla zestawu 7 m2 pow. 
kolekt. + kocioł gazowy

ok. 25 000 zł 
35 m2 pow. 
kolektorów 
fotowolt.

ok. 25 000 zł ok. 45 000 zł

Statystyczna 
wartość OZE w kWh 2500 kWh/rok 3500 kWh/rok

10 200 kWh /rok 
(dla pompy 
ciepła o mocy  
10 kW dla A2W35)

17 600 kWh /rok 
(dla pompy 
ciepła o mocy  
10 kW dla B0W35)

Koszt inwestycyjny 
dla uzyskania 1 kWh 
OZE odniesiony do 1 
roku eksploatacji

6,0 zł  
(bez kotła 
gazowego)  
10,0 zł  
(wraz z kotłem 
gazowym)

7,1 zł 2,5 zł 2,6 zł

4  Koszt inwestycyjny przypadający na 1 kWh energii ze źródeł odnawialnych, odniesiony do 
20 lat użytkowania instalacji

Tabela 3  Porównanie obliczeń statystycznych  energii ze źródeł odnawialnych dla różnych 
technologii korzystających z OZE w przykładowym domu jednorodzinnym
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zewnętrzne, może być źródłem energii dla 
powietrznych pomp ciepła.

Wkład energii odnawialnej z hybrydowych 
systemów pomp ciepła
W przypadku hybrydowych systemów pomp 
ciepła, gdzie pompa ciepła działa we 
współpracy z innymi technologiami OZE (np. 
termiczne kolektory słoneczne wykorzysty-
wane są jako np. system wstępnego pod-
grzewu gruntu), rozliczanie energii odnawial-
nej jest obciążone ryzykiem niedokładności. 
Ważne jest, aby rozliczanie energii odnawialnej 
z hybrydowych systemów pomp ciepła było 
prawidłowe, a w szczególności, aby energia 
odnawialna nie była rozliczania wielokrotnie.

Wytyczne dotyczące opracowania  
dokładniejszych metodyk
Przewiduje się i zachęca państwa członkow-
skie, aby dokonały własnych oszacowań do-
tyczących SPF i HHP. Jeżeli można dokonać 
lepszych oszacowań, to takie krajowe/regio-
nalne podejścia powinny się opierać na pra-
widłowych założeniach i reprezentatywnych 
próbach o wystarczającej wielkości, co bę-
dzie skutkować znacząco lepszymi oszaco-
waniami energii odnawialnej pochodzącej 
z pomp ciepła w porównaniu z wartościa-
mi szacunkowymi otrzymanymi za pomo-
cą metody określonej w niniejszej decyzji. Ta-
kie ulepszone metodyki mogą się opierać 
na szczegółowych obliczeniach na podsta-
wie danych technicznych uwzględniających 
między innymi rok instalacji, jakość instalacji, 
rodzaj sprężarki, tryb działania, układ rozpro-
wadzania ciepła, temperaturę biwalencyjną 
i klimat regionalny.
Jeżeli państwa członkowskie stosują alterna-
tywne metodyki lub wartości, to zachęca się 
do przedłożenia ich Komisji wraz ze sprawoz-

daniem opisującym zastosowaną metodę  
i wartości. Komisja, w razie konieczności, prze-
tłumaczy dokumenty i opublikuje je za pomo-
cą swojej platformy na rzecz przejrzystości. 
Zgodnie z decyzją, wytyczne mogą zostać 
zmienione i uzupełnione przez Komisję naj-
później do dnia 31 grudnia 2016 r., jeżeli bę-
dzie to konieczne ze względu na postępy  
w statystyce, technice lub nauce.

Otwarte kwestie w Decyzji Komisji 
Europejskiej

Warto rozważyć kilka kwestii nierozstrzygnię-
tych w decyzji Komisji.
1) Czy należy uwzględniać i w jakim stopniu 
energię OZE dla urządzeń klimatyzacyjnych  
z dodatkową funkcją grzewczą pompy ciepła?
2) Ważnym zadaniem dla branży pomp cie-
pła jest oszacowanie, jak wiele pomp ciepła 
będących na rynku polskim nie spełnia wa-
runku min. 2,5. Wg PORT PC dotyczy to sto-
sunkowo niewielkiej grupy pomp ciepła po-
wietrze/woda zamontowanych kilka lat temu.
3) Warto zadbać o to, aby programy wspar-
cia dla pomp ciepła zapewnialy wsparcie 
tej technologii, która zagwarantuje zachowa-
nie wysokiej wartości wsp. SPF. W przypadku 
pomp ciepła typu powietrze/woda wspar-
cie powinny uzyskać technologie o wysokiej 
efektywności (COP, SCOP). 
4) Bardzo ważnym zadaniem jest wprowa-
dzenie w Polsce programów badawczych 
efektywności pomp ciepła w realnych wa-
runkach użytkowania w Polsce (powietrzne 
pompy ciepła, pompy ciepła do c.w.u., pom-
py gruntowe). Komisja Europejska zachęca 
państwa członkowskie, aby dokonały wła-
snych oszacowań dotyczących SPF i HHP.  
W takim oszacowaniu mogą pomóc wyniki 
badań realnej efektywności pomp ciepła.  

Nowe zawory
ATM od AFRISO

  Błażej Wojciechowski

  Termostatyczne zawory mieszające ATM 
zapewniają stałą temperaturę wody na wyj-
ściu z zaworu (ustawianą w zakresie 20-43oC 
lub 35-60oC) i zapobiegają oparzeniom w in-
stalacjach ciepłej wody użytkowej. Najczę-
ściej wykorzystuje się je wszędzie tam, gdzie 
niezbędna jest ochrona przed poparzeniem 
oraz wskazana jest szybka reakcja na zmia-
ny temperatury i ciśnienia cieczy. Z powodze-
niem stosuje się je do regulacji temperatury 
ciepłej wody dostarczanej do baterii umywal-
kowych i prysznicowych. Mogą być także ele-
mentem instalacji ogrzewania podłogowego, 
gdzie zastępują kosztowne układy regulacji.

Należące do rodziny ProControl termosta-
tyczne zawory mieszające ATM uzupełnio-
no o cztery nowe modele, których cechą 
charakterystyczną jest jeszcze większy współ-
czynnik przepływu Kvs: 3,2 m3/h oraz 4,2 
m3/h. Oznacza to możliwość zastosowania 
ich w rozbudowanych instalacjach umiesz-
czonych np. w obiektach użyteczności pu-

blicznej takich, jak: szkoły, urzędy, baseny itp. 
Zmianie uległ także wygląd korpusu i po-
krywki zabezpieczającej. Powiększenie gamy 
produktów ATM ProControl ułatwia również 
w znacznej mierze dobór odpowiedniego 
przyłącza (od ¾" do 1 ¼"). Ponadto, w no-
wych zaworach zachowano wszystkie zale-
ty poprzednich modeli ATM: łatwy i wygodny 
montaż, precyzyjną nastawę oraz brak po-
trzeby konserwacji i dodatkowej obsługi

Dane techniczne termostatycznych za-
worów mieszających ATM:
- zakres temperatury na wyjściu: 20-43oC lub 
35-60oC
- współczynnik przepływu Kvs: od 1,6 m3/h do 
4,2 m3/h
- przyłącza: od ¾" do 1 ¼"
- funkcja bez oparzeń w każdym typie zawo-
ru ATM
- maksymalna temperatura pracy: 95oC
- maksymalne ciśnienie: 10 bar
www.afriso.pl  

AFRISO wprowadza nową serię 
termostatycznych zaworów mieszających 
ATM o przepływie 3,2 oraz 4,2 Kvs.
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cji indywidualnych, jak i sieci ciepłowniczych 
kryteria oceny efektywności energetycznej, 
obejmujące wszystkie aspekty i czynniki,  
a nie tylko wybrane. W wyniku tego w przeszło-
ści uzyskiwano czasami sprzeczne z rzeczywi-
stością wyniki świadczące o nieefektywności 
zastosowania pomp ciepła w obiektach. 
W swoim stanowisku SPIUG podkreślał, że 
uchwalenie i wprowadzenie w życie ustawy  
z takimi zapisami może doprowadzić do wie-
lu problemów formalnych, wynikających 
z nadinterpretacji zapisów tam zawartych 
przez lokalne grupy interesów. W ustawie bra-
kuje precyzyjnego określenia, co oznacza 
termin „warunki techniczne”. 
W odpowiedzi na to stanowisko zostało prze-
słane do SPIUG-u pismo, zgodnie z którym  
w ocenie Departamentu BR w wyniku zmian 
zawartych w ustawie „nie dojdzie do dyskry-
minacji inwestorów, którzy chcieliby w przy-
szłości zamontować kocioł kondensacyjny 
gazowy lub olejowy, albo pompę ciepła  
o mocy pow. 50 kW, bowiem ustawa pozo-
stawia wybór, co do sposobu zasilania obiek-
tu budowlanego, oraz nie nakłada żadnych 
wymagań odnoszących się do urządzeń 

Stanowisko w sprawie regulacji ograniczających instalacje 
indywidualnych urządzeń grzewczych w budynkach 

SPIUG o „bolączkach 
prawnych” kotłowni ≥ 50 kW

  Janusz Starościk*

  Pod koniec stycznia 2013 roku Stowarzy-
szenie Producentów i Importerów Urządzeń 
Grzewczych przekazało do Ministerstwa 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej, Ministerstwa Gospodarki, Sejmu, Senatu 
i do Kancelarii Prezydenta pismo zawierają-
ce stanowisko w sprawie praktyk ogranicza-
jących instalacje indywidualnych urządzeń 
grzewczych, które zaczęły się w drugiej po-
łowie zeszłego roku w kilku regionach Polski. 
Jest to pewna konsekwencja wprowadzenia 
zapisów prawnych w ustawie o efektywności 
energetycznej, na co SPIUG zwracał uwagę 
ww. instytucjom już dwa lata temu. 
28 marca 2011 roku, SPIUG przekazał do daw-
nego Ministerstwa Infrastruktury stanowisko 
dotyczące zapisów w przygotowywanej wte-
dy ustawie o efektywności energetycznej. 
Wyrażano wtedy obawę, że niektóre zapi-
sy zawarte w ustawie, w szczególności w roz-
dziale 7, art. 37 dotyczących zmian w „Prawie 
budowlanym” i art. 38, dotyczących zmian  
w „Prawie energetycznym” budzą pewne 
wątpliwości, czy w praktyce, w wyniku inter-
pretacji przepisów przez lokalnych urzędni-
ków, nie nastąpi zablokowanie modernizacji 

źródeł ciepła w obiektach, które są położone 
w potencjalnym zasięgu lokalnej sieci central-
nego ogrzewania i ciepłej wody. 
SPIUG zwracał wtedy uwagę, że zapis w tym 
brzmieniu może dyskryminować inwestorów, 
którzy chcieliby w przyszłości zamontować 
kondensacyjny kocioł gazowy lub olejowy, 
albo układ kaskadowy złożony z takich ko-
tłów o łącznej mocy powyżej 50 kW. 
Technika kondensacyjna w ogrzewnictwie 
rozwija się w ostatnich latach bardzo inten-
sywnie nie tylko na terenie całej Unii Euro-
pejskiej, ale także w Polsce, właśnie z tego 
względu, że kotły kondensacyjne są urządze-
niami pozwalającymi dzięki swojej techno-
logii na duże oszczędności w zużyciu gazu 
czy innych paliw, a więc odpowiadają zało-
żeniom zawartym w ustawie o efektywności 
energetycznej i służą podwyższeniu efektyw-
ności energetycznej obiektów, w ktorych są 
instalowane. 
Drugim potencjalnym ograniczeniem, wyni-
kającym z ww. zapisu, może być przeszkoda 
do stosowania pomp ciepła o mocy powyżej 
50 kW, o ile nie zostaną zdefiniowane trans-
parentne i takie same zarówno dla instala-

* Janusz Starościk, prezes zarządu Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych

grzewczych, które mogą być wykorzystywa-
ne do zasilania obiektu budowlanego”. 
Niestety, praktyka ostatnich miesięcy wskazu-
je na coś zupełnie innego... 

