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Trwa nabór na szkolenia dla instalatorów c.o. 
współfinansowane przez Unię Europejską ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go, organizowane przez Park Naukowo-Technolo-
giczny Euro-Centrum. Dofinansowanie UE obejmuje 
30% dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 

oraz 25% dla dużych przedsiębiorstw. 4-dniowe 
szkolenia dla instalatorów urządzeń grzewczych 
pt. „Instalator urządzeń grzewczych c.o. na 
paliwa stałe” będą odbywały się w kwietniu, 
maju i czerwcu 2013 roku, w Katowicach.
Więcej

Katowice: szkolenie UE dla instalatorów 

Nowy serwis internetowy został całkowicie 
przebudowany w stosunku do poprzed-
niej wersji. Treść merytoryczną podzielono 
funkcjonalnie na grupy produktów, których 
dystrybucją zajmuje się firma Ventia. Nowy 
interfejs graficzny oraz nawigacyjny powinien 
ułatwić użytkownikom poruszanie się po stro-

nie i wyszukiwanie żądanych treści. Strona in-
ternetowa firmy Ventia ma stanowić główne 
źródło informacji oraz danych technicznych 
na temat wszystkich produktów dostępnych 
w ofercie spółki, z naciskiem na marki własne 
– Komfovent, Stavoklima – dystrybuowane 
przez firmę.

Nowa strona Ventia.pl

Naukowcom z instytutu technologicznego  
z Georgii w USA, udało się wytworzyć ogniwa 
słoneczne z nanokryształów celulozy, substancji 
powszechnej w drewnie. Stwarza to nadzieję 
na „organiczne” ogniwa, ekologiczne i przy-
najmniej tak samo wydajne energetycznie, jak 

tradycyjna fotowoltaika. Dodatkową zaletą fo-
towoltaiki opartej na drewnie zamiast na tworzy-
wach, ma być łatwość recyklingu biodegrado-
walnego materiału, z którego produkowałoby 
się ogniwa.
Więcej

„Drewniane” panele słoneczne

Zarząd Zrzeszenia Audytorów Energetycz-
nych zaprasza do udziału w XIII. edycji ogól-
nokrajowego spotkania audytorów FORUM 
TERMOMODERNIZACJA 2013: Efektywność 
energetyczna – teraźniejszość i przyszłość, 
które odbędzie się 14 maja 2013 roku w War-
szawie, OSIR ul. Polna 7A.
Tegoroczne Forum poświęcone będzie istnie-
jącym i planowanym instrumentom organi- 
zacyjno-prawnym efektywności energetycz- 
nej, a także efektywnością energetyczną  
w praktyce. Forum to unikalna doroczna 

okazja spotkania audytorów energetycz-
nych, wymiany poglądów i sformułowania 
opinii na temat audytów, metod i narzędzi 
oceny efektywności energetycznej. 
Zrzeszenie jest pozarządową organizacją po-
żytku publicznego umożliwiającą wymianę 
doświadczeń między niezależnymi eksperta-
mi wykonującymi audyty energetyczne  
i audyty efektywności energetycznej. Forum 
daje możliwość dotarcia do grupy osób, 
zajmujących się, na co dzień wsparciem 
technicznym inwestycji energooszczędnych, 
podzielenia się z nimi informacjami na temat 
instrumentów wsparcia finansowego ofero-
wanych obecnie na rynku polskim. 
Szczegółowy Program FORUM dostępny jest 
na stronie internetowej ZAE www.zae.org.pl.
Zgłoszenie uczestnictwa w FORUM odbywa 
się on-line za pomocą formularza elektronicz-
nego zamieszczonego na stronie ZAE.

FORUM TERMOMODERNIZACJA 2013

http://www.instalreporter.pl
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http://www.ogrzewnictwo.pl/
http://instalreporter.pl/aktualnosci/katowice-szkolenie-ue-dla-instalatorow/
http://instalreporter.pl/aktualnosci/drewniane-panele-sloneczne/


Specjalnych kredytów będą udzielały: Bank 
Polskiej Spółdzielczości, SGB-Bank, Bank 
Ochrony Środowiska, Bank Zachodni WBK, 
Getin Noble Bank, Nordea Bank Polska  
i Deutsche Bank PBC. NFOŚiGW do 2018 roku 
przeznaczy 300 mln zł na program dopłat, 
chociaż ze względu na zakładany czas budo-

wy inwestycji, wydatkowanie środków zakoń-
czy się w 2022 roku. Z programu będą mogły 
skorzystać osoby fizyczne planujące budowę 
domu jednorodzinnego lub kupujące dom 
czy mieszkanie od dewelopera (rozumiane-
go również jako spółdzielnia mieszkaniowa).
Więcej

Firma Quinn Radiators Ltd. jest wiodącym 
producentem grzejników stalowych płytowych, 

łazienkowych i dekoracyjnych w Europie,  
z 35-letnim doświadczeniem w branży grzewczej.  
Fabryka w Newport dysponuje technologią, która 
plasuje ją w czołówce producentów o najwyższym 

poziomie procesu produkcyjnego, zapewniając 
światowej klasy standardy jakości, niezawodności  

i wykończenia grzejników. Firma na swoje produkty 
udziela 10-letniej gwarancji.

Quinn oferuje szeroką gamę grzejników: 
stalowych płytowych, łazienkowych, 

dekoracyjnych oraz suszarek na ręczniki

Zapraszamy wszystkich chętnych  
do współpracy handlowej!

Ty też możesz mieć grzejniki  
Quinn w swojej ofercie!

www.quinn-radiators.com

Kontakt:
dr Grażyna Przywieczerska
Export Commercial Director
grazyna.przywieczerska@quinn-radiators.com
www.quinn-radiators.com

Quinn Group Belgium NV
Leukaard 1, 2440 Geel – Belgium
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Wiele pomp Wilo, dzięki fachowej wiedzy 
i zaangażowaniu instalatorów podczas 
konserwacji, pracuje przez dziesiątki lat, 
dając świadectwo niezawodności tych 
produktów. W ramach zorganizowanego 
w 2012 roku konkursu na najstarszą, pracu-
jącą w instalacji pompę Wilo, napłynęły 
dziesiątki takich przykładów. Dziś po raz 
kolejny szukamy przykładów niezawodno-
ści produktów Wilo! 
Zasady: 
- w terminie od 1 lutego do 30 maja 2013 
zgłoś najstarszą pracującą w instalacji 
pompę,
- wypełnij poprawnie ankietę,  
która znajduje się na:  
www.wilo.pl/aktualności/konkurs, 
- wyślij 2 zdjęcia i wypełnioną ankietę na ad-
res: konkurs@wilo.pl (zdjęcie pompy w insta-
lacji, zdjęcie tabliczki znamionowej z nume-
rem artykułu, z której wynika rok produkcji). 
UWAGA! 
Do konkursu Wilo przyjmuje zgłoszenia pomp 
wyprodukowanych przed rokiem 1996. 
Regulamin dostępny na www.wilo.pl 
Pytania: konkurs@ wilo.pl lub 785-500-431. 

WILO zaprasza  
do udziału w II  
edycji konkursu na 
najstarszą pompę!

NFOŚiGW: 7 banków udzieli kredytów  
na energooszczędne mieszkania i domy

Firma FERRO otrzymała cenne wyróżnie-
nia: Diament Forbesa 2013 oraz e-Diament 
Forbes&Biznes.pl za najlepszą korporacyj-
ną witrynę internetową w Małopolsce, 
przyznany przez jury portalu Biznes.pl. 
Diamenty Forbesa to autorski projekt ma-
gazynu. Ranking polskich przedsiębiorstw 

o największej dynamice wzrostu wartości 
w ciągu ostatnich trzech lat działalności 
został przygotowany we współpracy z Wy-
wiadownią Gospodarczą Bisnode. Wyce-
na wartości firm uwzględniała ich wyniki 
finansowe takie, jak: poziom sprzedaży, 
zysk netto, wartość majątku trwałego, 
zapasów, należności oraz nakładów na 
inwestycje.
Główny Partner projektu BRE Bank S.A. wy-
różnił także Panie tytułem „Kobiety przed-
siębiorczej”. Wśród grona wyróżnionych 
znalazła się również Aneta Raczek, prezes 
zarządu FERRO S.A.

FERRO wyróżnione 
przez Forbesa i Biznes.pl

Komisja Europejska pozywa Polskę do Trybu-
nału Sprawiedliwości UE w związku z niedo-
pełnieniem obowiązku transpozycji dyrektywy 
w sprawie odnawialnych źródeł energii. Zobo-
wiązaliśmy się do osiągnięcia naszych celów 
w zakresie energii i klimatu do 2020 r. Z tego 

względu bardzo istotne jest, aby przepisy  
w zakresie energii odnawialnej były stosowa-
ne we wszystkich państwach członkowskich.  
W przypadku Polski Komisja proponuje dzienną 
karę pieniężną w wysokości 133 228,80 euro. 
Więcej

Polska zapłaci za niewdrażanie 
unijnych dyrektyw 

http://instalreporter.pl/aktualnosci/nfosigw-7-bankow-udzieli-kredytow-na-energooszczedne-mieszkania-i-domy/
http://www.quinn-radiators.com/
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Promocja dla użytkowników kotłów: wyślij do 
nas zdjęcie twojego starego kotła. Autoryzo-
wani Instalatorzy Aryston dobiorą dla ciebie 
optymalne rozwiązanie z szerokiej gamy no-
woczesnych i oszczędnych kotłów Ariston. Jeśli 

zdecydujesz się również na „zdjęcie” starego 
kotła ze ściany i zastąpienie go kotłem Ariston 
– otrzymasz od nas kupon uprawniający do 
przeglądu przedłużającego gwarancję za pro-
mocyjną opłatą 79 zł netto + koszty dojazdu.

ARISTON nagradza 
„zdjęcie” starego kotła

Aqua Therm 2013 – Międzynarodowe Targi 
Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji, Syste-
mów Wodnych i Sanitarnych, Technologii Ochro-
ny Środowiska, Basenów i Energii Odnawialnej  
w Kijowie to wiodąca impreza na Ukrainie.  
W tym roku odbędzie się w dniach 14-17 maja 
(www.aqua-therm.kiev.ua/). Targi WOD-KAN są 
wystawą organizowaną z myślą o potrzebach 

gmin i ciągle rozwijającej się branży wodociągo-
wo-kanalizacyjnej. Tu ścierają się idee i praktycz-
ne rozwiązania. Konferencjom towarzyszą dysku-
sje, spotkania biznesowe i towarzyskie. To ważne 
wydarzenie w życiu branży i przedsiębiorstw, któ-
rych działalność odpowiada na zapotrzebowa-
nia sektora wodociągowo-kanalizacyjnego. Ter-
min: 7-9 maja, Bydgoszcz. www.targi-wod-kan.pl

Targi w maju
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Kupując elektroniczne termostaty living eco lub 
living connect, w zamian do każdego egzem-
plarza dostaniesz living eco gratis. Przykład: kup 
np. 10 elektronicznych termostatów, a otrzymasz 
10 living eco® gratis, których cena katalogowa 
wynosi 1980 zł netto. Sprzedaj termostaty swoje-
mu klientowi z 20% rabatem i w łatwy sposób zy-
skaj 1580 zł. Wystarczy przesłać do firmy Danfoss 
fakturę lub jej kopię z okresu trwania promocji, 
korzystając z jednej z dostępnych opcji:
- pocztą na adres: ul. Chrzanowska 5, 05-825 
Grodzisk Mazowiecki (z dopiskiem Promocja 
Wiosenna)

- e-mailem na adres 
magdalena_mu-
ras@danfoss.com
- MMSem na nr tel. 
603 880 342 
Uczestnikiem promocji może być: instalator,  
firma wykonawcza, sklep z armaturą grzewczą, 
ale niebędący stroną zawartych z organizato-
rem umów o dystrybucję produktów marki  
Danfoss. Czas trwania promocji: 25 marca –  
30 czerwca 2013 r. 
Promocją objęte są zakupy dokonane tylko  
u autoryzowanych dystrybutorów Danfoss

1 + 1 gratis – promocja firmy Danfoss 
na głowice elektroniczne living eco  
lub living connectGrupa SBS zaprasza wszystkich instalatorów, projektantów i handlowców do Strykowa k. Łodzi 

w dniach 24-25 kwietnia. Kolejna edycja Targów Grupy SBS, tradycyjnie już odbędzie się na 
terenie Hotelu 500, gdzie na powierzchni ponad 2000 m2 swoją ofertę i nowości produktowe 
przedstawi blisko 80 najważniejszych dostawców z branży instalacyjnej, sanitarnej i grzewczej. 
Tradycyjnie dla hurtowni należących do Grupy organizowana będzie „akcja autokarowa”, 
dzięki której na targi mogą przyjechać instalatorzy i firmy instalacyjne ze wszystkich, nawet 
najbardziej oddalonych, regionów Polski. 
Więcej 