Własny kocioł a pozwolenie  
na budowę

Od 1 lipca 2012 roku przepisy, które świeżo 
weszły w życie (zapisy ustawy o efektywno-
ści energetycznej art. 38 punkt 2 i „Prawa bu-
dowlanego” art. 33 punkt 2) zdecydowanie 
utrudniają producentom kotłów ich sprze-
daż. Z pewnością budzi to niepokój większo-
ści producentów i zmusza do poszukiwania 
własnych rozwiązań. Sprawa dotyczy do-
starczenia załączników do pozwolenia 
na budowę. 
Analiza cytowanych zapisów w „Prawie bu-
dowlanym”: 
1. przepisy dotyczą budynków o zapotrzebo-
waniu szczytowym mocy na c.o. ≥ 50 kW, 
2. w teorii, jeśli planowanym źródłem ciepła 
w budynku będzie odnawialne źródło ener-
gii, źródło ciepła w kogeneracji lub ciepła 
odpadowego, to nie trzeba dostarczać żad-
nych załączników, 
3. jeśli planowanym źródłem ciepła nie bę-
dzie odnawialne źródło energii, źródło cie-
pła w kogeneracji lub ciepła odpadowe-
go (czyli planuje się np. kotłownię gazową), 
a budynek jest w terenie, gdzie istnieją tech-
niczne warunki podłączenia do sieci c.o.,  
w której > 75% ciepła w skali roku stanowi cie-
pła z odnawialnych źródeł energii/kogene-
racji/ciepła odpadowego oraz ceny ciepła 
z przedsiębiorstwa energetycznego wytwa-
rzającego ciepło do sieci są niższe od śred-
niej ceny sprzedaży ciepła ogłaszanego raz 
w roku przez prezesa URE dla przedsiębiorstw 
energetycznych zużywających to samo pa-
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gii pierwotnej dla indywidualnego źródła 
ciepła oraz sieci ciepłowniczej i wskazaniu, 
który sposób dostarczania ciepła zapewnia 
większą efektywność energetyczną, przez 
porównanie tych wskaźników, w przypad-
ku gdy udział procentowy ciepła, o którym 
mowa w pkt 1, wynosi nie mniej niż 75%”.
Procentowy udział ciepła oraz wskaźniki na-
kładu nieodnawialnej energii pierwotnej,  
o których mowa w ust. 1, wyznacza się zgod-
nie z wzorami określonymi w załączniku nr 4 
do rozporządzenia. 
Niestety, jak wskazują zapisy w załączniku 
nr 4 wspomnianego rozporządzenia jedno-
znacznie jest podana metodologia liczenia, 
która dyskryminuje rozproszone źródła cie-
pła, zarówno oparte na technice kondensa-
cyjnej gazowej i olejowej, jak i na OZE (pom-
py ciepła), co w praktyce nie powinno mieć 
miejsca. 

Z rynku…

Według sygnałów z rynku, które docierają 
do SPIUG-u w ostatnich miesiącach, prakty-
ki stosowane o nowo wprowadzone zapisy 
„Prawa budowlanego” w pełni potwierdza-
ją obawy wyrażone w stanowisku SPIUG  
z 28 marca 2011 roku. 
Potwierdzają się coraz częściej informacje  
o ograniczeniach w budowaniu kotłowni np. 
zakazie budowania kotłowni w sytuacji, kiedy 
w zasięgu (50-80 km) znajduje się dostawca 
ciepła systemowego – duża spółka energe-
tyczna, która wykorzystuje rozwiązania ko-
generacyjne. Inwestor zmuszany będzie do 
zastosowania węzła cieplnego zamiast wy-
budowania własnej kotłowni opartej na urzą-
dzeniu grzewczym wykorzystującym wysoko-
sprawną technikę kondensacyjną. Dotarła 
do SPIUG także informacja o zakazie zamiany 

starej pompy ciepła na nową w oparciu  
o interpretacje ww. przepisów. Przy tym, nie-
potwierdzona jest odległość pomiędzy do-
stawcą ciepła a budynkiem inwestora. 
Obecną praktyką jest organizowanie przez 
duże spółki dystrybuujące ciepło systemo-
we, seminariów/szkoleń dla odpowiednich 
instytucji wydających pozwolenia na budo-
wę, w jaki sposób – korzystny dla tych spółek 
– należy interpretować wprowadzone przepi-
sy. Tego typu praktyki, w rażący sposób naru-
szają wolność wyboru technologii i swobodę 
konkurencji na rynku oraz stoją w sprzeczno-
ści z założeniami przygotowywanej obec-
nie ustawy „Prawo energetyczne” i ustawy 
o OZE, które zakładają szczególny nacisk na 
rozwój rozproszonych źródeł energii. Praktyki 
te prowadzą do ustanowienia monopolu du-
żych spółek dostarczających ciepło systemo-
we do odbiorców wbrew ich intencjom i woli, 
oraz eliminują efektywne energetycznie roz-
proszone źródła ciepła. 
SPIUG stoi na stanowisku, że podstawo-
wym kryterium dotyczącym doboru źró-
deł ciepła w nowo budowanych i mo-
dernizowanych obiektach powinien być 
uzyskany dzięki nim wynik efektywno-
ści energetycznej, co w pełni odpowiada 
założeniom zawartym w preambule usta-
wy, a nie lokalizacja inwestycji. 
Dlatego SPIUG zwrócił się z prośbą o zajęcie 
przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej stanowiska w tej spra-
wie i ograniczenie możliwości nadużyć przy 
interpretacji nowych przepisów, zgodnie z in-
formacją zawartą w piśmie z 18.07.2011. Trwa-
jące obecnie prace nad nowelizacją zapi-
sów w „Prawie budowlanym” są doskonałą 
okazją do wprowadzenia takich zmian, któ-
re pozwoliłyby uniknąć opisywanych sytuacji 
na przyszłość.  

liwo, co planuje inwestor (czyli np. średnia 
cena ciepła dla przedsiębiorstwa energe-
tycznego zużywającego gaz), to trzeba pod-
łączyć się do przedsiębiorstwa energetycz-
nego (do sieci); 
4. można zaprojektować własne źródło cie-
pła (np. kotłownia gazowa), gdy do wnio-
sku o pozwolenie na budowę dostarczy się:
- odmowę wydania warunków przyłącze-
nia przez przedsiębiorstwo energetyczne,
- lub inwestor dostarczy audyt, z które-
go będzie wynikała wyższa efektywność 
energetyczna z indywidualnego źródła 
ciepłą (np. kotłownia gazowa), niż z przed-
siębiorstwa energetycznego (z sieci). 
Nie jest także jasne, jaki dokument ma po-
twierdzać, że w danym przedsiębiorstwie 
energetycznym/w sieci ciepłowniczej > 75% 
ciepła w skali roku stanowi ciepło z odna-
wialnych źródeł energii/kogeneracji/ciepła 
odpadowego. 
Do tego we wprowadzonych przepisach  
nie uwzględniono zdyskontowanego kosztu 
ciepła w przypadku węzła cieplnego zasila-
nego z miejskiej elektrociepłowni, który jest 
wyższy od kosztów eksploatacji gazowego 
kotła kondensacyjnego, nie wspominając  
o pompach ciepła. 

Powstaje zatem w tym miejscu wątpli-
wość, czy tańsze i znacznie mniej ob- 
ciążające środowisko naturalne  
w ośrodkach miejskich ciepło z gazo-
wej kotłowni kondensacyjnej lub z małe-
go kotła kondensacyjnego powinno być 
obowiązkowo zamienione przez droższe 
i bardziej obciążające środowisko natu-
ralne ciepło z lokalnej elektrociepłowni, 
zgodnie z wprowadzonymi przepisami, 
które ewidentnie faworyzują tzw. ciepło 
systemowe?

O metodologii porównywania źró-
deł indywidualnych z ciepłem sie-
ciowym

Istotą problemu jest też wskazanie w załącz-
niku nr 4 uaktualnionego „Prawa budow-
lanego” sposobu obliczania efektywności 
ekonomicznej, stosując tzw. współczynniki 
nakładu „wi”. Według tych wymagań nigdy 
nie wyjdzie praktyczna przewaga kotłow-
ni gazowej nad ciepłem sieciowym, ponie-
waż ma ona taki sam współczynnik nakładu, 
co inne źródło konwencjonalne bez kogene-
racji. Przykładowo: pompa ciepła, która jest 
źródłem ciepła z OZE ma 0,6 do 0,8, a więk-
szość spółek ciepła sieciowego podaje na 
stronach internetowych swoje współczynniki 
nakładu znacząco poniżej 0,8. Podstawiając 
do wzorów w załączniku nr 4, uzyskuje się za-
wsze przewagę sieci cieplnej, co wskazuje na 
ewidentną próbę preferencji dla określonej 
technologii, jakim jest ciepło systemowe. 