Już w środę targi Grupy SBS
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Akcja promocyjna KUPUJESZ-INSTALUJESZ-
-OTRZYMUJESZ skierowana jest do instalatorów 
Atlantic.  
Kup i zainstaluj w okresie trwania akcji ogrze-
wacz termodynamiczny z gamy EXPLORER 
(200L, 270L, 200L coil, 270L coil), a otrzymasz 
od Atlantic super tablet o przekątnej 7” (system 
operacyjny ANDROID, ekran dodtykowy MULTI-
-TOUCH, czytnik kart SD, łącze HDMI + mini USB, 
bezprzewodowe łącze WI-FI, sklep z aplikacja-

mi, gniazdo słuchawek, odtwarzacz multime-
dialny, aparat fotograficzny, kapera, procesor  
1 GHz, pamięć wewnętrzna 4GB).  
Dowodem wzięcia udziału w promocji będzie 
wypełnienie i odesłanie na adres firmy specjal-
nego kuponu dostarczonego do dystrybutora 
wraz z urządzeniem. 
Akcja promocyjna trwa od 15 kwietnia do koń-
ca maja br. 
www.atlantic-polska.pl

ATLANTIC: promocja dla instalatorów

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/aktualnosci/targi-grupy-sbs-juz-w-kwietniu-2/
http://www.slonecznedni.pl/
http://www.atlantic-polska.pl/promocje/


W kwietniu 1913 r. Robert Bosch otworzył 
pierwszy warsztat szkoleniowy w Stuttgar-
cie. Do dzisiaj na całym świecie firma Bosch 
wyszkoliła w swoich zakładach ok. 100 000 
młodych ludzi. Aktualnie Bosch kształci  
w swoich zakładach na świecie ponad 6500 
młodych ludzi.
Bosch oferuje w samych tylko Niemczech  
30 kierunków szkolenia zawodowego, w wie-
lu nowoczesnych i atrakcyjnych zawodach, 
takich, jak: specjalista IT, mikrotechnolog czy 
asystent ds. organizacyjnych. Szczególnie 
wysokim popytem cieszą się mechatronicy, 
ponieważ wysokie kwalifikacje w dziedzi-
nie mechaniki oraz elektroniki zyskują coraz 
większe znaczenie w przemyśle i produkcji. 
Szkolenie w systemie dualnym, czyli zajęcia 
w szkole zawodowej czy technicznej na 
zmianę z praktykami w zakładzie, to oferta, 
która cieszy się popularnością także za gra-
nicą (np. w Chinach, Indiach oraz Brazylii). 

Również w Polsce, we współpracy z Polsko-
-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową 
wdrożono w 2012 roku program szkolenia 
zawodowego w Fabryce Układów Hamul-
cowych Bosch w Mirkowie pod Wrocła-
wiem. Partnerem Boscha w tym programie 
jest szkoła średnia – Lotnicze Zakłady Nauko-
we (LZN) z Wrocławia. Od 1 września 2012 
uczniowie klasy o profilu technik-mechatro-
nik przez co najmniej 3 godziny w tygodniu 
uczestniczą w zajęciach kształcących w za-
wodzie prowadzonych w fabryce Boscha  
w Mirkowie. Program polega m.in. na wpro-
wadzeniu bardziej praktycznego modelu 
nauczania i daje możliwość szkolenia za- 
wodowego na nowoczesnym sprzęcie  
w realnym środowisku produkcyjnym. Bardzo 
istotne jest również to, że absolwenci mają 
możliwość uzyskania dyplomu ukończenia 
szkoły akceptowanego przez pracodaw-
ców zarówno w Niemczech jak i w Polsce.

100 lat warsztatów szkoleniowych Bosch

ACV Polska: przedstawiciel handlowy 
Trenkwalder Benefit: monter instalacji grzewczej 
VINSAR: przedstawiciel handlowy – specjalista 
ds. sprzedaży 
VINSAR: kierownik filii 
MPWiK: pracownik z pełnymi uprawnieniami 
branży sanitarnej 
BUDIMEX: pracownik obsługi HVAC 
EURoINSTAl PlUS: przedstawiciel handlowy/ 
sprzedawca 
INSTAlBUD: kierownik oddziału – branża sanitar-
na, grzewcza 
INSTAlBUD: przedstawiciel handlowy – branża  
sanitarna, grzewcza 

URZĄD PRACY M.ST. WARSZAWY: główny spe-
cjalista ds. zabezpieczenia instalacji sanitarnych 
MERCoR: specjalista ds. techniczno-handlowych 
BoSCH: project manager ds. inwestycji 
GRUNDfoS: inżynier ds. współpracy  
z projektantami w segmencie budownictwa  
użyteczności publicznej 
BoSCH: specjalista ds. sprzedaży inwestycyjnej 
Buderus
TADMAR: specjalista ds. sprzedaży 
TACoNoVA: inżynier sprzedaży systemów  
grzewczych i sanitarnych 
JEREMIAS: regionalny kierownik sprzedaży 
GPEC: inspektor nadzoru 

Oferty pracy
ATLANTIC POLSKA INSTALATORA

KUPUJESZ
INSTALUJESZ
OTRZYMUJESZ

DLA
PROMOCJA

KUP I ZAINSTALUJ
OGRZEWACZ TERMODYNAMICZNY

„EXPLORER” 

WELCOME

ul. Płochocińska 99 A, 03-044 Warszawa, tel. 48 22 487 50 76, fax 48 22 614 57 00, www.atlantic-polska.pl
NIP: 524-21-06-779, REGON: 012834925, KRS: 0000011295, kapitał zakładowy: 7.844.000 PLN
BANK BNP Fortis 25 1600 1127 1843 9516 8000 0001
Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy XVI Wydział Gospodarczy

• SYSTEM OPERACYJNY ANDROID
• EKRAN DOTYKOWY MULTI TOUCH
• CZYTNIK KART SD
• ŁĄCZE HDMI
• GRY, E-BOOKI, FILMY, MUZYKA
• BEZPRZEWODOWE ŁĄCZE WI-FI
• SKLEP Z APLIKACJAMI
• GNIAZDO SŁUCHAWEK
• ODTWARZACZ MULTIMEDIALNY
• APARAT FOTOGRAFICZNY
• KAMERA
• PROCESOR 1 GHZ
• PAMIĘĆ WEWNĘTRZNA 4 GB
  etc.

A OTRZYMASZ OD NAS
SUPER NAGRODĘ W POSTACI

TABLETU O PRZEKĄTNEJ EKRANU 7”
O szczegóły promocji zapytaj Sprzedawcę.

PROMOCJA WAŻNA DO KOŃCA MAJA 2013 R.
LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW.
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http://instalreporter.pl/praca/mpwik-pracownik-z-pelnymi-uprawnieniami-branzy-sanitarnej/
http://instalreporter.pl/praca/mpwik-pracownik-z-pelnymi-uprawnieniami-branzy-sanitarnej/
http://instalreporter.pl/praca/budimex-pracownik-obslugi-hvac-klimatyzacja-wentylacja/
http://instalreporter.pl/praca/euroinstal-plus-przedstawiciel-handlowysprzedawca/
http://instalreporter.pl/praca/euroinstal-plus-przedstawiciel-handlowysprzedawca/
http://instalreporter.pl/praca/instalbud-kierownik-oddzialu-branza-sanitarna-grzewcza/
http://instalreporter.pl/praca/instalbud-kierownik-oddzialu-branza-sanitarna-grzewcza/
http://instalreporter.pl/praca/instalbud-przedstawiciel-handlowy-branza-sanitarna-grzewcza/
http://instalreporter.pl/praca/instalbud-przedstawiciel-handlowy-branza-sanitarna-grzewcza/
http://instalreporter.pl/praca/urzad-pracy-m-st-warszawy-glowny-specjalista-ds-zabezpieczenia-instalacji-sanitarnych/
http://instalreporter.pl/praca/urzad-pracy-m-st-warszawy-glowny-specjalista-ds-zabezpieczenia-instalacji-sanitarnych/
http://instalreporter.pl/praca/mercor-specjalista-ds-techniczno-handlowych/
http://instalreporter.pl/praca/bosch-project-manager-ds-inwestycji/
http://instalreporter.pl/praca/grundfos-inzynier-ds-wspolpracy-z-projektantami-w-segmencie-budownictwa-uzytecznosci-publicznej/
http://instalreporter.pl/praca/grundfos-inzynier-ds-wspolpracy-z-projektantami-w-segmencie-budownictwa-uzytecznosci-publicznej/
http://instalreporter.pl/praca/grundfos-inzynier-ds-wspolpracy-z-projektantami-w-segmencie-budownictwa-uzytecznosci-publicznej/
http://instalreporter.pl/praca/bosch-termotechnika-specjalista-ds-sprzedazy-inwestycyjnej-buderus/
http://instalreporter.pl/praca/bosch-termotechnika-specjalista-ds-sprzedazy-inwestycyjnej-buderus/
http://instalreporter.pl/praca/tadmar-specjalista-ds-sprzedazy/
http://instalreporter.pl/praca/taconova-inzynier-sprzedazy-systemow-grzewczych-i-sanitarnych/
http://instalreporter.pl/praca/taconova-inzynier-sprzedazy-systemow-grzewczych-i-sanitarnych/
http://instalreporter.pl/praca/jeremias-regionalny-kierownik-sprzedazy/
http://instalreporter.pl/praca/gpec-inspektor-nadzoru/
http://www.atlantic-polska.pl/
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W 2013 roku GEBO okleja wszystkie produkty z linii 
Gebo Quick, Gebo Clamps i Gebo Special na-
klejkami z kolekcji Pin-Up. Wszystkie produkty zo-
staną opatrzone etykietą z naklejką dołączoną 
do kodu kreskowego. Wewnątrz można znaleźć 
jedną z 12 różnych naklejek Pin-Up. Zbieranie na-
klejek umożliwia kupon, który można ściągnąć ze 
strony internetowej www.gebo.com.pl
Do udziału w Promocji GEBO zaprasza instala-
torów. Promocja trwa przez cały 2013 rok. 
Szukaj promocyjnych etykiet na produktach 
Gebo. Zbierz całą kolekcję 12 pięknych Pin-Up 
Girls, a otrzymasz Nagrodę Gwarantowaną – 
koszulkę z wizerunkiem Pin-Up Girl! Wystarczy, 
że wyślesz do nas Kupon [link] z 12 różnymi 
naklejkami z etykiet. Każdy uczestnik promocji 
może wziąć udział w konkursie i wygrać Kame-

rę Inspekcyjną Rems. 
Wystarczy, by zainsta-
lował produkt Gebo, 
zrobił fotografię i do-
łączył ją do kuponu. 
W każdym kwartale 
2013 roku wybierzemy 
3 najlepsze zdjęcia,  
a ich autorów nagro-
dzimy kamerami. 
Dlaczego Pin-Up? Dziewczyny Pin-Up są symbo-
lem Złotych Lat 50., czasów wzrostu ekonomicz-
nego i poprawy jakości życia. Chcemy prze-
nieść ducha lat 50. w teraźniejszość, ponieważ 
w czasach kryzysu ekonomicznego w Europie 
chcemy skupić się na czymś pozytywnym i ko-
lorowym.

GEBO: naklejki Pin-Up 

Jak wynika z opublikowanego przez IPD Pol-
ska Indeksu Nieruchomości Komercyjnych za 
ubiegły rok stopa zwrotów z inwestycji w nieru-
chomości komercyjne wyniosła 6,3%. Roczna 
stopa zwrotów z inwestycji w nieruchomości 
komercyjne dla 2012 r. jest zdecydowanie niż-
sza niż analogiczna wartość, jaką można było 
uzyskać, inwestując w akcje. Roczna stopa 
zwrotu indeksu WIG przekroczyła bowiem 26%. 
W długim okresie to jednak właśnie nierucho-
mości komercyjne przynosiły wyższe roczne 
stopy zwrotu. 
Z poszczególnych sektorów rynku nierucho-
mości komercyjnych w 2012 r. najwyższa stopa 
zwrotu dotyczyła nieruchomości handlowych 
(8,7%). Według autorów indeksu świadczy to 

o sile rynku detalicznego w Polsce. Nierucho-
mości biurowe stanowiące blisko 40% prze-
badanej bazy nieruchomości komercyjnych 
zanotowały roczną stopę zwrotu na wyraźnie 
niższym poziomie wynoszącym 4,7%. Porów-
nanie z analogicznymi indeksami dla Czech 
oraz Węgier wskazuje, iż rynek nieruchomości 
komercyjnych w Polsce prezentuje się na ich 
tle bardzo dobrze. 
U naszego południowego sąsiada roczna 
stopa zwrotów z inwestycji w nieruchomości 
komercyjne wyniosła 4,7%. Tymczasem na Wę-
grzech odnotowano ujemną stopę zwrotów 
(-1,9%) na co wpływała utrzymująca się nie-
pewność dotycząca rozwoju sytuacji politycz-
nej i gospodarczej w tym kraju.

Nieruchomości komercyjne  
pozwoliły zarobić w 2012

Związek Banków Polskich, we współpracy z NFO-
ŚiGW, KAPE, ZAE, ogłosił nabór kandydatów na 
weryfikatorów programu priorytetowego „efektyw-

ne wykorzystanie energii część 3) dopłaty do kre-
dytów na budowę domów energooszczędnych”.
Więcej

Nabór na weryfikatorów

Osady ściekowe to nie odpad, powinny 
być uznane za biomasę – uważa Izba Go-
spodarcza „Wodociągi Polskie”. Według jej 
przedstawicieli, jeżeli tak się nie stanie, w 
Polsce zostanie zmarnowany znaczący po-

tencjał zielonej energii. Według organizacji, 
należy zmienić ustawową definicję biomasy 
tak, aby wymieniała także osady ściekowe  
z oczyszczalni komunalnych. 
Więcej

Osady ściekowe należy uznać za biomasę 

http://www.instalreporter.pl
http://www.solarforum.ieo.pl/
http://instalreporter.pl/aktualnosci/nabor-na-weryfikatorow/
http://instalreporter.pl/aktualnosci/osady-sciekowe-nalezy-uznac-za-biomase/
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Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji, dwuseme-
stralnego studium pt. „Systemy oddymiania budynków wentylacja 
pożarowa”. Studium podyplomowe organizowane jest przez Poli-
technikę Warszawską. 
Rozpoczynające się w październiku 2013 roku na wydziale Inżynierii 
Środowiska PW studium, adresowane jest głównie do kadry inży-
nierskiej firm projektowych i budowlanych, rzeczoznawców, przed-
siębiorstw związanych z zagadnieniami ochrony przeciwpożaro-
wej, specjalistów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo budowli 
oraz inżynierów zajmujących się projektowaniem, modernizacją  
i dystrybucją systemów wentylacji i klimatyzacji. 
Dzięki uczestnictwu w zajęcia audytoryjnych, projektowych i labo-
ratoryjnych słuchacze będą mogli rozszerzyć i uzupełnić najbar-
dziej aktualną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, niezbędnej 
przy projektowaniu oraz weryfikacji projektów, budowie, eksplo-
atacji, a także wykonaniu odbiorów współczesnych systemów od-
dymiania obiektów budowlanych różnego typu. Prowadzone  
w formie wykładów, ćwiczeń i laboratorium zajęcia oprócz za-
gadnień wentylacji pożarowej dotyczą również podstaw praw-
nych klasyfikacji budynków, instalacji tryskaczowych, detekcji po-
żaru, symulacji komputerowych itd.
Wśród wykładowców studium znajdują się pracownicy nauko-
wi Politechniki Warszawskiej,  Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, 
ITB; KG PSP; rzeczoznawcy SITP; m.in.: Dariusz Ratajczak, Grzegorz 
Sztarbała, Piotr Głąbski, Jerzy Ciszewski, Jacek Świetnicki, Piotr To-
piło; Łukasz Ostapiuk; Dorota Brzezińska; Grzegorz Sypek; Antoni 

Celej i inni. 
Na zakończenie studium uczestnik 
otrzyma wydany przez Politechnikę 
Warszawską dyplom ukończenia 
zgodnie z rozporządzeniem prezesa 
Rady Ministrów R.P.
Rekrutacja trwa do 20 września  
2013 r., całkowity koszt uczestnictwa 
(czesne za dwa semestry) 5 000 zł 
brutto – liczba miejsc ograniczona.

Rozpoczęta rekrutacja  
na studium „Systemy oddymiania 
budynków – wentylacja pożarowa” Za zakup dowolnego rozdzielacza ROTH oraz co najmniej 

3 termostatów TOUCHLINE – bluza polarowa ROTH w pre-
zencie. Oferta skierowana jest do firm instalacyjnych za-
opatrujących się u partnerów handlowych ROTH na terenie 
całej Polski. Oferta promocyjna nie dotyczy tzw. sprzedaży 
inwestycyjnej prowadzonej przez Roth Polska Sp. z o.o., która 
objęta jest dodatkowym rabatem specjalnym lub nadzorem 
projektowym.
Kup dowolny rozdzielacz obwodów grzewczych ROTH 

oraz co najmniej 3 termostaty TOUCHLINE. Wydrukuj An-
kietę dla Instalatora.
Kopię faktury wraz z wypełnioną ankietą wyślij faxem na nr 
68 / 320 20 72 lub scan mailem na adres marketing@roth-pol-
ska.com, ewentualnie pocztą na adres Roth Polska Sp. z o.o.
ul. Dekoracyjna 1 c, 65-722 Zielona Góra.
Prezent w postaci bluzy polarowej Roth zostanie wysłany 
kurierem pod wskazany adres po otrzymaniu dokumentów.
Promocja trwa od 1 marca 2013 r. do 31 maja 2013 r.

Wiosenna promocja ROTH 

http://www.instalreporter.pl
http://www.bsh.pl
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W dniach 12-16 marca br. we Frankfurcie można 
było odwiedzić 2434 wystawców (2011 r.: 2382),  
którzy zaprezentowali swoje nowe produkty – wiele  
z nich po raz pierwszy na świecie – na powierzchni 
ponad 258 000 m2 (2011 r.: 255.900). W ciągu pięciu 
dni targi odwiedziło około 190 000 osób. Mimo zimy  
i dużych opadów śniegu ponad 1/3 odwiedzających 
pochodziła spoza Niemiec. Największą grupę zwie-
dzających (35%) stanowiła tradycyjnie branża sani-
tarna, instalacji ogrzewania i klimatyzacji.

ISH to największe na świecie międzynarodowe targi 
technik łazienkowych, produktów i usług budowlanych, 
energii, technik klimatyzacyjnych i odnawialnych źródeł 
energii. Targi obejmują wszystkie aspekty przyszłościo-
wych rozwiązań budowlanych. 27. ISH to głównie pokaz 
technologii, które mogą rozwiązać problem malejących 

ISH potwierdziło pozycję największych instalacyjnych targów 

Ariston Junkers Hewalex

Viega

Sanha

Villeroy & Boch

Termet Juwent Ferroli

Fondital

Buderus

Stiebel Eltron

Geberit

http://www.instalreporter.pl
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Robert Kamiński powołany  
na członka zarządu Hansgrohe Sp. z o.o.

Z dniem 1 kwietnia 2013 roku decyzją rady nadzorczej 
Hansgrohe SE Robert Kamiński został powołany na 
stanowisko członka zarządu Hansgrohe Sp. z o.o. 
Aktualnie w skład zarządu Hansgrohe Sp. z o.o. wchodzą: 
Frank Sommnitz – członek zarządu/dyrektor finansowo-admi-
nistracyjny oraz Robert Kamiński – członek zarządu/dyrektor 
sprzedaży i marketingu.
Robert Kamiński od 15 listopada 2011 roku pełni funkcję 
dyrektora sprzedaży i marketingu Hansgrohe Polska, odpo-
wiadając za funkcjonowanie struktur handlowych, marketin-
gowych i serwisowych w firmie. Jest osobą o bogatym do-
świadczeniu zawodowym. Pracował w firmach o europejskiej 
i azjatyckiej kulturze organizacyjnej – zajmował stanowiska 
dyrektora handlowego, dyrektora marketingu oraz prezesa 
zarządu w firmach takich, jak: Philips, Sony, Aiwa czy Haier. 
Robert Kamiński urodził się w 1967 roku w Warszawie. Ukończył 
studia na Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Elektroniki.
Prywatnie lubi podróżować i ceni analogowy wymiar życia 
(jest kolekcjonerem gramofonów i płyt analogowych, 
magnetofonów, zegarków mechanicznych, fotografuje 
analogowymi aparatami).

zasobów energii i wody. Pod ogólnym hasłem Energy ISH 
producenci wystawiali gotowe i przyszłościowe rozwiąza-
nia technologii grzewczych, w połączeniu z odnawialny-
mi źródłami energii, przyjaznych dla środowiska technolo-
gie klimatyzacji, chłodzenia i wentylacji. Z nowoczesnymi, 
skutecznymi klimatyzacją i ogrzewaniem można zaosz-
czędzić do 50% energii zużywanej w domu. Inwestycja 
w nowe technologie nie tylko pozytywnie oddziaływają 
na środowisko, ale mają również konkretny wymiar eko-
nomiczny dla inwestora. Sekcja zatytułowana ISH Water 
wykazała, że konstrukcja i rozwiązania odpowiednie dla 
wszystkich pokoleń nie wykluczają się wzajemnie. Łazien-
ka i komfort w niej nabiera coraz większego znaczenia 
dla użytkowników. Jednocześnie, ze względu na zmiany 
demograficzne, rośnie zapotrzebowanie na łazienki użyt-
ku przez kilka pokoleń.

Alpha-InnoTec

VaillantCentrum Klima

Plum

Herz

http://www.instalreporter.pl
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 Często spotykane trzy problemy działania 
    pomp ciepła

Brak solidnego oczyszczenia  
i odpowietrzenia instalacji dolnego  
i górnego źródła w pompach ciepła  
glikol-woda
Te z pozoru proste czynności nastręczają czę-
sto problemów na początku eksploatacji. 
Brak prawidłowego odpowietrzenia instala- 
cji dolnego źródła powoduje, że pętle kolek-
tora gruntowego (wykonane najczęściej  
z rur z tworzywa sztucznego) nie pracują 
równomiernie, tzn. nie każda z nich pozysku-
je odpowiednią ilość ciepła. W konsekwen-
cji powoduje to większe obciążenie cieplne 
pracującej części kolektora, jego intensyw-
niejsze schłodzenie i obniżenie temperatu-
ry solanki (glikolu, alkoholu), co wpływa na 
spadek sprawności działania pompy cie-
pła, a nawet może powodować stany awa-
ryjne urządzenia. Zapowietrzenie instalacji 

dolnego lub górnego źró-
dła, może również wywo-
łać brak przepływu od-
powiedniej ilości cieczy 

przez parownik lub skraplacz i w konsekwen-
cji uruchamiać zabezpieczenie wysokiego 
lub niskiego ciśnienia. Presostat wysokiego 
ciśnienia jest uruchamiany w celu zabezpie-
czenia przed nadmiernym wzrostem ciśnie-
nia w układzie chłodniczym, natomiast pre-
sostat niskiego ciśnienia zabezpiecza przed 
zbyt niskim spadkiem ciśnienia, które mogło-
by doprowadzić do zamarznięcia parowni-
ka. Podobne konsekwencje powodują zanie-
czyszczenia w instalacji c.o. i dolnego źródła. 
Najczęściej spotykane zabrudzenia to pozo-
stałości montażowe, czyli opiłki rur PE, piasek, 
pakuły i inne drobne zanieczyszczenia, któ-
re mogą uniemożliwić prawidłowy przepływ 
przez pompę ciepła. Receptą na poprawne 
działanie jest poświęcenie odpowiedniej ilo-
ści czasu na odpowietrzenie całej instalacji 
oraz zachowanie czystości wykonywanych 
prac, które spowodują, że nie powinny po- 
jawiać się problemy w działaniu urządzenia  
i nie będą konieczne dodatkowe wizyty  
w miejscu montażu w celu usunięcia usterki.

Zrównoważenie przepływu w instalacji 
dolnego źródła w pompach ciepła  
glikol-woda
Przy zastosowaniu pompy ciepła wykorzy-
stującej grunt jako źródło ciepła ważne jest, 
aby przepływ przez kolektor gruntowy skła-
dający się z więcej niż jednej pętli o różnych 
długościach, był zrównoważony hydraulicz-
nie. Oznacza to, że przez określoną pętlę, 
powinna przepływać określona ilość solan-
ki (glikolu lub alkoholu). Dlaczego jest to tak 
ważne? Nieprawidłowy przepływ powoduje 
nierównomierny odbiór ciepła, a w bardziej 

krytycznych sytuacjach 
nawet brak przepływu 
przez pewną część in-
stalacji. Należy pamię-
tać, że pętle o krótszej 
długości stawiają mniej-
sze opory hydrauliczne,  
a zatem płyn w instala- 
cji dolnego źródła bę-
dzie „chętniej” płynął  
i obierał więcej ciepła. 
W konsekwencji spowo-
duje to większe wychło-
dzenie tej części instalacji i wraz ze spadkiem 
temperatury solanki, będzie spadała spraw-
ność działania pompy ciepła. W skrajnych 
przypadkach może dojść do zamrożenia tej 
części instalacji dolnego źródła. Aby uniknąć 
tego rodzaju problemów, przepływy powin-
ny być równoważone. Jednym ze sposobów 
jest zastosowanie zaworów równoważących 
na każdej pętli dolnego źródła. Mają one 
element pomiarowy, na którym można od-
czytać przepływ i wyregulować go do wy-
maganego poziomu. Innym sposobem może 
być również staranne wykonanie dolnego 
źródła, w którym wszystkie pętle mają iden-
tyczne długości, a zatem stawiają niemal 
identyczne opory hydrauliczne i przez każdą 
z nich płynie ta sama ilość płynu.