Pomimo braku wymogu co do kompeten- 
cji, audytora obowiązuje rozporządzenie mi-
nistra gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012  
w sprawie „Szczegółowego zakresu i sposobu 
sporządzania audytu....” nakazujące w para-
grafie 12.1: 
„Sporządzenie oceny efektywności energe-
tycznej dostarczania ciepła polega na wy-
znaczeniu: 
1) procentowego udziału ciepła dostarczo-
nego w ciągu roku kalendarzowego do  
danej sieci ciepłowniczej wytworzonego  
w odnawialnych źródłach energii, ciepła 
użytkowego w kogeneracji lub ciepła odpa-
dowego z instalacji przemysłowych w łącz- 
nej ilości ciepła dostarczanego do tej sieci  
w ciągu roku kalendarzowego; 
2) wskaźników nakładu nieodnawialnej ener-
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ry pomiędzy absorberem a otoczeniem). Tym 
też sposobem można porównać ze sobą róż-
ne kolektory słoneczne.

Jednak standardowe porównania 
sprawności kolektorów słonecznych  
nie uwzględniają trzech ważnych czyn-
ników, odgrywających istotny wpływ  
na jej wartość:
1. wpływu rodzaju czynnika grzewczego 
(glikol lub woda) użytego w badaniach
2. wpływu natężenia przepływu czynnika 
grzewczego przez kolektor słoneczny
3. wpływu podłączenia kolektorów w ba-
terii ze względu na układ hydrauliczny 
absorbera.

1. Glikol czy woda?

Jeżeli chodzi o wpływ rodzaju czynnika 
grzewczego (glikol lub woda) użytego w ba-
daniach to należy podkreślić, że o ile kilka lat 
wcześniej standardem było badanie spraw-
ności kolektora słonecznego w oparciu o gli-
kol (w zasadzie należy mówić o roztworze gli-
kolu i wody, w badaniu z udziałem glikolu 
33,3%), to obecnie zdecydowana większość 
badań prowadzona jest w oparciu o wodę. 
Norma EN 12975-2 określa szczegółowo me-
todę badania kolektora słonecznego, ale nie 
narzuca wyboru czynnika grzewczego. Ba-

3 istotne czynniki pomijane  
w standardowych porównaniach 

Sprawność 
kolektora 
słonecznego  
– w badaniach  
i w praktyce…

  Ireneusz Jeleń

  Sprawność pracy kolektora słonecznego 
uzależniona jest od jego cech konstrukcyjnych 
oraz warunków eksploatacji. Parametry istotne 
dla uzyskiwanej przez kolektor słoneczny wydaj-
ności cieplnej są przedmiotem badań zgodnych 
z normą EN 12975-2 i są to przede wszystkim:
• sprawność optyczna η0a,

• współczynnik strat ciepła a1a (W/m2K),
• współczynnik strat ciepła a2a (W/m2K2).
Znajomość powyższych parametrów pozwa-
la wykonać wykres sprawności kolektora sło-
necznego, dzięki czemu można określić jego 
wydajność cieplną dla różnych warunków 
pracy (nasłonecznienie i różnica temperatu-

Norma EN 12975-2 określa precyzyjnie metodę badania 
sprawności kolektora słonecznego. Certyfikat Solar Keymark stanowi 
później wiarygodne źródło informacji pozwalając także porównywać 
ze sobą kolektory słoneczne. Jednak nie wszystkie czynniki istotne dla 
eksploatacji kolektora są ujmowane w jego badaniu. Wobec czego 
sprawność w warunkach eksploatacji może znacznie odbiegać od tej, którą 
określono w warunkach laboratoryjnych. Warto mieć to na uwadze, aby nie 
kierować się wyłącznie samymi „suchymi” liczbami…

1  Sprawność pracy zależy od wielu czynników 
konstrukcji kolektora słonecznego, m.in. od izolacji 
cieplnej obudowy, przepuszczalności promieniowania 
słonecznego przez szybę, rozstawów i mocowania 
orurowania absorbera, rodzaju i grubości blachy, 
typu pokrycia absorbera, czy też odległości między 
absorberem a szybą, itp.

2  Przykładowe 
parametry 
kolektora 
słonecznego 
zamieszczone  
w certyfikacie Solar 
Keymark. Indeks „a” 
oznacza, że wartości 
są odnoszone 
do powierzchni 
apertury kolektora 
słonecznego
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nej eksploatacji (32 dm3/m2h) (rys. 4 ).
Takie różnice w natężeniach przepływu oraz 
zmiana czynnika roboczego z wody na glikol, 
z pewnością odegrają znaczenie dla spraw-
ności kolektora uzyskiwanej w realiach nor-
malnej eksploatacji.
Obniżenie natężenia przepływu przez kolektor 

słoneczny wpływa z kolei na podwyższenie 
temperatury absorbera i temperatury czyn-
nika grzewczego na wyjściu. Wyższa tempe-
ratura na wyjściu z kolektora jest często po-
strzegana błędnie jako bezwzględny wskaźnik 
uzyskiwania przez niego wyższej sprawności. 
Obecnie widoczna jest tendencja do ob-
niżania przez producentów wymaganego 
natężenia przepływu czynnika grzewcze-
go. Coraz częściej zalecane natężenie bez 
względu na rodzaj instalacji solarnej, wyno-
si od 25 do 30 l/m2h. Czym jest to podykto-
wane? W przypadku kolektorów płaskich 
wynika to m.in. z konstrukcji orurowania ab-

danie z wykorzystaniem wody stało się obec-
nie standardem, jest łatwiejsze i szybsze do 
przeprowadzenia (przyznają to sami przed-
stawiciele akredytowanych laboratoriów). 
Niektóre ośrodki (w tym np. ISE Fraunhofer, 
ISFH Hameln, ITW Stuttgart) oferują przepro-
wadzenie badania z użyciem glikolu jedynie 
na życzenie i za dopłatą. Faktem jest, że we 
wcześniejszych latach badania wykonywa-
ło kilka ośrodków, podczas gdy dzisiaj jest ich 
aż 26 na całym świecie, z czego 19 w Europie 
(dane solarkeymark.org). 
Wśród ośrodków wytwarza się więc… kon-
kurencja pod względem kosztów i szybko-
ści badań (należy mieć nadzieję, że nie pod 
względem uzyskiwanych wyników z badań 
kolektorów słonecznych...).
Badania w oparciu o glikol prowadzone są 
obecnie standardowo przez Instytut SPF Rap-
perswil. Opracowanie [1] Instytutu SPF oma-
wia wpływ różnych czynników na sprawność 
kolektora. Między innymi określa się różnicę 
w sprawności dla użycia glikolu i dla użycia 
wody – może ona wynieść 2%. A więc kolek-
tor, dla którego określi się chwilową spraw-
ność pracy na podstawie parametrów (η0, a1, 
a2) z certyfikatu Solar Keymark i dla którego 
czynnikiem użytym w badaniu była standar-
dowo woda, później w warunkach pracy z gli-
kolem jako czynnikiem grzewczym może uzy-
skiwać niższą o około 2% sprawność pracy.
Instytut SPF w opracowaniu [1] wnioskuje, aby 
kolektory słoneczne były badane na takim 
czynniku, na jakim są później eksploatowa-

ne. W warunkach środkowoeuropejskich są 
to czynniki o obniżonej temperaturze zama-
rzania, najczęściej glikole polipropylenowe. 
Jeżeli już jednak badanie odbywa się z zasto-
sowaniem wody, to należy stworzyć warunki 
porównywalne do pracy z glikolem. W bada-
niach opartych na wodzie dodatkowo stosu-
je się zwiększone natężenia przepływu, przez 
co przepływ przez orurowanie absorbera ma 
charakter turbulentny. Producenci zalecają 
w instrukcjach montażu często niższe (na- 
wet blisko 6-krotnie) natężenia przepływu,  
a ponieważ jest to w praktyce glikol (zazwy-
czaj 40% udziału w roztworze z wodą) o kilku-
krotnie większej lepkości, to przepływ może 
mieć charakter laminarny, obniżając wymia-
nę ciepła między orurowaniem, a czynnikiem 
grzewczym. Stąd powstaje różnica w uzyski-
wanej przez kolektor słoneczny sprawności.

2. Natężenie przepływu czynnika 
grzewczego

Według badań Instytutu SPF obniżenie na-
tężenia przepływu do wartości stosowanych 
później w praktyce, obniża o około 1% spraw-
ność kolektora. Różnica między natężeniem 
przepływu czynnika grzewczego w badaniu 
i następnie zalecanym przez producenta, jest 
bardzo często kilkukrotna. Dla jednego  
z kolektorów oferowanych na rynku jest to na-
wet 5,7 razy więcej niż jednostkowe natęże-
nie przepływu (w odniesieniu do powierzchni 
absorbera: 184 dm3/m2h) zalecane w normal-

3  Informacja o rodzaju czynnika  
grzewczego oraz natężeniu przepływu 
w badaniu kolektora słonecznego jest 
zamieszczana w jego certyfikacie Solar 
Keymark (solarkeymark.org)
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4  Porównanie natężeń przepływu użytych w badaniach sprawności kolektorów oraz 
zalecanych przez ich producentów. Przykładowe kolektory płaskie i próżniowe – dane  
z certyfikatów Solar Keymark i zaleceń montażowych producentów. Badania oparte  
o wodę lub glikol, eksploatacja na glikolu
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Kolektor „A” Kolektor „A” Kolektor „B”
Sprawność optyczna* 80,2% 80,2% 79,3%
Współczynniki a1/a2* 3,80/0,0067 3,80/0,0067 4,04/0,0182
Natężenie przepływu 60 l/m2h 25 l/m2h 25 l/m2h
Temperatura wejście/
wyjście 40,0/48,7oC 40,0/61,0oC 40,0/59,9oC

Średnia temperatura 
absorbera 44,4 oC 50,5 oC 49,9 oC

Sprawność chwilowa 67,1% 63,9% 60,9%
Wydajność cieplna 537 W/m2 (=100%) 511 W/m2 (=95%) 487 W/m2 (=91%)
Straty ciepła 191 W/m2 (=100%) 217 W/m2 (=114%) 241 W/m2 (=126%)

* wartości odniesione do powierzchni apertury, wg danych z certyfikatów Solar Keymark

40oC 49oC 

60 l/m2h 
28 l/m2h 

40oC 55oC 

70,0% 
560 W/m2 

50,4% 
403 W/m2 

6  Porównanie dwóch kolektorów próżniowych o przepływie bezpośrednim. 
Pomimo nieco wyższej temperatury na wyjściu czynnika grzewczego, moc grzewcza 
przykładowego kolektora z 2-ścienną rurą próżniową jest niższa o blisko 30% (wartości 
odnoszone do powierzchni apertury)

sorbera. Przy zwiększonych oporach prze-
pływu, jak dla układu harfy podwójnej lub 
wężownicy (meandra), obniżenie natężenia 
przepływu pozwala zachować opory w roz-
sądnym zakresie, ze względu na późniejszy 
dobór pompy obiegowej. Niższe natężenie 
przepływu zwiększa temperaturę na wyjściu 
czynnika grzewczego, ale z kolei zwiększa 
straty ciepła z kolektora do otoczenia. Tym 
samym ciepło zamiast być przekazywane do 

czynnika grzewczego i dalej np. do ciepłej 
wody użytkowej, jest tracone. Z pewnością 
jednak wyższa temperatura na wyjściu z ko-
lektora słonecznego nie oznacza jego wyż-
szej sprawności (rys. 5 ). Należy wziąć pod 
uwagę straty ciepła występujące przy da-
nym natężeniu przepływu.
W przypadku kolektorów próżniowych mamy 
nierzadko do czynienia z ich niskimi sprawno-
ściami pracy, nawet znacznie poniżej spraw-
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5  Porównanie bilansów cieplnych kolektora „A” i „B” dla natężenia przepływu 60 i 25 l/
m2h i nasłonecznienia 800 W/m2. Założono, że temperatura czynnika grzewczego na 
wejściu wynosi chwilowo 40oC

ności kolektorów płaskich w zakresie pracy 
dla podgrzewu wody użytkowej. Być może 
powodem znacznego zaniżania natężeń 
przepływu, jest „chęć wykazania ich pracy”.