Dobór zasobników do c.w.u. do pomp 
ciepła
Jedną z funkcji, jaką musi spełniać pom-
pa ciepła w codziennym zastosowaniu jest 
podgrzewanie c.w.u. W tym procesie prze-
kazywanie ciepła z pompy ciepła do pod-

grzewanej wody musi być intensywne. 
Urządzenie nie dysponuje tak wysoką tem-
peraturą zasilania jak większość urządzeń 
grzewczych, w których zachodzi proces spa-
lania. Nie zawsze może ono także modulo-
wać swoją mocą grzewczą, aby dostosować 
się do odbiornika. Podgrzewacz współpra-
cujący z pompą ciepła musi mieć odpo-
wiednią powierzchnię wymiany ciepła, co 
niekiedy powoduje, że jego pojemność jest 
większa niż standardowego zasobnika wyko-
rzystywanego z kotłami. Błędem popełnia-
nym podczas doboru podgrzewacza c.w.u. 
jest wykorzystywanie zasobników nieprzysto-
sowanych do pracy z pompami ciepła. 
Powodem tego jest czasami oszczędność (za-
sobniki do pomp ciepła są nieco droższe) oraz 
brak świadomości wymagań, jakie trzeba 
spełnić, aby urządzenie właściwie pracowa-
ło. Zastosowanie nieodpowiedniego podgrze-
wacza powoduje niemożność podgrzania 
wody, częste włączenie i wyłączenie sprężar-
ki oraz stany awaryjne pompy ciepła np. za-
działanie presostatu wysokiego ciśnienia.
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powietrza oraz stężenia CO2. Dwa dodatkowo 
monitorowane parametry powietrza są często 
pomijane w aspekcie dbałości o klimat i kom-
fort pomieszczeń wewnętrznych, chociaż ich 
wpływ na komfort użytkownika pomieszcze-
nia jest niemal równie ważny. Zgodnie z wy-
tycznymi niemieckimi dotyczącymi oceny kla-
syfikacji  klimatu wewnętrznego pomieszczeń 
zawartość CO2 na poziomie 1000 ppm uzna-
je się za górną granicę przedziału odpowied-
niego dla organizmu. W przypadku wartości 
leżących powyżej tej granicy wymagane jest 
odpowiednie wietrzenie pomieszczeń lub wy-
miana powietrza w inny sposób, np. mecha-
niczny. W większości tradycyjnych rozwiązań 
utrzymanie odpowiedniej jakości klimatu we-
wnętrznego wiąże się przeważnie z dużymi 
stratami ciepła i związanymi z tym kosztami. 
Nowe termostaty R-Tronic umożliwiają regu-
lację temperatury i ułatwiają utrzymanie od-
powiedniej wilgotności oraz stężenia CO2  
z zachowaniem maksymalnej energooszczęd-
ności układu. Termostaty R-Tronic porównują 
aktualne parametry panujące wewnątrz po-
mieszczenia z wymaganymi i sygnalizują użyt-
kownikowi konieczność otwarcia okna. Wska-
zują również moment, kiedy można zakończyć 
wietrzenie pomieszczenia. W momencie otwar-

cia okna zostaje przekazany sygnał, wynikiem 
czego jest automatyczne zamknięcie przepły-
wu czynnika grzewczego przez siłowniki za-
montowane na odbiornikach ciepła. Straty 
energii związane z przewietrzaniem pomiesz-
czeń zostają dzięki temu zminimalizowane.

W regulacji hydraulicznej…

…zawory Flypass Set 1
W ofercie Oventrop pojawiły się również 
nowe wykonania i rozwiązania armatury rów-
noważąco-regulacyjnej. W celu sprawniej-
szego montażu i obsługi urządzeń typu fan-
coil, sufitów chłodzących lub podobnych, 
użytych w instalacjach grzewczych lub 
chłodniczych, wprowadzono do oferty blok 
zaworowy pod nazwą Flypass Set 1 (fot. 6 ).  
Armatura ta umożliwia równoważenie i regu-
lację odbiornika oraz jego wygodną obsłu-
gę (odcięcie, płukanie, odwodnianie wzgl. 
sprawne odpowietrzanie urządzeń). Oprócz 
odpowiednich zaworów blok został dodatko-
wo wyposażony w filtr siatkowy.
 
…zawory Tri-CTR
Grupę produktów „armatura do regulacji hy-
draulicznej” rozszerzono o kolejne typoszere-

Zawory grzejnikowe, pomieszczeniowe, 
termostaty, grupy pompowe… 

Oventrop 
wprowadza  
sporo nowości 

  Kazimierz Mróz

  Firma Oventrop wzbogaciła swój program 
o interesujące nowe produkty oraz rozwiązania 
systemowe pozwalające efektywnie oszczę-
dzać energię w instalacjach wewnętrznych.

Termostat  
grzejnikowy  
pinox

Nowością najbardziej 
rzucającą się w oczy 
jest termostat grzej-
nikowy pinox, skon-
struowany w myśl 
idei „FORM FOLLOWS 

FUNCTION“. Wzornictwo nowego termostatu 
– docenione przyznawaną przez ISH nagrodą 
„Design Plus 2013“ – charakteryzuje się deko-
racyjną formą i poszerzoną, w stosunku do kla-
sycznych rozwiązań, funkcjonalnością. Głowi-
ca pinox zestawiona z armaturą dekoracyjną 
typoszeregu E lub z przyłączami grzejnikowymi 
Multiblock T/TF (fot. 1 - 2 ) zadowoli gusta na-
wet najbardziej wymagających inwestorów.

Termostaty pomieszczeniowe R-Tronic

Duża gama nowych produktów pojawiła się 
również w dziale „klimat wewnętrzny“. Naj-
więcej uwagi należy poświęcić bez wątpie-

nia nowej serii regulato-
rów pomieszczeniowych 
pod wspólną nazwą  
R-Tronic (fot. 3 - 5 ). Nowe 
urządzenia, oprócz pod-
stawowej funkcji regula-
cji temperatury, umożli-
wiają pomiar wilgotności 
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gi zaworów trój- i dwudrogowych. Typoszereg 
Tri-CTR obejmuje trójdrogowe zawory gwinto-
wane w średnicach od DN 15 do DN 50. Na 
szczególną uwagę zasługują 2-drogowe za-
wory kołnierzowe (z możliwością rozszerzenia 
do funkcjonalności zaworu 3-drogowego)  
w średnicach od DN 15 do DN 150. Zawory 
znajdą zastosowanie w instalacjach grzew-
czych i chłodzących, obsługując przepływy 
w zakresie kv od 1 do 320. W programie do-
staw uwzględniono oczywiście odpowiednie 
napędy do współpracy z nowymi zaworami, 
sterowane sygnałem napięciowym lub natę-
żeniowym, z wybieralnymi charakterystyka-
mi pracy (2- lub 3-punktowymi, stałoprocen-
towymi, liniowymi etc.). Ta część oferty skupi 
uwagę projektantów specjalizujących się  
w instalacjach dużych obiektów.  

Z katalogu na 2013…

W katalogu dostaw sygnowanym datą 2013 
stosunkowo duży nacisk położono na ar- 
maturę i systemy wykorzystujące odnawial- 
ne źródła energii oraz systemy ogrzewania  
i chłodzenia płaszczyznowego. 
Oferta Oventrop w dziale systemów płaszczy-
znowych Cofloor została rozszerzona o sys-
tem Unidis, umożliwiający ułożenie instalacji 
płaszczyznowej w sposób znacznie odbiega-
jący od tradycyjnych rozwiązań. W systemie 
Unidis rozdziału czynnika grzewczego (zasila-
nie pętli) dokonuje się z użyciem zaizolowa-
nych rur z trójnikami, ułożonych bezpośrednio 
na wylewce. Takie rozwiązanie zapobiega 
niekontrolowanemu nagrzewaniu się frag-
mentu podłogi leżącego bezpośrednio przed 
szafką rozdzielacza zamontowanego np.  
w przedpokoju. Chłodne powroty pętli popro-
wadzone są w jastrychu do belki zbierającej 
rozdzielacza, w której zintegrowano elementy 

do równoważnia i regulacji wydajności.
System ten umożliwia szybsze nagrzewa-
nie powierzchni po fazie osłabienia poprzez 
podtrzymanie minimalnego nagrzania płyty  
i pozwala na istotną oszczędność energii. Sys-
tem Unidis sprawdza się szczególnie  w insta-
lacjach zasilanych z niskotemperaturowych 
źródeł ciepła, takich jak np. pompy ciepła.
W ofercie Oventrop znaleźć można również co-
raz więcej niekonwencjonalnych systemów 
ogrzewania płaszczyznowego, np. system do 
suchej zabudowy. W ostatnim czasie do pro-
gramu wprowadzono system z rurą 12x2 mm, 
który pozwala wykonać instalację grzewczą 
lub chłodzącą o niskiej zabudowie (o wysoko-
ści warstwy jastrychu z rurami rzędu 25-30 mm). 
Program sprzedaży rozszerzono również  
o grupy pompowe wyposażone w ener-
gooszczędne pompy elektroniczne. Grupy 
pompowe – zarówno kotłowe, jak i te monto-
wane na konkretnej kondygnacji, bezpośred-
nio przed rozdzielaczem – z nawiązką spełnia-
ją wymagania fachowców i ustawodawcy.
Oferta Oventrop obejmuje również najno-
wocześniejsze grupy pompowe do obsłu-
gi kotłów na różnego rodzaju paliwa, w tym 
kotłów stałopalnych oraz kolektorów słonecz-
nych. Grupy pompowe w różnych układach  
i wykonaniach umożliwiają wykorzystanie ko-
lektorów słonecznych do przygotowania cie-
płej wody i wspomagania ogrzewania.  

6

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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Ewolucja rozliczeń i problemy:  
wczoraj = z wodomierza głównego  
i dziś = systemy radiowe 

Systemy radiowe są powszechne, a 99% wy-
mian wodomierzy w Polsce zakłada ich wdro-
żenie. Systemy monitoringu wdrażane są rów-
nież w przedsiębiorstwach wodociągowych. 
Sytuacja „przed radiem” była taka: dostaw-
ca wody rozliczał budynek z wodomie-
rza głównego (sam dobierał i montował 
urządzenie i tak jest obecnie), a następnie 
zarządca rozliczał poszczególne lokale wg 
wskazań wodomierzy mieszkaniowych. Poja-
wiały się co prawda głosy o rozbieżnościach 
większych niż 10% oczekiwane przez zarząd-
ców. Co z tego? Jeżeli w jednym czasie nie 
udało się odczytać wszystkich wodomierzy 
mieszkaniowych, a dodatkowo termin od-
czytu był różny od daty odczytu wodomierza 
głównego, wówczas pozostawało pokiwać 
głową i żyć dalej w nieświadomości... Pomiń-
my tu przypadki celowego wpływania na 
wskazania urządzeń. Tym już zajmowaliśmy 
się w poprzednich felietonach.

Systemy radiowe zmieniły radykalnie sytu-
ację, ponieważ można było w jednym cza-
sie odczytać wszystkie wodomierze miesz-
kaniowe i w tym samym czasie odczytać 
wodomierz główny. Słowem klucz jest słowo 
„wszystkie”, ponieważ jeżeli nie wymieniono 
wszystkich wodomierzy na wodomierze wy-
posażone w nakładki radiowe, mieliśmy sytu-
ację jak sprzed „epoki radia”.
Problem pojawił się podczas analizy bilan-
sów wody budynków, gdy część budynków 
ładnie wylądowała poniżej 10%, a cześć zna-
cząco odbiegła od reszty w górę. 
Nie umiem tego wytłumaczyć logicznie, ale 
najczęściej zarzut kierowany był do dostaw-
cy systemu radiowego – producenta lub dys-
trybutora wodomierzy mieszkaniowych. Tak 
silne było przeświadczenie o prawidłowo-
ści doboru wodomierza głównego przez do-
stawcę.
Ze smutkiem stwierdzam, że przyczyny czę-
sto leżą po stronie liczników głównych. Co 
gorsza zaniechanie leży po stronie dostaw-
cy wody, a jego dominująca rola w związku 
czasem utrudnia konstruktywną rozmowę.

Problemy w odczytach wodomierzy 

Partnerskie  
relacje i błędy  
w rozliczaniu wody 

  Wojciech Ciejka

  Odbiorca – dostawca w ścisłej  
zależności

Gdyby przybysz z dalekiego kraju miał oce-
nić, jaki największy problem drąży Polskę – 
bez problemu wskazałby związki partnerskie. 
Wszelkie związki. 
Z jednej strony „partnerzy” mają łatwiej , bo 
jak uczucie przygaśnie mogą zabrać zabaw-
ki i „pa..”. Z drugiej strony, jeżeli mają dzieci, 
to w szkole może być im trudniej z uwagi na 
niekompatybilność nazwiska potomka z na-
zwiskiem jednego z rodziców (ten problem 
może ulec nasileniu w II klasie szkoły po-

wszechnej, gdzieś w okolicy maja). I oczywi-
ście fiskus też nie jest łaskawy.
Co za tym spaja taki związek? Wzajemne za-
ufanie... A jak mawiał klasyk: „kontrola pod-
stawą zaufania”.
Związek partnerski, jakim jest relacja dostaw-
ca – odbiorca doskonale mieści się w tym 
zbiorze. Na pierwszy rzut oka widać, że  
w stosunku do np. przedsiębiorstw wodocią-
gowych „zabawek” zabrać nie można, ba 
choćby nam było niewygodnie, to i tak musi-
my w takim związku trwać. Co ciekawe oby-
dwie strony wskazują na przypadki prób wy-
korzystania, tylko kto ma silniejszą pozycją?

Niniejszy felieton, mógłby być suplementem do artykułu  
o systemach radiowych, w szczególności tzw. bilansu wody 
w budynku. Systemy radiowe są powszechne, a 99% wymian 
wodomierzy w Polsce zakłada ich wdrożenie. Systemy 
monitoringu wdrażane są również w przedsiębiorstwach 
wodociągowych. dzięki czemu strony uzyskują szybki dostęp 
do danych oraz narzędzia ułatwiające wszelkie analizy.
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w żadnym przypadku nie zakładam celowe-
go działania, raczej zaniechanie, pójście na 
łatwiznę i czasami głupotę. Chodzi mi o wła-
ściwe zrozumienie obowiązków stron. Zdaję 
sobie sprawę, że część z administratorów bę-
dzie stała na stanowisku, że „temat” nie leży 
w ich kompetencjach i może sprawę odpu-
ścić. Tylko, że jeżeli nie zapytamy, nie otrzy-
mamy zwrotnej informacji. Pytając zaś, mo-
żemy w pewnym sensie pomóc partnerowi 
wyjaśnić i naprawić zaszłości. 

By nie popaść w defetyzm i czarnowidztwo 
trzeba podkreślić, że większość wykrytych 
przypadków, po okresie odrzucenia i wypar-

Niewłaściwe wskazania  
wodomierzy… – kilka ciekawych 
przypadków

Omówmy wybrane przypadki, które skut-
kują znaczącą odchyłką na plus w sto-
sunku do rzeczywistego rozbioru wody.

Przypadek 1 
Dobór
Niewłaściwy dobór wodomierza, w szcze-
gólności jego przewymiarowanie, może skut-
kować większymi, a właściwie zawyżonymi 
opłatami i problemami zarządcy. W jednym 
z dużych miast grupa budynków została wy-
posażona przez dostawcę, w wodomierze  
o przepływie nominalnym 10 m3/h (pewnie 
takie były w magazynie sic!). W czym pro-
blem? „Dobrano” je dla wszystkich budyn-
ków: od 10-lokalowych do budynków 80-lo-
kalowych. Gdyby pomiar był prawidłowy, 
wówczas byłoby to najbardziej elastyczne 
urządzenie na rynku. Badanie za pomocą 
wodomierza z rejestratorem (dokładna cha-
rakterystyka rozbiorów dobowych) nie po-
twierdziła powyższej tezy…
Ponieważ powyższy stan ma długą historię, 

łatwo się domyślić, jak to odkrycie zagęściło 
atmosferę w mieście.

Przypadek 2. 
Wynalazki i wykopaliska
Dotyczy to wszystkich innych rodzajów rado-
snej twórczości. Zdjęcia 1  i 1a  nie przedsta-
wiają dwóch różnych wodomierzy, ale jeden! 
Dla mniej spostrzegawczych: korpus wzięty  
z wodomierza 25 m3/h, a liczydło 10 m3/h. 
Ktoś powie, że nie da się, a… jednak.

Przypadek 3
Montaż wodomierza
Dotyczy to przypadku, gdzie zmieniono pra-
widłowo dobrany wodomierz na mniejszy, 
ale zamontowano go tak, jak pokazano na 
zdjęciach 2 - 2c . Moim ulubionym jest zdję-
cie 2b , gdzie zmiana średnicy zrealizowa-
na jest skokowo, by nie powiedzieć „schod-
kowo” mamy wszystko: kolanka, redukcje, 
wspawy… Po prostu wstyd. Komentarz jest 
zbyteczny.

Przypadek 4
Ignorancja, czyli nielegalne urządzenia
Jeżeli nawet bilans jest do przyjęcia, to co 

powiemy o sytuacji, gdybyśmy stwierdzili, że 
jesteśmy rozliczani wg wskazań nielegalne- 
go urządzenia? W czasie jednej z analiz „od-
kryto” (po oczyszczeniu), że wodomierz jest  
z roku 1992 i taką ma też cechę legalizacyjną 
(fot. 3 ). O czym to świadczy? Na pewno nie  
o poważnym traktowaniu odbiorcy/klienta. 
Dla informacji: wodomierz wykazał 27% od-
chyłkę na niekorzyść odbiorcy.

Przypadek 5 
Inne
W telegraficznym skrócie inne przypadki:
• montaż filtru siatkowego, a raczej siatki 
pomiędzy kołnierzem wodomierza, a prze-
ciwkołnierzami. Po wychwyceniu nieczysto-
ści otrzymujemy bardzo skuteczną zwężkę 
skutkującą dużym plusem na liczydle wodo-
mierza;
• w przypadku wodomierzy wielostrumienio-
wych (części klientów wydaje się, że to co 
ma przedrostek „wielo-” jest lepsze od „jed-
no-”…) zablokowanie osadami jednej z kie-
rownic skutkuje, jak powyżej.

Chciałbym być dobrze zrozumiany – nie cho-
dzi tu o wskazanie potencjalnego winnego – 

2 2a 2b 2c
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cia ze strony dostawcy, znalazło swój pozy-
tywny finał.
Ideałem byłoby, gdyby inicjatywę w tej kwe-
stii podjęły same wodociągi, bo czasy, gdy 
„klient za wszystko zapłaci”, minęły. Wzrasta-
jące koszty zużycia wody i ścieków czynią 

sprawę kluczową z punktu widzenia odbior-
ców, czyli nas wszystkich (pracowników wo-
dociągów nie wyłączając).
Jeżeli wszystko się powiedzie, wróci zaufanie 
a związek partnerski będzie trwał i …trwał  
i …trwał. Tego sobie i wszystkim życzę.  

Jak skutecznie rozwiązywać konkretne 
problemy z wodomierzami?
Co zatem zrobić, gdy mamy do czynie-
nia z jednym z dość często występują-
cych przypadków:
• znaczącej rozbieżności pomiędzy 
wskazaniem wodomierza głównego  
a sumą wodomierzy mieszkaniowych? 
Należy poprosić dostawcę o sprawdze-
nie prawidłowowości doboru oraz za-
montowania wodomierza. Dla pewno-
ści, lub w przypadku odmowy, można 
zlecić podmiotowi zewnętrznemu ba-
danie. Z wynikami może łatwiej będzie 
się porozumieć. Co ciekawe przedsię-
biorstwa wodociągowe, które wdraża-
ją systemy  monitoringu, mają dostęp 
do takich danych…
• skokowej zmiany % uchybu? 
Od razu zareklamować wodomierz 
główny. Koszty badania wodomierzy 
w Polsce są dość zróżnicowane i wy-
noszą od 50 do nawet 1000 zł. W tym 
czasie w miejsce zdemontowanego 
wodomierza montuje się nowy. Cała 
operacja z reguły szybko się „zwraca”.
• gdy sprawa stanie „na ostrzu noża”, 
czyli z jednej strony otrzymujemy nega-
tywny wynik odnośnie nieprawidłowo-
ści wskazań wodomierza, a jednocze-

śnie wykluczymy przyczyny po stronie 
odbiorców końcowych (magnesy, prze-
cieki, nieopomiarowane rozbiory itp.)?
Zdemontowany wodomierz do badań 
zabezpieczyć folią i zaplombować,  
a następnie być obecnym przy roz-
plombowaniu na stanowisku badaw-
czym (to wyeliminuje próby wstępnego 
przepłukania wodomierza przed bada-
niem). W życiu tak jak w sporcie: zakła-
damy grę fair play…, co nie wyklucza 
przecież badań antydopingowych,
• wątpliwości co do jakości wody (bo 
skąd się biorą osady blokujące wodo-
mierze mieszkaniowe?).
Można ją dać do zbadania. Z wynika-
mi „poprosić’ dostawcę o sprawdze-
nie skuteczności filtrów. Woda pitna ba-
dana jest z reguły w stacji uzdatniania 
i tam spełnia ostre normy. Natomiast 
warto byłoby wiedzieć, jaki dodatek 
dostajemy z sieci.
• bardzo małych rozbiorów oraz okre-
sowych dużych przepływów wody.
Zastosować wodomierze sprzężone 
(układ dużego wodomierza np. typu 
MWN oraz wodomierza mieszkaniowe-
go typu JS 4).
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Wentylacja zapewniająca wolność 
wyboru

profi-air to system, który pozwala fachow-
com branży grzewczej, sanitarnej i wentyla-
cyjnej na swobodny wy-
bór w wielu kwestiach  
i dostosowanie do każde-
go praktycznie obiektu. 
System przewodów  
i kształtek profi-air może 
zostać podłączony do 
wszystkich obecnie stoso-
wanych central wentyla-
cyjnych, zatem inwesto-
rzy i ekipy wykonawcze mogą bez problemu 
wybierać preferowane przez siebie typy cen-
tral. Również z drugiej strony przewodów roz-
prowadzających powietrze istnieje wolność 
wyboru: profi-air nie wymaga określonych 
form zaworów, w puszkach rozprężnych (po-

dejściach pod anemostaty) mogą być mon-
towane wszystkie znane na rynku anemostaty 
(zawory) o średnicy 125 mm. Eksperci wenty-
lacji mogą także wybrać dowolny rodzaj rury. 
W zależności od sytuacji na budowie decy-
dują się oni na rurę okrągłą profi-air classic 
lub rurę płaską profi-air tunnel. Mogą także 
łączyć ze sobą bez problemu oba rodzaje rur.

Płaska i elastyczna: 
rura profi-air tunnel

Mała wysokość rury, za-
ledwie 52 mm sprawia, 
że można bardzo ela-
stycznie podchodzić do 
wykonywania instala-
cji: czy to na stropie kon-

strukcyjnym, czy w ścianie, czy przy suficie, 
rura tunnel wpasowuje się dyskretnie w oto-
czenie. Klamry łączące z otworami kontrol-
nymi dodatkowo mocują rurę i gwarantują 
prawidłowy montaż. Specjalne elementy łą-
cząco-uszczelniające łączą kształtki i rury  

System wentylacji 
mechanicznej do domów 

profi-air  
– kompletny system 
wentylacyjny  
z rekuperatorem  
od FRÄNKISCHE

  danuta Szutkowska

  Unowocześnione centrale profi-air 250 to-
uch i profi-air 400 touch są optymalne dla 
domów jedno- i dwurodzinnych. Wysokiej ja-
kości komponenty, efektywne energetycz-
nie i ciche wentylatory, a także innowacyjna 
technika sterowania i regulacji stawia nasze 
centrale wśród najnowocześniejszych i naj-
bardziej postępowych na rynku europejskim 
– wyjaśnia Tobias Fraas, manager produk-

tu Kontrolowana Wentylacja Pomieszczeń 
Mieszkalnych w dziale Instalacje Wewnętrzne 
firmy FRÄNKISCHE. 
Centrale profi-air touch zostały zbadane  
i dopuszczone do stosowania przez Niemiecki 
Instytut Techniki Budowlanej (DIBt). Spełniają 
one także wymogi najważniejszych Norm Eu-
ropejskich dopuszczających urządzenia te do 
stosowania w pozostałych krajach Europy.

profi-air to nowoczesny system do 
kontrolowanej wentylacji pomieszczeń 
mieszkalnych. System rozprowadzania powietrza opracowany przez 
FRÄNKISCHE uzupełnia od niedawna nowoczesna centrala wentylacyjno-
rekuperacyjna. Wprowadzono także kilka nowych, praktycznych elementów, 
które sprawiają, że system profi-air stał się bardziej uniwersalny. 

profi-air to kompletne 
rozwiązanie z autorskim 
systemem rur i kształtek do 
rozprowadzania powietrza, 
centralą wentylacyjno-
rekuperacyjną i akcesoriami. 

http://www.instalreporter.pl
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które pracują w środku centrali wentylacyjnej. 
Filtr powietrza wpływającego F5 i powietrza 
odprowadzanego G4 spełniają standardy 
poprawnej pracy. Dla alergików lepsza może 
być opcja zastosowania na wlocie powietrza 
filtra F7, który skuteczniej chroni przed pyłkami 
i innymi niekorzystnymi wpływami środowiska. 
Display centrali profi-air touch informuje o ko-
nieczności okresowej wymiany filtra.

Przystosowany do każdej temperatury

Wbudowany krzyżowo-przeciwprądowy wy-
miennik ciepła jest w stanie odzyskać maks. 
91% ciepła w przypadku centrali profi-air 250 
touch i maks. 90% ciepła w przypadku cen-
trali profi-air 400 touch. Nawet przy bardzo 
niskiej temperaturze zewnętrznej powietrze 
doprowadzane po przejściu przez wymiennik 
osiąga prawie temperaturę panującą w po-
mieszczeniach, co zapobiega zjawisku prze-
ciągu. Nowe centrale są przystosowane do 
każdej temperatury. Termostatyczna ochrona 
przed zamrożeniem skutecznie zapobiega 
uszkodzeniom urządzenia w zimie. Jest rów-
nież zabezpieczenie na wypadek 
gorących dni. Dzięki automatycz-
nemu by-passowi letniego trybu 
pracy chłodne powietrze napły-
wające z zewnątrz omija wymien-
nik ciepła. Powietrze zewnętrzne 
po oczyszczeniu na filtrze nie jest 
podgrzewane i w ten sposób świe-
że powietrze chłodzi gorące  
w czasie upałów pomieszczenia. 