Aby uzyskać właściwą temperaturę na wyjściu 
czynnika grzewczego, przy obniżonej spraw-
ności pracy, jedynym wyjściem pozostaje wła-
śnie obniżenie natężenia przepływu (rys. 6 ).
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baterii z przepływem szeregowym. Różnice 
będą jeszcze bardziej widoczne przy większej 
liczbie kolektorów w baterii.

A więc jaki kolektor…

Zagadnienie sprawności kolektora słonecz-
nego nie jest w pełni jednoznaczne i łatwe 
do przedstawienia klientowi indywidualne-
mu. Samo tylko porównywanie sprawności 
optycznej, czy nawet roboczej w określonych 
warunkach, może być obarczone znacznym 
błędem. Przynajmniej 3 wymienione czynni- 
ki wpływają na różnicę w sprawności kolek-
tora określanej w badaniach normowych  

i następnie w warunkach eksploatacji. Róż-
nica ta może wynieść od kilku do kilkuna-
stu procent. Tym samym jest w dużym stopniu 
prawdopodobne, że wybór kolektora tylko 
na podstawie jego „katalogowej” sprawności 
może się okazać mniej korzystny niż wybór ko-
lektora, którego badanie przeprowadzono 
w warunkach zbliżonych do późniejszych 
warunków jego eksploatacji (rys. 8 ).

Literatura:
[1] Einfluss einiger Prüfparameter auf das  
Kolellektor-Messergebniss, SPF Rapperswil
[2] Certyfikaty Solar Keymark (solarkeymark.
org)  

3. Sposób podłączenia kolektorów  
w baterii 

Dodatkowym trzecim czynnikiem, jakie-
go nie bierze się pod uwagę przy porówna-
niach sprawności kolektorów słonecznych, 
jest sposób ich podłączenia w baterii. Spraw-
ność kolektora określana jest i przedstawia-
na jako pojedynczego urządzenia. Jednak 
układ hydrauliczny absorbera, determinu-
je sposób podłączenia kolektorów w baterii 
i rodzaj przepływu – równoległy lub szerego-
wy. Widoczne jest to na przykład w porów-
naniu pracy baterii złożonej z trzech kolekto-
rów płaskich: o układzie harfy pojedynczej 

i harfy podwójnej. W przypadku harfy po-
dwójnej, zalecane są niższe natężenia prze-
pływu (25÷30 l/m2h), ze względu na szerego-
wy układ połączenia kolektorów w baterii, 
maksymalna zaś wtedy liczba kolektorów 
jest z reguły ograniczona do pięciu. Czynnik 
grzewczy przechodząc przez kolejne kolek-
tory szeregowo, podnosi swoją temperaturę. 
Na wyjściu z baterii różnice są już znaczące: 
80oC wobec 49oC (rys. 7 ). Jednak za wyższą 
temperaturą nie idzie w parze wyższa spraw-
ność – straty ciepła do otoczenia są wyższe 
o ponad 40%. Jednostkowa moc grzewcza 
baterii kolektorów o równoległym przepływie 
czynnika grzewczego przewyższa o 30% moc 
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Kolektor „B” badany na wodzie 

Kolektor „A” badany i pracujący na glikolu 

Kolektor „B” pracujący na glikolu 

8  Porównanie sprawności pracy: kolektor „A” badany na glikolu i z natężeniem przepływu 
zbliżonym do przyjętego w badaniu oraz kolektor „B” badany na wodzie i eksploatowany 
z glikolem przy natężeniu przepływu niższym 2-krotnie od przyjętego w badaniu (przyjęto 
różnicę w skorygowanej sprawności -3% według wniosków z opracowania [1])
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7  Porównanie bilansów cieplnych baterii trzech kolektorów płaskich o układzie 
szeregowym i równoległym przepływu czynnika grzewczego, przy nasłonecznieniu  
800 W/m2. Sposób odczytu danych, np. dla kolektorów z pojedynczą harfą: straty ciepła 
do otoczenia z całej baterii = 1550 W, średnia wydajność cieplna z baterii = 513 W/m2, 
średnia sprawność chwilowa baterii = 64%
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do punktów poboru, odsyłając wychłodzo-
ną wodę z powrotem do podgrzewacza  
w celu ponownego podgrzania i zapewnia-
jąc natychmiastową obecność ciepłej wody 
w bateriach.

Zasada działania AUTOADAPT

Zasada działania funkcjI AUTOADAPT jest bar-
dzo prosta. Pompa COMFORT PM potrzebuje 
tylko kilku tygodni, aby nauczyć się modelu 
zużycia c.w.u. w gospodarstwie domowym
i przystosować się do niego. 
Zawsze po otworzeniu zaworu ciepłej wody, 
jak tylko dopłynie woda z podgrzewacza, 
zmienia się temperatura w rurach zasilają-
cych. Zmiana ta jest rejestrowana przez ze-
wnętrzny czujnik temperatury zamocowa-
ny na rurze ciepłej wody i zapamiętywana 
w kalendarzu pobierania ciepłej wody. Ka-
lendarz pobierania obejmuje za każdym ra-
zem dwa tygodnie historii pobierania gorą-
cej wody, aby była pewność, że brane są 
pod uwagę różne wzorce zużycia dla dni ro-
boczych i weekendów. Jeśli pompa pozosta-
je w stanie gotowości przez 8 godzin, instala-

Energooszczędne i inteligentne produkty Grundfos

Pompy COMFORT PM 
– specjalistki  
od cyrkulacji  
ciepłej wody

  Dariusz Tymczuk

  Typoszereg pomp COMFORT PM to tzw. 
pompy cyrkulacyjne ciepłej wody, czyli 
przeznaczone do wymuszenia cyrkulacji cie-

płej wody w domu, w ramach układu jej roz-
prowadzania. Pompy recyrkulacyjne przetła-
czają ciepłą wodę z podgrzewacza wody 

Dzięki nowemu, wysokosprawnemu 
silnikowi z magnesami trwałymi 
typoszereg pomp COMFORT PM 
oferuje teraz dwa nowe warianty 
pompy do cyrkulacji ciepłej wody.  
Z poborem mocy rzędu tylko 5-8,5 W,
zarówno pompy COMFORT PM  
z AUTOADAPT, jak i pompy COMFORT 
PM ze stałą prędkością obrotową, 
mogą znacząco zmniejszyć zużycie energii. Podczas eksploatacji pompy 
COMFORT z AUTOADAPT, koszt energii elektrycznej wynosi zaledwie  
4-6 zł rocznie*. W porównaniu z pracującymi w trybie ciągłym pompami 
konwencjonalnymi oznacza to zmniejszenie kosztów o 96%. Ponadto 
oszczędności energii cieplnej sięgają nawet 48%.

* Przy cenie 0,60 PLN/kWh i średnim dziennym czasie pracy 3 godz.
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Tryby regulacji

Pompa COMFORT PM z funkcją AUTOADAPT 
dysponuje trzema trybami regulacji. Przy re-
gulacji AUTOADAPT pompa uczy się, zapa-
miętuje i dostosowuje czas pracy do zwycza-
jowego zapotrzebowania na c.w.u.
Regulacja temperaturowa utrzymuje tempe-
raturę wody w zakresie automatycznie usta-
lonym dla danego systemu. W trybie pracy 
ciągłej (100%) bez regulacji, pompa pracu-
je stale z nominalną prędkością obrotową. 
Niezależnie od trybu regulacji pompy, typo-
szereg COMFORT PM gwarantuje zawsze ci-
chą pracę i w ten sposób zapewnia komfort 
mieszkańcom domu.

Minimalizacja marnostrawstwa wody
Wszystkie pompy COMFORT PM – z funkcją 
AUTOADAPT i bez tej funkcji – wykorzystują do 
cyrkulacji rurę powrotną i udostępniają na-
tychmiast ciepłą wodę w całym budynku.  
To eliminuje kosztowne – i denerwujące – 
czekanie na dopływ ciepłej wody oraz ob-
niża roczne zużycie wody w gospodarstwie 
domowym. Rezultatem są niższe koszty bez 
rezygnacji z komfortu natychmiastowego do-
stępu do ciepłej wody.

Łatwy montaż
Pompa BA z funkcją autoadapt i pracująca  
w trybie ciągłym pompa B, mają taką samą 
kompaktową budowę i zostały zaprojektowane 
z myślą o maksymalnym ułatwieniu ich monta-
żu – nawet w ograniczonych przestrzeniach. 
Zasilanie do obu modeli jest doprowadza-
ne przez znakomicie sprawdzoną w prakty-
ce wtyczkę ALPHA i do rozpoczęcia pracy 
pompy wymagane jest jedynie podłączenia 
wtyczki.
Fot. Grundfos  

cja jest automatycznie przepłukiwana przez 
15 minut. Zapamiętane dane zapewniają, że 
pompa pracuje tylko wtedy, kiedy jest to po-
trzebne – co znacząco obniża zużycie zarów-
no ciepłej wody, jak i energii.
W przypadku zmiany modelu zużycia c.w.u., 
np. podczas wakacji, pompa z AUTOADAPT 

rozpoznaje zerowe zużycie wody po 24 go-
dzinach i automatycznie przechodzi na tryb 
wakacyjny. Po powrocie mieszkańców domu 
z wakacji, inteligentna pompa automatycz-
nie powraca do poprzedniego trybu pracy.
W efekcie natychmiastowy dostęp do ciepłej 
wody użytkowej nigdy nie jest zagrożony.