Dobór i układanie

Opcjonalnie można stosować re-
gulatory ciągłego przepływu, 
które oszczędzają czas pracy in-

stalatora i koszty podczas równoważenia po-
szczególnych kanałów. Regulatory dobiera 
się w zależności od potrzebnej ilości powie-
trza, montuje się je w odejściach rozdzielacza 
i otrzymuje się w przyszłości stałe strumienie  
w poszczególnych nitkach rozprowadzają-
cych powietrze. Nastawy wstępne nie mogą 
więc np. zostać zmienione przez nieuwagę 
podczas czyszczenia. Również tutaj wyko-
nawca instalacji może dokonać wyboru: al-
ternatywnie może manualnie wyregulować 
przepływ za pomocę zaworu talerzowego 
(anemostatu) przy puszce rozprężnej.
System rozprowadzania powietrza profi-air 
przekonuje do siebie elastycznością zastoso-
wań, prostym sposobem łączenia i zoptyma-
lizowanymi przepływami. 
Nowe centrale rekuperacyjne mają wysoką 
wydajność, są efektywne energetycznie i wy-
godne w obsłudze. Wentylacja FRÄNKISCHE 
oferuje wszystkie komponenty z jednego źró-
dła, pozwala jednak instalatorowi na wybór: 
on decyduje o rodzaju rury i centrali rekupe-
racyjnej, o zaworach wylotowych i o meto-
dzie regulacji.  

w sposób łatwy i pewny. Można łączyć ze 
sobą dwie kształtki za pomocą elementu łą-
czącego – odcinek rury między dwoma złącz-
kami nie jest potrzebny. Instalatorzy nie mu-
szą przed przycięciem mierzyć głębokości, na 
którą rura wsuwa się w kształtkę, co bardzo 
ułatwia wykonywaie instalacji. Dzięki swojej 
płaskiej formie rura profi-air tunnel jest przysto-
sowana do przenoszenia znacznych obciążeń 
i bez problemu można po niej chodzić. 
Wersja okrągła – rura classic występująca 
w średnicach 75 i 90 mm jest, ze względu na 
prosty sposób łączenia, idealna do układa-
nia w betonie konstrukcyjnym. Rura karbo-
wana jest tak elastyczna, że można bez do-
datkowych kształtek wyginać ją w łuki przy 
bardzo małych promieniach gięcia. 

Duże strumienie przepływu

Gładka powierzchnia wewnętrznej warstwy 
rury pozwala uzyskać w rurach okrągłych clas-
sic przepływ do 45 m3/h dla średnicy 90 mm  
i 30 m3/h dla średnicy 75 mm. Gładka war-

stwa wewnętrzna i pozbawione ostrych krawę-
dzi kształtki profi-air tunnel pozwalają bez trudu 
osiągnąć przepływ do 45 m3/h. Zoptymalizo-
wane ze względu na przepływ kształty obu rur 
gwarantują małe straty ciśnienia i związane 
z tym niskie zużycie energii. Izolacja akustycz-
na w skrzynkach rozdzielaczy i ułożenie prze-
wodów w formie gwiazdy powodują, że tłumi-
ki są całkowicie zbędne. Wysokiej jakości rury 
wentylacyjne FRÄNKISCHE nie budzą zastrze-
żeń pod wzglądem ich higieniczności. Zawie-
rają one dodatki antystatyczne i antybakteryj-
ne i można je łatwo czyścić z rozdzielacza. Dla 
ochrony przed wpływami zewnętrznymi rury 
już w fabryce pakowane są pojedynczo.

Przez dotyk do celu

Nowe centrale rekuperacyjne umożliwiają 
komfortową regulację pracy instalacji. Użyt-
kownicy są w stanie „jednym paluszkiem” osią-
gnąć cel: sterują i kontrolują swoją wentylację 
bezpośrednio na funkcjonalnym ekranie do-
tykowym z przejrzystym układem menu. Jeże-
li centrala połączona jest kablem sieciowym 
LAN z routerem WLAN, może być obsługiwana 
z każdego dowolnego smartphonu, tabletu, 
laptopa lub komputera stacjonarnego działa-
jącego w obrębie domowej sieci internetowej.

Duża wydajność i efektywność  
energetyczna

Niski poziom hałasu, duża wydajność i efek-
tywność energetyczna to główne cechy obu 
nowoczesnych wentylatorów EC-RadiCal, 
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Danuta Szutkowska
Country Manager Polska
Building Technology Division
Fränkische Rohrwerke
97486 Königsberg/Germany
Mobil +48 603 503 201
danuta.szutkowska@fraenkische.de
www.fraenkische-haustechnik.de
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Pionierzy w wykorzystaniu rur  
tworzywowych

Standardem dotychczas w sektorze ogrzewa-
nia podłogowego były rury o 4 lub nawet 3 
warstwach. To badacze i naukowcy zajmują-
cy się polimerami, pracujący w fabryce, gdzie 
PexPenta jest obecnie produkowana, są auto-
rami tego odkrycia. Każda z 5 warstw PexPen-
ta jest wytwarzana jednocześnie – oznacza 

to, że wszystkie warstwy 
formowane są razem,  
w tym samym czasie. Wy-
magało to wdrożenia zu-
pełnie nowego procesu 
produkcji.
Wiele innych rur tworzy-

wowych formowanych jest w oddzielnych 
procesach: najpierw powstaje wewnętrz-
na warstwa, później rura jest nawijana na 

bęben, a następnie przechodzi przez kolej-
ne procesy, gdzie nakładane są dodatkowe 
warstwy. Ponieważ warstwy Purmo PexPen-
ta wytwarzane są jednocześnie, wszystkie są 
ze sobą bezpiecznie połączone już na wcze-
snym etapie produkcji. Daje to dodatkową 
gwarancję trwałości i niezawodności. 

Pięć funkcjonalnych warstw

Mikko Iivonnen, dyrektor ds. standardów 
technicznych i środowiska w Rettig ICC:  
Na rynku możemy spotkać rury, które mają 5 
warstw. Jednak tylko PexPenta ma grubą ze-
wnętrzną warstwę PEX, która gwarantuje od-
powiednią ochronę przed ścieraniem war-
stwy antydyfuzyjnej EVoH. To najważniejsza 
warstwa w rurze umiejscowiona centralnie  
w jej konstrukcji. EVoH – kopolimer etylenu  
z alkoholem winylowym – jest kluczowym 
komponentem PexPenta. Zapobiega wnika-
niu tlenu do wody grzewczej. Warstwa EVoH 
w rurze PexPenta jest umiejscowiona pomię-
dzy dwiema ochronnymi warstwami PEX  
o równej grubości. W tej sytuacji każda cząst-
ka tlenu musiałaby przedostać się przez gru-
bą warstwę PEX, następnie przez warstwę 
EVoH i znowu przez grubą warstwę PEX, żeby 
dostać się do wody instalacyjnej. 5-warstwo-

Nowość Purmo z targów ISH  

5-warstwowa 
rura PexPenta  
do ogrzewania 
podłogowego

  W nowej rurze Purmo PexPenta war-
stwa zabezpieczająca przed dyfuzją tlenu – 
EVOH, jest usytuowana centralnie pomiędzy 
dwiema wytrzymałymi warstwami PEX.  
Dzięki temu bariera tlenowa jest chroniona 
przed uszkodzeniami mechanicznymi, co 
zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa 
instalacji i wieloletnią, bezawaryjną eks-
ploatację. 
Dwie warstwy kleju trwale łączą warstwę 
EVOH z ochronnymi warstwami PEX. Ze-
wnętrzna warstwa o grubości 1 mm ma 
charakterystyczny pomarańczowy kolor. 

Jest bardzo elastyczna, odporna na zadra-
pania oraz urazy mechaniczne mogące po-
wstać na budowie. Natomiast wewnętrzna 
warstwa PEX, również  
o grubości 1 mm, ma 
neutralny kolor i małą 
chropowatość, co 
zmniejsza opory hydrau-
liczne. Wszystkie warstwy 
rury PexPenta są wytwa-
rzane jednocześnie, a szczególne właściwo-
ści użytkowe uzyskuje ona w procesie siecio-
wania fizycznego.

PexPenta to 5-warstwowa rura do ogrzewania 
podłogowego wykonana z sieciowanego polietylenu 
o wysokiej gęstości. Premiera tego przełomowego 
produktu Purmo miała miejsce na targach branży instalacyjnej ISH 
we Frankfurcie. Purmo PexPenta wytwarzana jest z zastosowaniem 
bardzo zaawansowanej technologicznie metody produkcji  
w zakładach Hewing w Niemczech. 

producent zapewnia aż  
30 lat gwarancji na nową 
rurę pexpenta.

http://www.instalreporter.pl
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styczne sieci cząstek. Ta sieciowana struktu-
ra (PEX) ma wyjątkowe właściwości w porów-
naniu z pierwotnymi właściwościami materiału 
PE: jest mocniejsza mechanicznie, bardziej od-
porna na wysokie ciśnienie oraz temperaturę. 

Korzyści dla instalatora

PexPenta została specjalnie zaprojektowa-
na w taki sposób, aby maksymalnie uła-
twić proces instalacji. Wewnętrzną warstwę 
EVOH, która stanowi barierę tlenową, chroni 
zewnętrzna wytrzymała warstwa ochronna. 
Dzięki temu rura nie jest podatna na uszko-
dzenia w typowych warunkach budowla-
nych. Jest wystarczająco wytrzymała, aby 
po niej chodzić, i jednocześnie dostatecznie 
elastyczna, aby formować z niej łuki. 
Dla ułatwienia pracy instalatorom Purmo 

świadczy dodatkową usługę. W ciągu 7 dni 
przygotowujemy dobór materiałów do ogrze-
wania podłogowego na podstawie rysunków 
i danych dostarczonych przez instalatora. Nasi 
inżynierowie mogą również przygotować plan 
ułożenia rur w przypadku zamówienia przez 
instalatora kompletnego systemu Purmo.
System Purmo oprócz rury PexPenta zawiera 
również inne elementy. Rozdzielacze ze sta-
li nierdzewnej z kompletnym wyposażeniem, 
w dwóch wersjach: ze wskaźnikami przepły-
wu lub bez, mają możliwość montażu siłow-
ników. Różne systemy izolacji i mocowania rur 
jak np. Rolljet, Noppjet lub Railjet. Purmo ofe-
ruje także system sterowania TempCo oraz 
zestaw mieszający z pompą elektroniczną 
TempCo fix eco. Wszystkie elementy są do-
starczane w komplecie.
PexPenta to rozwiązanie zgodne z filozofią  
Purmo Clever Heating Solutions.  

wa konstrukcja PexPenta gwarantuje, że się 
to nigdy nie wydarzy. 

Testy jakości – najbardziej  
zaawansowane i rygorystyczne  
w branży

Rura PexPenta jest wytwarzana w oddziel-
nym zakładzie produkcyjnym Hewing z wła-
snym laboratorium i ośrodkiem badawczym. 
To jedyny przypadek w branży, gdy rura jest 
tak dokładnie testowana w procesie produk-
cyjnym. Po pierwszym etapie produkcji tysią-
ce metrów rury PexPenta nawinięte na duże 
bębny wypełnia się helem i uszczelnia korka-
mi na obu końcach. Następnie rura przecho-
dzi przez komorę próżniową z wbudowanym 
chromatografem gazowym. Chromatograf 
ten ma dokładność na poziomie atomowym: 
wystarczy, że choćby jeden atom helu zo-
stanie wykryty przez chromatograf, a wtedy 
dany odcinek rury zostaje specjalnie ozna-
czony i oddany do utylizacji. W celu określe-
nia długości życia rury PexPenta, poddaje się 

ją restrykcyjnym badaniom wytrzymałości na 
pełzanie i odporności na zmęczenie mate-
riału. Od lat próbki rur przechodzą szereg te-
stów pod stałym obciążeniem temperatury  
i ciśnienia, które są przeprowadzane w zakła-
dowym centrum badawczym. Z rezultatów 
tych badań wynika, że rura PexPenta wyka-
zuje trwałość znacznie przekraczającą wy-
magane minimum 50 lat pracy stawiane ru-
rom w instalacjach sanitarnych i grzewczych. 
Test szczelności z helem, test dyfuzji tlenu, te-
sty na wytrzymałość – badania te zapewnia-
ją bezkompromisową jakość rury PexPenta. 

Podręczny przewodnik sieciowania

Ostatnia faza procesu odbywa się za ściana-
mi o dwumetrowej grubości. W bezpiecznym 
bunkrze akcelerator bombarduje zwój rury 
wiązką elektronów. Podczas kilku kolejnych 
faz tego procesu wiązka elektronów powodu-
je zmianę łańcucha polimerów wewnątrz rury. 
Niepołączone ze sobą łańcuchy polietylenu 
(PE) przetworzone zostają w mocne, lecz ela-

Przed usieciowaniem, atomy 
węgla (szare) i atomy wodoru 
(czerwone) tworzą układ 
łańcuchów molekuł polietylenu.

Bombardowanie wiązką 
elektronów odrywa pojedyncze 
atomy wodoru z łańcucha, 
które pozostają niesparowane 
w łańcuchu. Niesparowane 
atomy wodoru łączą się w 
cząsteczki i ulatniają. Następnie 
atomy węgla łączą się ze sobą 
tworząc mocne wiązania – tzw. 
usieciowanie.

Trójwymiarowe, fizycznie 
usieciowane łańcuchy: 
PexPenta. W rezultacie 
powstaje mocniejsza struktura 
molekularna: podczas gdy 
wcześniej, łańcuchy polietylenu 
biegły równolegle i właściwie 
niepołączone, teraz są mocno 
związane i biegną jeden obok 
drugiego.