COMFORT PM

Dane techniczne
Wydajność (Q): 0,6 m3/h
Wys. podn: 1,2 m
Temp. cieczy:  od 2°C do 95°C
Napięcie zasilania: 5-8,5 W
Ciśn. robocze: maks. 0,1 MPa (10 bar)
Prędkość: stała prędkość obr. (1)
Obudowa pompy: mosiądz
Długość montażowa: 80 i 110 mm 

Cechy charakterystyczne
Technologia wysokiej sprawności ECM 

Wtyczka ALPHA 
Zabezpieczenie przed suchobiegiem 
3 tryby pracy – 3 pompy w 1 
Średni czas pracy wynoszący 3 godzi-
ny na dobę, dający oszczędności do 
96% energii elektrycznej i 48% energii 
cieplnej w porównaniu z konwencjo-
nalnymi pompami cyrkulacyjnymi cie-
płej wody
AUTOADAPT 
Funkcja dezynfekcji i płukania 
Tryb pracy wakacyjny

33

trYBY rEGULACJI
Pompa COMFORT PM z funkcją auTOadapt dysponuje trzema trybami 
regulacji. Przy regulacji auTOadapt pompa uczy się, zapamiętuje 
i dostosowuje czas pracy do zwyczajowego zapotrzebowania na c.w.u. 
Regulacja temperaturowa utrzymuje temperaturę wody w zakresie 
automatycznie ustalonym dla danego systemu. W trybie pracy ciągłej 
(100%) bez regulacji, pompa pracuje stale z nominalną prędkością 
obrotową. Niezależnie od trybu regulacji pompy, typoszereg COMFORT PM 
gwarantuje zawsze cichą pracę i w ten sposób zapewnia komfort 
mieszkańcom domu.

CZUJNIKI tEmPErAtUrY
Po prostu zamontuj 
go na rurze dopływowej

WtYCZKA ALPHA 
Łatwe podłączenie 
bez skrzynki zaciskowej

oBSŁUGA PrZY PomoCY
tYLKo JEDNEGo PrZYCISKU
Łatwe nastawianie

KomPAKtoWA oBUDoWA
ułatwia montaż 
w ograniczonej przestrzeni.

oKŁADZINA 
tErmoIZoLACYJNA
Zapobiega stratom ciepła

moSIĘŻNY KorPUS
Odporny na korozję

PoDStAWA KoMFoRtu 
W ZAKRESIE PoDStAWoWYCH PotRZEB
Jeżeli Klient potrzebuje tylko podstawowego rozwiązania dla 
cyrkulacji ciepłej wody użytkowej, to nowa energooszczędna 
pompa COMFORT PM B jest dla niego oczywistym wyborem. 
Pompa COMFORT PM B ma kompaktową budowę, jest łatwa 
do zamontowania i pracuje cicho w trybie ciągłym (100%). 
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Firma KAN wraz ze swoimi partnerami handlo-
wymi zapraszają na cykl szkoleń z systemowego 
ogrzewania podłogowego KAN-therm. Tema-
tyka każdego szkolenia obejmie: wyrównanie 
hydrauliczne pętli grzewczych, podłączenia 
elektryczne (siłowniki, termostaty…). 
Potwierdzić udział należy u wybranych partne-
rów handlowych KAN: 
3.04: Respol Czeladź, krzysztof.lisiecki@respol.pl, 
664 926 835; 4.04: Onninen Gliwice, ewa.urba-
nowicz-kurdek@onninen.pl, 507 007 664; 18.04: 
Onninen Kraków, aneta.sochacka@onninen.pl,
12 680 27 00; 19.04: Onninen Katowice, hanna.
klinke@onninen.pl, 32 609 10 53

Zapraszamy  
na szkolenia 
z KAN-therm OP

Od 25 lutego br. nowa siedziba oddziału gdań-
skiego firmy Grundfos mieści się pod adresem:  
ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk.

Grundfos  
– nowa siedziba 
oddziału gdańskiego

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP 
zapowiada, że zaskarży do Trybunału Konstytu-
cyjnego tzw. ustawę śmieciową. Według prezesa 
Związku opłata za wywóz śmieci ma wszystkie ce-
chy podatku, gdyż jest powszechna i obowiązu-
jąca. W stosunku do zarządców spółdzielni stosuje 
się także ustawę karnoskarbową. Dlatego ustawo-
dawca powinien ustalić górną granicę tej opłaty.
Więcej

Spółdzielnie  
chcą zaskarżyć  
ustawę śmieciową
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Bosch Termotechnika 
w roku 2012 i w planach na 2013…

  …na świecie
W 2012 roku Bosch Termotechnika odnotował 
obroty w wysokości 3,1 mld EUR, podobnie 
jak w roku 2011, i zaobserwował stabilny roz-
wój rynku europejskiego. 
Poza Europą, głównie w Rosji i Chinach, ob-
roty wzrosły znacząco, bo aż o 26%. W 2013 
roku Bosch Termotechnika spodziewa się 
umiarkowanego wzrostu, który będzie głów-

nie zasługą krajów BRIC. 
Po okresie stabilnego rozwoju w 2012 roku 
Bosch Termotechnika planuje przyspieszyć 
tempo wzrostu.
 – Grunt jest już przygotowany. Rozpocznie-
my od serii innowacji, takich jak prądotwór-
czy system grzewczy na bazie ogniwa pa-
liwowego. Zamierzamy przede wszystkim 
zwiększyć sprzedaż naszych głównych seg-

mentów urządzeń grzewczych i podgrzewa-
czy wody w Europie oraz w Azji i Rosji, a tak-
że zwiększyć światową sprzedaż urządzeń 
dużej mocy – powiedział prezes Bosch Ter-
motechnika, Uwe Glock, podczas ISH Ener-
gy, największych targów branżowych tech-
nik pozyskiwania energii oraz technik 
klimatyzacyjnych odbywających się we 
Frankfurcie. 

Innowacje Bosch na ISH

Do licznych innowacji Bosch Termotech-
nika zaprezentowanych podczas tar-
gów ISH należy m.in. integracja urządzeń 
grzewczych z Internetem. Dzięki niej użyt-
kownik ma możliwość dopasowania pa-
rametrów pracy urządzenia do zmie-
niających się warunków pogodowych, 
nawet będąc daleko od domu. W tym 
celu Bosch Termotechnika opracował 
szereg aplikacji, które umożliwiają stero-
wanie systemami grzewczymi za pośred-
nictwem smartfonów, tabletów oraz kom-
puterów osobistych. Dzięki funkcji zdalnej 
diagnozy aplikacje umożliwiają także 
szybką identyfikację awarii oraz wykona-
nie pierwszych czynności serwisowych. 
Instalatorzy mogą na przykład wcześniej 

zamówić części potrzebne do naprawy 
oraz szybciej wykonać usługę. 
Urządzenia grzewcze podłączone do 
Internetu będą w przyszłości stanowić 
ważną część systemów Smart Home, 
które mogą sterować różnymi urządze-
niami i systemami za pośrednictwem 
wspólnej platformy programowej. Plat-
formy takie są projektowane przez Bosch 
Software Innovations, spółkę Grupy 
Bosch zajmującą się oprogramowaniem 
i systemami. 
Podczas targów ISH Bosch Termotechnika 
zaprezentował również nowe urządzenie 
grzewcze z ogniwem paliwowym, prze-
znaczone do stosowania w domach jed-
norodzinnych i bliźniakach oraz w ma-

łych budynkach komercyjnych. Moduł 
prądotwórczy jest dostarczany przez ja-
pońskie przedsiębiorstwo technologicz-
ne Aisin Seiki. Urządzenie samo produkuje 
prąd, więc roczne koszty zużycia prądu 
spadają od 25 do 40%. Dodatkowo obni-
ża się też o 50% poziom emisji CO2 w po-
równaniu do konwencjonalnych instalacji 
grzewczych. 
Bosch Termotechnika, jako partner naj-
większego w Europie projektu pokazo-
wego urządzeń grzewczych z ogniwami 
paliwowymi o nazwie „ene.field“ (www.
enefield.eu), zainstaluje od przyszłego 
roku około 70 tego typu systemów  
w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji 
oraz Holandii.

Cztery nowe fabryki lokalne na rynkach 
wschodzących
W 2012 roku Bosch Termotechnika w dalszym 
ciągu umacniał swoją pozycję na świato-
wych rynkach. W Brazylii dokonano akwizycji 
firmy Heliotek Maquinas e Equipamentos  
z siedzibą w Sao Paulo, producenta pomp 
ciepła oraz solarnej techniki grzewczej.  
W Chinach przedsiębiorstwo kupiło fir-
mę Oak z siedzibą w Quindao, producenta 
pomp ciepła i systemów uzdatniania powie-
trza. W lipcu 2012 roku, w południowoindyj-
skim Kumbalgodu otwarto nową fabrykę 
solarnych systemów grzewczych. Bosch Ter-
motechnika produkuje tam płaskie kolekto-
ry solarne przeznaczone przede wszystkim na 
rynek indyjski. 
W kwietniu 2013 roku w Engels (Rosja) ru-
szy budowa nowej fabryki kotłów przemy-
słowych oraz wiszących, konwencjonalnych 
urządzeń grzewczych. Rozpoczęcie produk-
cji w tej fabryce zaplanowano na pierwszy 
kwartał 2014 roku. 

„Era gazu” w UE 
W Europie Bosch Termotechnika nie spodzie-
wa się znaczącego ożywienia koniunktury, 
szczególnie w pierwszej połowie 2013 roku. 
Według aktualnych prognoz, do roku 2020 
wzrost w tym regionie będzie wynosił rocznie 
od jednego do trzech procent, co oznacza 
raczej umiarkowany wynik. Jednak w samych 
tylko Niemczech modernizacji wymaga oko-
ło 15 mln instalacji grzewczych.
Pomimo trudnej sytuacji rynkowej Bosch Ter-
motechnika zamierza osiągnąć wzrost wła-
śnie w Europie. 
 – Chcemy zapewnić sobie dodatkowe 
udziały rynkowe. Trend w stronę urządzeń 
gazowych nadal się utrzymuje, szczególnie 
dotyczy to techniki kondensacyjnej w połą-
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czeniu z energiami odnawialnymi oraz syste-
mów kogeneracyjnych. Ze względu na coraz 
większą różnicę cen, w porównaniu do prą-
du, gaz będzie dominował do końca deka-
dy, szczególnie w przypadku modernizacji. 
Do takiego rozwoju sytuacji, którego finałem 
będzie nowa „era gazu” (Gas Age), jeste-
śmy dobrze przygotowani dzięki naszej ofer-
cie innowacyjnych produktów – uważa Uwe 
Glock.