Specyfikacja techniczna
maks. ciśnienie pracy: 6 bar
maks. temperatura pracy: 90°C 
(chwilowo 110°C)
konstrukcja rury: 5-warstwowa (PN-EN 
ISO 21003)
dostępne wymiary: 14x2, 16x2, 17x2, 
20x2 oraz 25x2,3 mm
certyfikaty DIN CERTCO 3V365 PE-Xc
kolor: pomarańczowy

Cena PexPenta netto:
14x2 mm – 4,00 zł/m.b.
16x2 mm – 4,25 zł/m.b.
17x2 mm – 4,50 zł/m.b.
20x2 mm – 6,00 zł/m.b.
25x2,3 mm – 9,30 zł/m.b.
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będzie również wpływ urządzenia na środo-
wisko naturalne, szczególnie w okresie imple-
mentacji Dyrektywy OZE. 
Zastosowanie technologii pomp ciepła ob-
niża ilość energii pierwotnej (nawet o ponad 
50%) w stosunku do innych systemów grzew-
czych. W obniżaniu zużycia energii pierwot-
nej pompy ciepła należą do najbardziej 
energooszczędnych technologii grzewczych. 
Jednak z punktu widzenia użytkownika pom-
py ciepła najistotniejszym parametrem do 
porównania technologii grzewczych będzie 
analiza ekonomiczna. Na całkowite kosz-
ty roczne składają się koszty zużycia ener-
gii, koszty kapitałowe oraz koszty konserwacji 
(napraw i przeglądów). Porównanie całkowi-
tych kosztów rocznych oraz kosztów zakumu-
lowanych na przestrzeni 20 lat dla wybrane-
go budynku jednorodzinnego wykonano  

w oparciu o wytyczne Związku Inżynierów 
Niemieckich VDI 2067. Analizy przeprowadzo-
no dla istniejącego budynku o pow. użytko-
wej 250 m2, zlokalizowanego w II strefie klima-
tycznej, o zapotrzebowaniu na ciepło 9,5 kW, 
obliczeniowa temperatura wewnętrzna 
20oC, z instalacją grzewczą o parametrach 
35/30oC).
Analiza ekonomiczna wyraźnie wskazuje, że 
pompa ciepła typu solanka/woda jest naj-
bardziej ekonomicznym urządzeniem grzew-
czym spośród konwencjonalnych systemów 
grzewczych. Pomimo tego iż koszty inwe-
stycyjne są wyższe, późniejsze koszty eks-
ploatacji przechylają szalę na korzyść tych 
urządzeń, nawet przy założeniu stosunkowo 
wysokich kosztów obsługi pompy w porów-
naniu do doświadczeń wynikających z prak-
tyki. Ponadto pompa ciepła podnosi wartość 

Możliwości 
techniczne  
i ekonomiczne 
zastosowania gruntowych 
pomp ciepła

  Małgorzata Smuczyńska

  Pompa ciepła kontra  
konwencjonalne systemy  
grzewcze

Parametry, jakie należy porównać pod-
czas wyboru rodzaju źródła ciepła to przede 

wszystkim: koszt inwestycji i koszt wytwarza-
nia ciepła przez urządzenie grzewcze, a tak-
że warunki, czas i koszt wykonania kotłowni 
oraz żywotność systemu, jak również kom-
fort użytkowania, funkcjonalność, bezpie-
czeństwo. Niezmiernie ważnym elementem 

Pompy ciepła przetwarzają energię ze źródeł odnawialnych takich, 
jak powietrze, grunt czy woda na ciepło użytkowe. dodatkowo mogą 
zagospodarowywać ciepło odpadowe z procesów przemysłowych, 
gospodarstw domowych (np. powietrze wyrzutowe) czy gospodarstw  
i obiektów rolnych (np. ciepło odpadowe z hodowli trzody chlewnej czy 
bydła). Pompy ciepła wykorzystują odnawialne źródła energii i przyczyniają 
się do całkowitej efektywności energetycznej. System z pompą ciepła 
składa się z dolnego źródła ciepła, jednostki pompy ciepła oraz z górnego 
źródła ciepła, czyli systemu dystrybucji ciepła/chłodu w budynku. Czynnik 
roboczy przekazuje ciepło z dolnego źródła ciepła do górnego źródła 
ciepła. dodatkowa energia potrzebna jest do zasilenia sprężarki i pomp. 

1  Zasada działania pomp ciepła 
(źródło: EHPA, Alpha Innotec)
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budynku, dzięki czemu korzyści ze sprzeda-
ży budynku z tym urządzeniem grzewczym są 
wyższe w porównaniu do systemów konwen-
cjonalnych.
Innym parametrem ekonomicznym jest okres 
zwrotu inwestycji, o który tak często pyta-
ją użytkownicy podczas wyboru urządze-
nia grzewczego. Wbrew wielu opiniom okres 
zwrotu inwestycji w pompę ciepła wcale nie 
wynosi kilkadziesiąt lat. Jak pokazuje wykres 
3 , jeżeli uwzględnimy wszystkie czynniki któ-

re mają wpływ na ten parametr, okres zwro-
tu inwestycji w pompę typu solanka/woda 
wynosi od 4 do 9 lat, w zależności od systemu 
do którego ją porównujemy.

Pompa ciepła = niezależność  
i komfort

Obserwując obecną sytuację na rynku paliw 
i biorąc pod uwagę analizę ekonomiczną, 
najrozsądniejszą wydaje się być decyzja  

Dolne źródło – pompa ciepła – system grzewczy, czyli jak pracuje układ

System z pompą ciepła to bardzo zależne 
od siebie trzy obiegi (dolne źródło – pom-
pa ciepła – system grzewczy), które moż-
na porównać do trzech kół zębatych. 
Gdy jedno z nich się zatrzyma, przesta-
nie pracować cały system. Pierwszy obieg 
to dolne źródło, czyli akumulator energii 
znajdujący się w otaczającym nas środo-
wisku. Takim naturalnym akumulatorem 
energii może być grunt, woda gruntowa 
lub powietrze. Aby odzyskać energię  
z gruntu, układamy w nim kolektor grunto-
wy poziomy lub sondy pionowe w posta-
ci przewodów polietylenowych o średnicy 
32-40 mm wypełnionych wodnym roztwo-
rem glikolu. W celu odzyskania energii  
z wody gruntowej pobieramy ją ze stud- 

ni głębinowej poprzez pośredni wymien- 
nik płytowy, skąd ciepło przekazywane 
jest na „krótki obieg” glikolu dopływają-
cego do pompy ciepła. Układ z pośred-
nim wymiennikiem ciepła jest zalecany  
w celu zabezpieczenia wymiennika zainsta-
lowanego w pompie ciepła przed osada-
mi pochodzącymi z wody gruntowej. Zrzut 
wody schłodzonej powinien następować 
do drugiej studni, tzw. chłonnej. Gdy dol-
nym źródłem jest powietrze, odzysk ciepła 
następuje z zewnętrznego powietrza lub we-
wnętrznego powietrza wentylacyjnego za 
pomocą wentylatora w pompie ciepła.
Odebrane ze środowiska ciepło transpor-
tujemy do układu chłodniczego pompy 
ciepła, na który składają się następują-

ce elementy: dwa wymienniki ciepła na-
zywane (od pełnionych funkcji) parow-
nikiem i skraplaczem, sprężarka i zawór 
rozprężny. Oprócz tych elementów pom-
pa ciepła powinna być fabrycznie wy-
posażona w dwie pompy obiegowe: 
dolnego i górnego źródła oraz czujniki 
temperatury i system sterowania  
(rys. 2 ). Temperatura uzyskana z dolnego 
źródła jest wystarczająca, aby w wymien-
niku płytowym (parownik) odparował 
czynnik chłodniczy drugiego obiegu. 
Najczęściej stosowanym czynnikiem 
chłodniczym w pompach ciepła typu so-
lanka/woda i woda/woda jest miesza-
nina gazów o różnej temperaturze od-
parowania, o własnościach podobnych 
do freonów – R407C, natomiast w pom-
pach typu powietrze/woda jest to R404A. 
Czynnik chłodniczy już w postaci gazo-
wej jest następnie sprężany przez sprężar-
kę. Znacznemu wzrostowi ciśnienia towa-
rzyszy duży przyrost temperatury i gaz za 
sprężarką może osiągnąć nawet 90oC.  

W postaci przegrzanej pary czynnik 
chłodniczy wpływa do kolejnego wy-
miennika (skraplacz), w którym następu-
je wymiana ciepła do obiegu trzeciego 
– systemu grzewczego (woda grzew-
cza). W skraplaczu gaz ulega skropleniu 
i w postaci ciekłej dopływa do zaworu 
rozprężnego, w którym następuje reduk-
cja ciśnienia, a wraz z nim temperatury. 
Ochłodzony czynnik chłodniczy po raz ko-
lejny wpływa do parownika, zamykając 
cykl pracy. Woda grzewcza, która w więk-
szości gruntowych pomp ciepła może 
osiągać temperaturę 65oC, wykorzysty-
wana jest do przygotowania ciepłej wody 
kotłowej, którą możemy wykorzystać do 
podgrzania wody użytkowej, ogrzewa-
nia budynku, a także w procesach tech-
nologicznych urządzeń przemysłowych 
poprzez instalację grzewczą, np. grzejni-
kową, płaszczyznową lub mieszaną. Do 
pracy pompy ciepła potrzebna jest więc 
wyłącznie energia elektryczna do napę-
du sprężarki i pomp obiegowych.

2  Schemat instalacji 
z gruntową pompą 
ciepła
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Koszty zakumulowane różnych urządzeń grzewczych 

Gazowy kocioł  kondensacyjny propan 
Kocioł olejowy 
Pompa ciepła P/W 
Gazowy kocioł  kondensacyjny G20 
Kocioł elektryczny 
Pompa ciepła S/W 

o pompie ciepła. Jak wobec tego wypada-
ją kolejne kryteria wyboru systemu grzew-
czego, jakimi są komfort użytkowania i bez-
pieczeństwo? W tym aspekcie, wydaje się że 
pompa ciepła nie ma sobie równych.
Za pomocą pomp ciepła temperatura ener-

gii otoczenia podno-
szona jest dla celów 
grzewczych do pożą-
danego poziomu.  
W pompach ciepła 
odbywa się to za po-
mocą obojętnych  
w stosunku do środo-
wiska i bezpiecznych 
czynników robo-
czych. Pompa ciepła 
nie wymaga zaku-
pu działki uzbrojonej. 
Pompa ciepła nie 
wymaga przyłącza 
gazu, składu opa-
łu, zbiorników na olej, 
czy zbiornika na pro-
pan-butan. Pompa 
ciepła nie wymaga 
wykonania komina. 
Pompa ciepła funk-
cjonuje bez palne-
go paliwa w budyn-
ku. Pompa ciepła nie 
wymaga pomiarów 
spalin. Pompa cie-
pła nie emituje za-
nieczyszczeń. Dzięki 
pompie ciepła prze-
stajemy być pala-
czami we własnym 
domu oszczędzając 
czas, zdrowie, chro-
niąc środowisko na-

turalne. Pompa ciepła nie wymaga pomiesz-
czenia kotłowni. Pompa ciepła jest cicha. 
Urządzenie można zainstalować niemal  
w każdym pomieszczeniu, a wyglądem nie 
odbiega od najnowocześniejszych sprzę-
tów gospodarstwa domowego. Pompa cie-

 

Porównanie całkowitego rocznego kosztu urządzeń grzewczych
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Koszty eksplotacji i energii
Roczne koszty kapitałowe

3

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
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pła jest komfortowym urządzeniem grzew-
czym, wyposażonym w funkcjonalny system 
sterowania, umożliwiający optymalną pra-
cę pompy ciepła w zależności od warunków 
pogodowych i preferencji użytkownika (np. 
sterowanie ogrzewaniem zgodnie z okresami 
obowiązywania tańszej energii). 
W trakcie użytkowania jest urządzeniem nie-
wymagającym obsługi, a system z pompą 
ciepła jest najmniej awaryjnym systemem 
grzewczym (przegląd pompy ciepła ogra-
nicza się do sprawdzenia ustawień parame-
trów pracy i wyczyszczenia filtra zanieczysz-
czeń). Żywotność pompy ciepła szacowana 
jest na około 20-25 lat. 
Pompy ciepła są w pełni uznane jako urzą-
dzenia korzystające z odnawialnych źródeł 
energii i wspierane przez Unię Europejską. 
Dzieje się tak za sprawą wielu nowych aktów 
prawnych. Najważniejszym z nich jest Dyrek-
tywa 2009/28/WE (RES), której zadaniem jest 
promowanie stosowania energii z odnawial-
nych źródeł i która jest obecnie implemento-
wana do polskiego prawa.

Pompy ciepła: wersje, parametry, 
wyposażenie…

Przystępując do wyboru pompy ciepła 
typu solanka/woda czy woda/woda, nale-
ży zwrócić uwagę na konstrukcję urządze-
nia, wyposażenie podstawowe i akcesoria, 
automatykę i najważniejsze parametry cha-
rakteryzujące tego typu urządzenie.