…w Polsce: Junkers i Buderus zróżnicowa-
nie produktów 
Bosch Termotechnika planuje dalszy roz-
wój swoich dwóch marek, Buderus i Junkers. 
Chce być jeszcze bliżej klientów indywidual-
nych, dlatego zapowiada wprowadzenie na 
rynek nowych produktów i wdrożenie uła-
twiających codzienne życie usług. Zapowia-
da też rozbudowę oferty skierowanej do in-
westorów poszukujących urządzeń dużej 
mocy.
Bosch Termotechnika zamierza wyraźnie  
odróżnić ofertę marki Buderus od oferty  
Junkers. Wykorzysta przy tym naturalne kie-
runki rozwoju widoczne od dawna w obu 
markach. 
Junkers od ponad stu lat jest prekursorem in-
nowacyjnych rozwiązań z zakresu techniki 
grzewczej. To on wprowadził na rynek pierw-
szy gazowy kocioł grzewczy dla domów jed-
norodzinnych i mieszkań. Z tego powodu 
skoncentruje się w Polsce na urządzeniach 
gazowych. Jednocześnie polityka dystrybu-
cyjna pozostaje bez zmian, czyli sprzedaż bę-
dzie kontynuowana  za pośrednictwem dys-

trybutorów obejmujących swym zasięgiem 
obszar całego kraju. 
Buderus zachowa status kompleksowego 
dostawcy urządzeń grzewczych – od ko-
tłów tradycyjnych po produkty wykorzystują-
ce odnawialne źródła energii. Będzie sprze-
dawać nie tylko same urządzenia, ale także 
kompletne rozwiązania systemowe. Oferta 
wciąż będzie rozszerzona o komponenty in-
nych sprawdzonych producentów. Celem 
jest umożliwienie klientom kompletacji całej, 
idealnie dobranej do konkretnych potrzeb 
użytkownika końcowego, instalacji w jednym 
punkcie sprzedaży. Buderus zaangażuje się 
też w jeszcze mocniejszy rozwój swojej oferty 
dedykowanej dużym inwestycjom, w których 
wykorzystywane są urządzenia o większych 
mocach tzw. urządzenia LSS (Large Specified 
Systems). 
– Chociaż sytuacja na rynku jest obecnie 
trudna, Bosch Termotechnika zamierza utrzy-
mać swoją pozycję lidera techniki grzewczej. 
Będziemy usprawniać dotychczasowe dzia-
łania i wdrażać nowe rozwiązania, a wszyst-
kie nasze decyzje będą wynikiem jeszcze 
bardziej wnikliwych niż dotychczas analiz – 
powiedział Krzysztof Ciemięga, dyrektor ge-
neralny Bosch Termotechnika w Polsce.
Bosch Termotechnika zwiększy w tym roku 
swoją ofertę o nowe produkty. Nie zabrak-
nie wśród nich kolektorów słonecznych, pa-
kietów solarnych, czy pomp ciepła. Całkowi-
tą nowością będzie wprowadzenie na polski 
rynek aplikacji na urządzenia mobilne, któ-
ra pozwoli na zdalne sterowanie systemem 
grzewczym.  
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Podsumowanie 
trendów rynku 
instalacyjno-
grzewczego  
w IV kwartale 2012 r.

  Janusz Starościk*

  Trudny IV kwartał 2012 r.

Panujące od kilku miesięcy osłabienie w bu-
downictwie mieszkaniowym dało się odczuć 
także w branży instalacyjno-grzewczej w po-
staci dalekich od oczekiwań wyników sprze-
daży i pogorszeniu nastrojów. Wszyscy roz-
mówcy byli zgodni, że IV kwartał 2012 r.

w branży był trudny. Zaznaczały się duże roz-
bieżności zdań, co do sytuacji rynkowej  
i osiągniętych wyników, chociaż przeważa-
ły opinie pesymistyczne i ostrożne. Początek 
kwartału czyli październik, dawał nadzieje 
na dobre wyniki. Później przyszedł listopad, 
z tzw. długim weekendem i osłabieniem po-
pytu, co zniwelowało nawis obrotowy po-

Ocena sytuacji na rynku instalacyjno-grzewczym w IV kwartale 
2012 roku wskazuje, że nasiliły się negatywne wpływy z innych 
branż i osłabił wzrost gospodarczy Polski. Podobnie jak  
w poprzednim kwartale, widać to przede wszystkim, analizując 
koniunkturę konsumencką i kondycję przedsiębiorstw, jak także 
wyniki w sektorze budowlanym. Niemniej jednak, nastroje 
w branży instalacyjno-grzewczej nie są w dalszym ciągu 
katastroficzne, nawet pomimo zwiększających się problemów ze 
ściąganiem płatności, a także zaostrzającej się walki cenowej.

* Janusz Starościk, prezes zarządu Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych
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wstały miesiąc wcześniej. W grudniu była tyl-
ko walka o wynik. Różnice w ocenie sytuacji 
zarówno pomiędzy producentami urządzeń 
i elementów instalacji, jak także pomiędzy 
hurtowniami były jednak stosunkowo niedu-
że. Początek kwartału, zdaniem responden-
tów był stosunkowo niezły, ale nawet więk-
sza liczba mieszkań oddawana do użytku 
pod koniec roku nie zdołała poprawić sytu-
acji. Może być to związane z faktem, że osła-
bieniu ze względu na możliwości finansowe 
uległ rynek wymian. 
Narastające problemy finansowe w branży 
instalacyjno-grzewczej owocują coraz więk-
szymi problemami w osiąganiu planów za-
równo przez producentów, jak i dystrybuto-
rów urządzeń grzewczych. Zdaniem wielu 
respondentów, IV kwartał zakończył się wy-
nikami dużo poniżej oczekiwań, a obroty wy-
hamowały prawie do zera w grudniu. 

Ciepło systemowe w natarciu…
Ponadto, prowadzona od pewnego cza-
su kampania na rzecz podłączania obiek-
tów do ciepła systemowego, też przynosi 
pewne efekty. W II i szczególnie w IV kwar-
tale dało się zaobserwować szereg nega-
tywnych decyzji  administracyjnych dotyczą-
cych podłączenia indywidualnych urządzeń 
grzewczych. „Na pocieszenie” dodajmy, że 
podobne tendencje preferowania sieci c.o. 
daje się zauważyć np. także w Niemczech, 
czy w kilku innych krajach. Tam jednak ma to 
zasięg raczej lokalny. Natomiast w Polsce, jest 
to załatwiane przez centralne wprowadzanie 
przepisów prawa, które jednoznacznie pre-
ferują ciepło systemowe. Trudno to nazwać 
praktyką uczciwej konkurencji, tym bardziej, 
że miały miejsce przypadki rugowania z in-
stalacji pomp ciepła, które w uzasadnieniu 
decyzji były przedstawiane jako „mniej efek-

tywne energetycznie” w porównaniu do cie-
pła sieciowego. Tego typu praktyki blokują 
też coraz częściej montaż kotłów u dewelo-
perów i we wspólnotach mieszkaniowych  
w dużych aglomeracjach.

Koniec „Rodziny na swoim”
Zakończenie programu „Rodzina na swoim” 
znajduje także odbicie w statystykach do-
tyczących liczby mieszkań oddawanych do 
użytkowania. Dla deweloperów grudzień  
i styczeń był okresem wzmożonej sprzedaży, 
ze względu na zakończenie programu. We-
dług szacunków około 50 000 mieszkań czeka 
na nabywców, dlatego liczba rozpoczętych 
inwestycji zmniejsza się, co nie pozostanie bez 
wpływu na rozwój rynku instalacyjno-grzew-
czego. Zaobserwowano w IV kwartale dalszy 
spadek tzw. obiektówek, oraz modernizacji  
i nowych obiektów. Obserwuje się wstrzymy-
wanie lub odkładanie w czasie inwestycji.

Problemy z płynnością finansową
Wiele firm wskazywało również problemy  
z płynnością finansową, która w dodatku zo-
stała potwierdzona zmniejszeniem lub całko-
witym wycofaniem limitów w firmach ubez-
pieczających należności. 
Trudna sytuacja płatnościowa na rynku po-
ciągnęła za sobą dalsze problemy ze ściąga-
niem płatności od instalatorów. Efektem jest 
też ciągła redukcja limitów kredytowych  
w firmach ubezpieczeniowych. Żeby utrzy-
mać płynność finansową, szereg dystrybuto-
rów rezygnuje z dostaw na ryzykowne inwesty-
cje. Pozytywnym zjawiskiem jest to, że więcej 
firm decyduje się na ściślejszą kontrolę należ-
ności klientów (instalator, deweloper) oraz ob-
niżenie kredytów kupieckich w hurtowniach, 
nawet kosztem obniżenia obrotów. W efekcie 
dystrybutorzy zakończyli grudzień 2012 z różny-

mi wynikami, niektórzy mieli kilkuprocentowe 
wzrosty, inni nawet kilkunasto-czy kilkudzie-
sięcioprocentowe spadki w obrotach. Spad-
ki obrotów były spowodowane również tym, 
że w minionym roku zmalała sprzedaż pro-
duktów drogich. Wielokrotnie klienci kupowa-
li tańsze odpowiedniki niż w poprzednim  roku. 
Można założyć, że w IV kwartale 2012 roku, 
nastąpił spadek rynku 
pod kątem liczby sprze-
dawanych urządzeń o ok. 
5%, w niektórych grupach 
produktowych w dalszym 
ciągu notowano wzro-
sty, natomiast są grupy 
produktowe, gdzie spa-
dek sprzedaży jest nawet 
dwucyfrowy.

Spadki marż
Warto przyjrzeć się genezie osiąganych marż. 
Chęć wykonania planów obrotowych na koniec 
roku, zaowocowała praktycznie u wszystkich, za-
równo producentów, jak i dystrybutorów spadka-
mi marży i w IV kwartale, i w całym 2012 r. 

Cena czy jakość
Pod koniec roku było widoczne, że klienci szu-
kając produktów, kierują się przede wszystkim 
ceną, sprawy jakości odsuwając na dalszy 
plan. Pozytywne jest to, że pomimo panują-
cej opinii „prokryzysowej” nie zniknął całko-
wicie klient bardziej wymagający, który mimo 
wszystko zdecydowany jest na zakup i instala-
cję bardziej zaawansowanych urządzeń, co 
stanowi pewien kapitał na przyszłość. 

Sprzedaż w grupach produktowych

Pompy ciepła: tradycyjnie już w dalszym 
ciągu praktycznie wszyscy byli zgodni co  

do dalszego, wzrostu w tej grupie produkto-
wej, chociaż było także kilka głosów wska-
zujących na nieco mniejsze wzrosty, rzędu 
ok. 5-10% w skali roku, natomiast cześć re-
spondentów zwracało uwagę nawet na lek-
kie spadki w IV kwartale. Jest to z pewnością 
rynek wzrostowy, odwierty pod dolne źró-
dło ciepła są coraz tańsze, w wyniku czego, 

pompy ciepła okazują 
się ciekawą alternatywą 
dla kotłów węglowych, 
olejowych oraz kotłów 
opalanych propanem. 
Podobnie jak w poprzed-
nich kwartałach, widać 
coraz większe zaintere-
sowanie powietrznymi 
pompami ciepła, które 
dzisiaj mogą ogrzewać 
domu nawet przy -25oC. 

wskazuje się na wzrost rynku pomp ciepła do 
c.w.u. o ok. 20-30%, natomiast wzrost rynku 
pomp ciepła do c.o. na poziomie 5-15%. Co 
pokrywa się w przybliżeniu z badaniami ryn-
ku pomp ciepła ogłoszonymi przez PORT PC.

Kolektory słoneczne: rozmówcy szacowa-
li dwucyfrowe wzrosty (10-15%), podobnie jak 
w pompach ciepła, chociaż częściej wskazy-
wano na nieco mniejszą dynamikę wzrostów, 
co może być wynikiem odniesienia do du-
żych wzrostów w tym segmencie rynku  
w poprzednich latach. Więcej niż w poprzed-
nim kwartale było opinii na temat jednocyfro-
wego wzrostu rynku kolektorów słonecznych 
lub wręcz lekkiego spadku w skali IV kwartału. 
Wzmogła się konkurencja cenowa, co jest nor-
malne przy wzroście popularności danej tech-
nologii. Ocenia się, że dużą konkurencję sta-
nowiły importowane kolektory próżniowych z 
Chin, charakteryzujące się zdaniem większo-

Branża budowlana 
wyciągnęła wnioski. 
Aż 84% firm sprawdza 
wiarygodność finansową 
kontrahentów, bardziej 
solidni pod tym względem 
są tylko przedstawiciele 
branży finansowej. 
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ści respondentów, kiepską jakością za niską 
cenę. Dał się zauważyć wyraźny wzrost udzia-
łu kolektorów płaskich, które z uwagi na pow. 
brutto i cenę preferowane są w programach 
dofinansowania z NFOŚiGW. Są poglądy, że 
brak kontroli nad produktami montowany-
mi w ramach programu wsparcia powoduje, 
że instaluje się także kolektory inne, niż te do-
puszczone przez program. Jest to wyłącznie 
spowodowane konkurencją cenową i maksy-
malizacją zysków. Słychać także opinie, że nie-
które kolektory oferowane na rynku, różnią się 
parametrami w porównaniu do kolektorów, na 
które formalnie zostały wydane certyfikaty. 

Kotły gazowe wiszące: większość rozmów-
ców wskazywało na pewien spadek w po-
równaniu do zeszłego kwartału, a nawet rok 
do roku. Dotyczyło to głównie kotłów kon-
wencjonalnych, na których była realizowana 
większość „obiektówek”. Dynamika wzrostu 
sprzedaży kotłów kondensacyjnych się wy-
hamowała, ale konsekwentnie zwiększa się 
ich udział w grupie kotłów wiszących. Coraz 
częściej można spotkać zdanie, że sprzeda-
je się już więcej wiszących kotłów kondensa-
cyjnych w porównaniu do kotłów konwen-
cjonalnych. Niespodzianką może być wzrost 
sprzedaży kotłów ze zintegrowanym zasobni-
kiem, tzw. lodówek na poziomie 5-7%. 
Biorąc pod uwagę stagnację wzrostów, jaka 
zapanowała w grupie kotłów kondensacyj-
nych, można przyjąć ostrożnie 2-3% wzrost 
tego segmentu rynku w IV kwartale 2012 r. 
lub wręcz stagnację tego wzrostu.

Przepływowe podgrzewacze do wody: 
ta grupa produktowa w dalszym ciągu jest 
w regresie chociaż spadki w IV kwartale nie 
były zdaniem respondentów tak spektaku-
larne jak na przełomie II i III kwartału, kiedy 

mówiło się nawet o 20% spadkach sprzeda-
ży tych urządzeń. Jest to efekt kurczącego 
się rynku wymian, przy równoczesnym, prak-
tycznie zerowym rynku nowych instalacji oraz 
odkładania wymiany urządzeń tylko do tych 
absolutnie koniecznych. 

Gazowe kotły stojące: coraz więcej wspól-
not mieszkaniowych zaczyna modernizować 
kotłownie na kondensacyjne. Być może to 
jest powodem, dlaczego część responden-
tów sygnalizuje lekki wzrost sprzedaży tych 
urządzeń w IV kwartale 2012 roku. Dotyczy to 
przede wszystkim kotłów kondensacyjnych, 
ale należy pamiętać o tym, że całkowity wo-
lumen tego rynku był stosunkowo niski i sprze-
daż nawet kilkudziesięciu kotłów więcej, 
może być już zauważalna.
W stojących kotłach olejowych zanotowano 
dalszy niewielki spadek.

Grzejniki: tendencja spadkowa utrzymuje 
się na rzecz ogrzewania podłogowego  
i ściennego. Dla grzejników stalowych oce-
nia się spadki rzędu 10-15% pod koniec roku, 
natomiast sygnalizowane były wzrosty sprze-
daży grzejników aluminiowych od 2 do 10%. 

Inne produkty: w dalszym ciągu trudny 
okres mają mieli producenci kotłów na pa-
liwa stałe – ocenia się spadki na poziomie 
20% dla tego segmentu rynku. Po ostatnich 
podwyżkach cen węgla powyżej 900 zł, już 
niewielu inwestorów jest zainteresowanych 
taką inwestycją. Oczywiście trudno szaco-
wać rozdrobniony rynek tzw. produkcji gara-
żowej. Generalnie praktycznie wszyscy roz-
mówcy mówią o regresie tej grupy urządzeń 
grzewczych, gdzie jest w dalszym ciągu po-
nad 200 producentów w Polsce. Pewną szan-
są dla tego segmentu rynku, byłby rozwój 

rynku małych urządzeń na biomasę, ale dre-
naż tego paliwa przez elektrociepłownie, 
skutecznie to hamuje. Pewne  wzrosty odno-
towano w grupie rekuperatorów, gdzie jest 
więcej zapytań o to rozwiązanie techniczne 
oraz w zakresie ogrzewania podłogowego.

Podsumowanie – pesymistyczne  
nastroje w branży

Generalnie, na koniec IV kwartału umocni-
ła się tendencja spadku nastrojów w branży, 
chociaż w dalszym ciągu nie widać jeszcze 
problemów z pozyskaniem zleceń przez in-
stalatorów, przynajmniej na powszechną ska-
lę. Na pewno do tego przyczyniły się zatory 
płatnościowe i nieco mniejszy portfel zamó-
wień instalatorów w perspektywie czasowej. 
Do tego doszły znaczne spadki uzyskiwanych 
poziomów marż. Kontynuowana była eskala-
cja wyścigów cenowych. Najmocniej, można 
to było zauważyć w sklepach internetowych, 
ale nie tylko. Także w tzw. normalnej sprzeda-
ży można było spotkać poziom rabatowania 
na rzadko spotykanym wcześniej poziomie.
Pewne osłabienie siły nabywczej dewelope-
rów i wygaszanie programu „Rodzina na Swo-
im”, też z pewnością ma wpływ na sytuację 
w branży. Przedłużanie się takiej sytuacji, jak 
też osłabienie siły nabywczej potencjalnych 
inwestorów indywidualnych, może przynieść 
negatywny efekt w 2013. Znaczna nadpodaż 
gotowych mieszkań na rynku w połączeniu 
z mniejszą dostępnością kredytów hipotecz-
nych dla ich potencjalnych nabywców spra-
wia, że deweloperzy nie są skłonni do rozpo-
czynania nowych inwestycji, co widać  
w danych opublikowanych przez GUS. Na 
rynku pracy panuje praktycznie zastój. Poziom 
bezrobocia wręcz nieznacznie wzrasta. Pra-
codawcy nie zwiększają zatrudnienia z oba-

wy przed kryzysem, a wręcz przeciwnie za-
powiadają zwolnienia, co jest konsekwentnie 
podsycane przez różne doniesienia medial-
ne, Nie przybywa etatów, a pracownicy real-
nie nie zarabiają więcej, ponieważ niewielkie 
podwyżki są konsumowane przez stosunkowo 
wysoką inflację. Do tego dochodzi jeszcze co-
raz bardziej agresywna ofensywa lobby tzw. 
ciepła systemowego, które poprzez kolejne 
wprowadzanie przepisów ograniczających 
np. instalacje kotłowni w piwnicy, co wyda-
je się oczywistym absurdem, lub niewydawa-
nie pozwolenia na budowę czy moderniza-
cję dla obiektów publicznych, wyposażonych 
we własne źródło ciepła, jeżeli w okolicy jest 
przyłącze sieci c.o., stara się ograniczyć kon-
stytucyjną wolność inwestora, co do wybo-
ru źródła energii. Niestety, są to spółki skarbu 
państwa lub oddziały dużych firm międzyna-
rodowych, mających skuteczne przełożenie 
na polityków i przedstawicieli administracji 
państwowej, co powoduje, że walka z tego 
typu patologią jest trudniejsza.  

Jak będzie tendencja 
w 2013 roku? 

Tutaj przeważają raczej opinie 
pesymistyczne, mówiące o spad-
kach sprzedaży. Zresztą, analiza  
sytuacji w budownictwie miesz-
kaniowym, nie pozostawia co do 
tego złudzeń, tym bardziej, że 
trudno będzie liczyć w 2013 roku 
na uzupełnienie w postaci rynku 
modernizacji. Modernizacje były 
zawsze uzależnione od zaplecza 
finansowego inwestorów, co ma 
odzwierciedlenie w spadającej 
konsumpcji w kraju.
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RURy STABI FAST 
Oferta firmy UST-M, polskiego producenta elementów in-
stalacyjnych z tworzyw sztucznych, obejmuje m.in rury 
Stabi FAST. Niski współczynnik wydłużalności liniowej  
i duża odporność mechaniczna sprawiają, że Stabi FAST 
stanowią doskonałe rozwiązanie instalatorskie. Ten inno-
wacyjny produkt z tworzywa PP-R dedykowany jest do 
systemów centralnego ogrzewania.
Rury Stabi FAST nie wydłużają się pod wpływem wyso-
kiej temperatury – współczynnik rozszerzalności liniowej 
wynosi 0,03 mm/ m•K. Stabi FAST – tak jak rury zbrojone 
włóknem szklanym – nie wymagają zdzierania. Jest to 
zasługą zatopienia w środkowej części rury warstwy alu-
minium, która sprawia, iż łączenie Stabi FAST z kształtką 
przebiega sprawnie. W odróżnieniu jednak od rur zbro-
jonych włóknem szklanym, są bardzo trwałe – nie kru-
szą się, nie wymagają specjalnych warunków magazy-
nowania i są bezproblemowe w transporcie. 
Stabi FAST produkowane są z najwyższej jakości surowca 
PP-R marki SABIC. Ich typoszereg ciśnieniowy to PN 25. 
Dostępne są w rozmiarach od 20 do 63 mm.

 UST-M

KLAPy PRZECIWPOżAROWE 
ODCINAJąCE KWP-L
Klapy przeciwpożarowe typu KWP-L przeznaczone są do montażu w in-
stalacjach wentylacyjnych jako przegrody odcinające, oddzielające 
strefę objętą pożarem od pozostałej części budynku. W związku z po-
wyższym podstawową funkcją klap typu KWP-L jest powstrzymanie roz-
przestrzeniania się ognia, temperatury i dymu. Dedykowane są też do 
wentylacji mieszanej (stosowanej nie tylko w czasie pożaru, ale także 
np. do okresowego przewietrzania). 
Przeznaczone są do zabudowy poziomej (w ścianach), we wszystkich 
rodzajach przegród budowlanych (przegrody sztywne) łącznie ze ścia-
nami kartonowo-gipsowymi. 
Klapy mają klasę odporności ogniowej EI 120, co oznacza, że spełnia-
ją kryteria klasyfikacyjne: szczelności, izolacyjności i dymoszczelności w 
czasie 120 min. Klapy przeciwpożarowe typu KWP-L przeznaczone są do 
zastosowania w systemach z suchym i przefiltrowanym powietrzem. W 
przypadku zastosowania przy wlocie świeżego powietrza lub w skrajnie 
trudnych warunkach należy klapy objąć specjalnym programem testo-
wania okresowego, adekwatnego do warunków. 
Klapa jest skonstruowana, produkowana oraz poddawana próbom 
zgodnie z wymogami normy PN EN 15650.

 SMAy

NISKOTEMPERATUROWy 
KOCIOŁ GT-KWR 
Kotły c.o. typu GT-KWR S z oferty Galmet przezna-
czone są do ogrzewania budynków użytkowych. 
Dokładniejsze spalanie możliwe jest dzięki rucho-
memu rusztowi mechanicznemu do oczyszczania 
z popiołu rusztu wodnego w standardzie. Kocioł 
ma powiększoną komorę spalania zapewniają-
cą dłuższą stałopalność. Paliwem podstawowym 
jest drewno opałowe, ale zastępczo można spa-
lać także węgiel kamienny, ekogroszek oraz pali-
wa o większych gabarytach dzięki powiększonym 
drzwiczkom załadowczym ze zsypem skośnym. Ko-
tły mają korpus ze stali kotłowej 6 mm (21 i 27 kW) 
i 5 mm (16 kW). Kocioł ma możliwość zamontowa-
nia zestawu nadmuchowego ze sterownikiem ST 
PiD lub LUKSUS PiD albo miarkownika ciągu. Ist-
nieje też opcja 
zamontowania 
wentylatora po 
prawej lub 
lewej stronie 
kotła. 
Urządzenia wy-
posażone są 
w standardzie
w czujnik c.w.u., 
okrągły wylot 
spalin oraz ze-
staw czyszczą-
cy (szczotka, 
hak, skrobak).
Gwarancja na 
szczelność kor-
pusu – 36 mie-
sięcy.

 GALMET
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NOWE WężE DO GAZU FERRO
FERRO wzbogaciła swój asortyment o kolejny nowocze-
sny przewód do gazu. Nowy model węża ma w odróżnie-
niu od pozostałych inną końcówkę – z jednej strony znaj-
duje się gwint zewnętrzny.
Węże do gazu należące do oferty firmy to bezpieczne, 
metalowe przewody przyłączeniowe o nieograniczonym 
promieniu gięcia do przyłączania urządzeń domowych 
zasilanych paliwami gazowymi o ciśnieniu niższym niż 0,5 
bara i maksymalnej temperaturze roboczej 60°C. Mają 
one potrójne zabezpieczenia. Powierzchnia przewodów 
zastała pokryta powłoką PVC, a pancerz i rurę spiralną 
wykonano ze stali nierdzewnej.
Węże do gazu firmy Ferro spełniają wymagania normy 
PN-EN 14800 i zostały wprowadzone na rynek zgodnie z 
postanowieniami systemu 1, czyli z pełnym udziałem jed-
nostki notyfikowanej i znakowaniem CE, co oznacza, że są 
odpowiednie do używania w miejscach objętych przepi-
sami dotyczącymi reakcji na ogień, a ich wytrzymałość 
wynosi 650°C przez 30 minut. W ofercie firmy FERRO znaj-
dziemy modele o długości 50, 75, 100, 125, 150 oraz 200 cm.
Przewody mają 5-letnią gwarancję użytkowania.

 FERRO

OLEJOWO-GAZOWE KOTŁy CA 430
Firma De Dietrich wprowadziła do oferty kocioł stalowy olejowo-gazowy CA 430: 7 modeli w mocach 233, 291, 349, 407, 465, 
581 i 698 kW.
Cechy charakterystyczne kotłów z rodziny CA 430:
– trzyciągowy przepływ spalin
– drzwiczki palnika i dostępu do ciągów spalinowych z zawiasami zamiennymi
– wzmocniona izolacja termiczna
– 4 konsole sterownicze do wyboru z funkcją priorytetu c.w.u. (oprócz konsoli standardowej)
• Standard: do sterowania palnika 1- lub 2-stopniowego, instalacja ze skrzynką roz-
dzielczą w kotłowni
• B3: do sterowania palnika 1- lub 2-stopniowego, praca poprzez termostat kotła
• DIEMATIC-m3: z programowaną automatyką pogodową: do sterowania palnika 1-, 
2-stopniowego, lub modulacyjnego, pozwala również sterować kaskadą do 10 kotłów
• K3 : tylko w połączeniu z DIEMATIC-m3 do sterowania kotłów «podrzędnych»
– palnik olejowy lub gazowy jako wyposażenie dodatkowe

 DE DIETRICH

BATERIA AVIA FIRMy 
VILLEROy&BOCH
Dawne formy we współczesnym wydaniu  są obecne 
wszędzie. Teraz także w kuchni - dzięki baterii Avia firmy 
Villeroy&Boch. Jej subtelna, łagodnie zaokrąglona forma 
z finezyjnym wygięciem przywołuje na myśl estetykę mi-
nionych epok. Avia doskonale prezentuje się w  towarzy-
stwie surowych, prostokątnych zlewozmywaków w stylu 
rustykalnym. Bateria Avia dostępna jest w trzech wykoń-
czeniach: stali szlachetnej matowej lub połyskującej oraz 
w ciepłym odcieniu brązu Aura. To kolor, który wzmacnia 
nostalgiczny wygląd Avii, a dzięki specjalnej metodzie na-
kładania PVD – jest odporny na ścieranie.

 VILLEROy&BOCH
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Spis reklamodawców
Danfoss str. 27, De Dietriech str. 1, Geberit str. 14, Grupa SBS str. 4, IEO str. 45  
i 52, Kessel str. 15, Nibe-Biawar str. 44, Oventrop str. 25, portale Klimatyzacja.pl, 
Ogrzewnictwo.pl str. 57, Uniwersal str. 33, Viega str. 28. 
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NAGRZEWNICE CIEPŁEGO POWIETRZA ZEHNDER BORA
Skuteczne ogrzewanie pomieszczeń wielkokubaturowych, jak hale to często spory problem. 
Firma Zehnder wychodzi naprzeciw temu zapotrzebowaniu rynku, oferując nagrzewnice 
Zehnder Bora. 
W ofercie Zehndera typoszereg tworzą trzy urządzenia. BORA 1R z wymiennikiem jednorzę-
dowym, która ma mniejszą moc i niższy przyrost temperatury powietrza nawiewanego. Ta 
nagrzewnica sprawdzi się np. w halach magazynowych, w których temperatura zwykle nie 
przekracza 15°C. W przypadku pomieszczeń gdzie utrzymywana jest temperatura komfor-
tu cieplnego (20-22°C) lub wymagane jest dostarczenie dużej ilości ciepła w krótkim czasie, 
korzystniejszym rozwiązaniem może okazać się zastosowanie urządzenia o większej mocy – 
BORA 2R z wymiennikiem dwurzędowym lub 3R z wymiennikiem trzyrzędowym. Nagrzewni-
ca BORA 3R będzie również odpowiednim wyborem w przypadku współpracy z niskotem-
peraturowymi źródłami ciepła, jak kotły kondensacyjne czy pompy ciepła. Odpowiednia 
konstrukcja wymiennika zapewnia uzyskanie optymalnych przyrostów temp. nawiewanego 
powietrza nawet przy niskiej temp. czynnika grzewczego, jaką uzyskuje się z tego typu źró-
deł ciepła.
Nagrzewnica została wyposażona w wentylator renomowanego producenta. Jest to ener-
gooszczędny wentylator o niskim poborze mocy elektrycznej – 280 W. Został on osadzony  
w aerodynamicznej dyszy wykonanej z tworzywa sztucznego. co ma korzystny wpływ na 
jego pracę. Kształt dyszy zapewnia bardziej uregulowany przepływ powietrza oraz zmniejsza 
opory przepływu. Dodatkowo dysza rozprowadza strumień powietrza na całą powierzchnię 
wymiennika, zapewniając całkowite jego wykorzystanie.

Dzięki niskiej wadze i niewielkim wymiarom mon-
taż urządzenia jest prosty i szybki, nie wymaga 
dodatkowego wzmocnienia elementów no-
śnych. Ponadto urządzenie może być montowa-
ne w dowolnej pozycji pracy: poziomo, piono-
wo czy też pod kątem, bez obaw o uszkodzenie 
wentylatora. Dodatkowym atutem jest możli-
wość wyposażenia nagrzewnicy w obrotową 
konsolę montażową. Jej konstrukcja umożliwia 
montaż urządzenia do ściany lub pod stropem 
pod różnymi kątami. Możliwość obrotu wokół 
osi łączenia konsoli z urządzeniem zapewnia 
dowolne kierowanie strugi nawiewanego po-
wietrza bez demontażu urządzenia.

 ZEHNDER
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