Ze zintegrowanym zbiornikiem lub bez…
Przyglądając się budowie pompy ciepła, 
możemy wyróżnić urządzenia bez i ze zinte-
growanym zbiornikiem ciepłej wody użyt-
kowej. W sytuacji gdy zapotrzebowanie na 
c.w.u. nie przekracza potrzeb przeciętnej 3-4 

osobowej rodziny wybieramy pompy tzw. 
kompaktowe. Mają one zazwyczaj wbudo-
wany zasobnik wody o pojemności 160-200 
l. W przypadku większego zapotrzebowa-
nia na wodę (większa rodzina, kilka łazienek, 
duże wanny) powinniśmy wybrać urządzenie 
z osobnym zasobnikem c.w.u. o pojemności 
co najmniej 300 l, przy czym należy pamię-
tać, żeby zbiornik taki zapewniał odpowiedni 
odbiór ciepła (zbiorniki dwupłaszczowe lub 
wężownicowe z odpowiednio dobraną po-
wierzchnią wężownicy). Ze względu na peł-
nione funkcje mogą być pompy ciepła ze 
zintegrowaną funkcją chłodzenia i wtedy 
mówimy o pompach z wbudowanym modu-
łem chłodzenia pasywnego lub pompach 
rewersyjnych. 

Z jedną lub dwiemia sprężarkami
Kolejnymi rodzajami pomp ciepła ze wzglę-
du na budowę są urządzenia jedno- i dwu-
modułowe, co oznacza, że w jednej pom-
pie ciepła zamontowana jest odpowiednio 
jedna lub dwie sprężarki z całym obiegiem 
czynnika chłodniczego. 
Pompy jednomodułowe są to urządzenia sto-
sowane najczęściej w budownictwie jedno-
rodzinnym, podczas gdy pompy dwumodu-
łowe, o dużej mocy grzewczej, wykorzystuje 
się w większych willach, budynkach komer-
cyjnych i przemysłowych. Urządzenia takie, 
najczęściej wyposażone są w automatykę 
umożliwiającą łączenie ich w systemy kaska-
dowe. Stopniowe włączanie do pracy kolej-
nych modułów chłodniczych, w kolejności 
według przepracowanych godzin, pozwala 
na dostosowanie mocy układu do aktualne-
go zapotrzebowania i wydłużenie żywotności 
systemu. Przyglądając się komponentom  
z których zbudowana jest pompa ciepła, 
możemy wyróżnić sprężarkę, wymienniki cie-
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to 20 l na 1 kW mocy grzewczej pompy cie-
pła) lub gdy istnieje ryzyko zmniejszenia prze-
pływu wody w instalacji grzewczej (np. po-
przez zakręcenie termostatów grzejników). 

Regulatory – najlepiej z programatorem
Z punktu widzenia użytkownika ważne jest 
porównanie sterownika pompy ciepła. Pro-
gramowanie czasowe pracy pompy ciepła, 
pompy cyrkulacji wody, tryb urlopowy, tryb 
zwiększonej wydajności ciepłej wody użyt-
kowej, możliwość regulacji prędkości pomp 
obiegowych, intuicyjna obsługa… to wszyst-
ko będzie przekładało się na wygodę użyt-
kowania i co najważniejsze ekonomiczną 
pracę systemu. 
Z kolei z punktu widzenia instalatora ważny 
będzie łatwy dostęp serwisowy do poszcze-
gólnych komponentów, prostota montażu  
i początkowej regulacji urządzenia, możliwość 
zdalnego monitorowania, serwis producenta  
i stały dostęp do części serwisowych.  

pła, zawór rozprężny, pompy obiegowe dol-
nego i górnego źródła (o ile są wbudowane 
w urządzeniu) i automatykę (sterownik, wy-
świetlacz). 

Rodzaj sprężarki a parametry techniczne
Sprężarki stosowane w gruntowych pom-
pach ciepła są najczęściej tłokowe lub spi-
ralne. Rodzaj zastosowanej sprężarki w grun-
towej pompie ciepła, wpływa na parametry 
pracy urządzenia takie, jak: wydajność 
grzewcza i współczynnik sprawności COP, 
maksymalna temperatura zasilania systemu 
grzewczego, emisja hałasu, żywotność. O ile 
cztery pierwsze parametry możemy porów-
nać poprzez analizę danych technicznych 
zawartych w tzw. DTR-kach, kartach katalo-
gowych czy instrukcjach instalacji pomp cie-
pła, o tyle nie jesteśmy w stanie dokładnie 
przewidzieć, ile lat dane urządzenie będzie 
pracowało, ponieważ wpływ na ten para-
metr ma o wiele więcej czynników. 

Wyposażenie podstawowe i dodatkowe  
a koszt…
Przy sprawdzaniu wyposażenia podstawowe-
go pompy ciepła warto zwrócić uwagę na 
to, czy wśród elementów znajdują się pom-
py obiegowe dolnego i górnego źródła, na-
czynie wzbiorcze dolnego źródła, moduł ła-
godnego rozruchu (tzw. miękki start), czujnik 
temperatury zewnętrznej (tzw. pogodów-
ka), czujnik temperatury wewnętrznej, gru-
pa bezpieczeństwa, filtr cząstek stałych i inne 
niezbędne złączki do instalacji urządzenia, 
ponieważ brak tego typu komponentów, bę-
dzie wpływał na cenę wykonania całej in-
stalacji z pompą ciepła.
Oprócz wyposażenia podstawowego na koszt 
instalacji, a także na miejsce do zagospo-
darowania w budynku, będzie miała decy-
zja o zastosowaniu zbiornika buforowego, któ-
ry należy uwzględnić w przypadku gdy jest za 
mała pojemność zładu wody instalacyjnej w 
systemie grzewczym (wymagana pojemność 
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Bogate wyposażenie

Oprócz wymienionych elementów, pom-
py ciepła Buderus są wyposażone w wiele 
komponentów zapewniających bezawaryj-
ną pracę oraz dokładną regulację. W wypo-
sażeniu standardowym pompa ciepła, w za-
leżności od przeznaczenia, może mieć nawet 
kilkanaście czujników. Pozwala to na dokład-
ną regulację, co wpływa na poprawienie 
wydajności urządzenia oraz większą satysfak-
cję klienta, który może samodzielnie dokony-
wać precyzyjnych regulacji. 
Urządzenia są w pełni okablowane, co spra-
wia, że prace montażowe skrócone są do mi-
nimum. Do pomp ciepła z typoszeregu Lo-
gatherm WPS 6K-11K wystarczy podłączyć 
zasilanie elektryczne oraz 2 czujniki (reszta 

czujników zainstalowana jest fabrycznie), aby 
dostarczać ciepło do centralnego ogrzewa-
nia oraz podgrzewać ciepłą wodę. Pompy 
ciepła Buderus są wyposażone w urządze-
nie łagodnego rozruchu tzn. „miękki start”. 

Buderus  
– ciepło jest naszym 
żywiołem

  Grzegorz Łukasik

  Szeroki wybór 

W ofercie marki Buderus można wyróżnić trzy 
typoszeregi urządzeń Logatherm WPS czer-
piących ciepło z gruntu:
- pompy ciepła w zakresie mocy od 6 do 11 kW, 
które mają wbudowany zasobnik c.w.u. o po-
jemności 185 litrów (symbol WPS K),
- pompy ciepła o mocach od 6 do 17 kW, 
które można połączyć z wolno stojącym za-
sobnikiem ciepłej wody,
- pompy ciepła dwusprężarkowe w zakresie 

mocy od 22 do 60 kW. 
Wszystkie ww. urządzenia mają spiralne sprę-
żarki wysokotemperaturowe, dlatego na zasi-
laniu systemu grzewczego można uzyskać do 
65oC. Pompy gruntowe wyposażone są za-
wsze w pompy obiegowe górnego i dolnego 
źródła, co ułatwia prace montażowe oraz 
eliminuje konieczność ich doboru, aby za-
pewnić prawidłową pracę.  
Urządzenia Logatherm WPS mają wbudowa-
ny zawór trójdrogowy pozwalający na pracę 
na c.o. i c.w.u. 

„Ciepło jest naszym żywiołem” to hasło towarzyszy marce 
Buderus od wielu lat i zobowiązuje do tworzenia produktów,  
które z punktu widzenia użytkownika mają być niezawodne, 
trwałe, oszczędne i łatwe w obsłudze, a przede wszystkim 
zapewnić komfort cieplny. Buderus oferuje różne urządzenia 
grzewcze z bogatym wyposażeniem, dzięki temu nie wymagają 
wielu prac montażowych i diagnostycznych. Łatwa instalacja 
pozwala na oszczędność czasu, a co za tym idzie nakładów 
finansowych. dotyczy to również gruntowych pomp ciepła. Bardzo szeroki 
asortyment urządzeń, od 6 do 60 kW mocy grzewczej, pozwala zaspokoić 
nawet największe wymagania dotyczące zastosowań w różnych obiektach.
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Nazwa handlowa Logatherm WPS 9 Logatherm WPS 22 Logatherm WPS 33
Znamionowa moc 
cieplna* [kW] 9,2 21,0 33,8

Moc chłodnicza* 
[kW] 7,2 17 26

Pobór mocy 
elektrycznej* [kW] 2,0 4,7 8

Wsp. 
efektywności 
(COP) dla 
ogrzewania*

4,5 4,4 4,2

Maks. 
temperatura 
zasilania [°C]

65 65 65

Wymiary wys.× 
szer.×gł. [mm] 1500x600x640 1620x700x750 1620x700x750

Waga [kg] 155 330 351
Rodzaj sprężarki spiralna spiralna spiralna
Czynnik 
chłodniczy R 407C R 407C R 407C

Podgrzewanie 
c.w.u.

wbudowany zasobnik 
c.w.u. 185 l tak tak

Moc 
zabudowanej 
grzałki 
elektrycznej [kW]

9 - -

Poziom hałasu  
w odległości 1 m 
[dB (A)]

40 41 43

Wyposażenie 
podstawowe

pompy obiegowe dol-
nego i górnego źródła, 
urządzenie obniżające 
prąd rozruchowy Soft-
-Start oraz czujnik ko-
lejności faz i zaniku faz, 
zawór przełączający 
c.o./c.w.u., separator po-
wietrza, filtry, zestaw do 
napełnia dolnego źródła

dwusprężarkowa pompa ciepła z dwoma oddziel-
nymi obiegami chłodniczych, każdy z obiegów wy-
posażony w pompy obiegowe dolnego i górnego 
źródła, zawór przełączający c.o./c.w.u., zabezpie-
czenia elektryczne oraz czujnik zaniku i kontroli faz, 
urządzenia łagodnego rozruchu, czujniki zasilania  
i powrotu z dolnego oraz górnego źr., łącznie fa-
bryczne wyposażenie w 11 czujników, 3 filtry: dolne-
go źr., górnego źródła i c.w.u., zestaw zaworów na-
pełniających oraz separator powietrza dolnego źr.

Wyposażenie 
dodatkowe -

moduł chłodzenia pasywnego PKSET, moduł miesza-
jący HHM 60 do sterowania 3- i 4- obiegami grzew-
czymi, zestaw do pracy w systemie woda-woda

Cechy 
szczególne

sterowanie dwoma 
obiegami grzewczy-
mi w standardzie, niski 
poziom hałasu poprzez 
wytłumienie obudowy 
PC, sprężarki oraz zasto-
sowanie elastycznych 
połączeń, nowoczesna 
konstrukcja sprężarki Mit-
subishi umożliwia otrzy-
mywanie na zasilaniu 
65oC, 5 lat gwarancji

możliwa jednoczesna praca na c.o. i c.w.u., ka-
skadowa praca dwóch obiegów chłodniczych, 
sterowanie dwoma obiegami grzewczymi w stan-
dardzie, 5 lat gwarancji

Cena netto 
producenta 28 200 zł 42 890 zł 49 790 zł

* Dane dotyczące mocy (wg EN 14511, B0/W35°C)

Jest ono szczególnie przydatne wówczas, 
gdy sieć elektryczna, do której podłączo-
ny jest budynek jest w nie najlepszym stanie. 
Zapobiega ono spadkom napięcia w sieci 
elektrycznej w czasie startu sprężarki. W wy-
posażeniu pomp ciepła jest również zabez-
pieczenie przed nieprawidłową kolejnością 
oraz zanikiem faz. Chroni to urządzenie przed 
awarią, a dla osoby montującej jest to zna-
czące uproszczenie prac elektrycznych. Użyt-
kownikowi natomiast pozwala na łatwą kon-
trolę w przypadku problemów z zasilaniem 
elektrycznym. 
Cechą wartą podkreślenia jest cicha pra- 
ca urządzenia. W przypadku urządzeń do  
17 kW osiągnięcie poziomu hałasu poniżej 
40 dB(A), możliwe jest dzięki zastosowaniu 
kilku rozwiązań:
- obudowa urządzenia wytłumiona jest spe-
cjalną pianką dźwiękochłonną, 
- połączenia hydrauliczne wewnątrz urządze-
nia wykonane są za pomocą elastycznych 
połączeń zapobiegającym przenoszeniu wi-
bracji na instalację grzewczą,
- sprężarka ma płaszcz wytłumiający, a jej 
„pływające” posadowienie sprawia, że wi-
bracje nie przenoszą się na obudowę. 
Wszystkie wymienione rozwiązania sprawiają, 
że pompy ciepła marki Buderus są jednymi  
z najciszej pracujących. 

Duże moce

Wśród urządzeń wartych wyróżnienia są 
pompy ciepła Logatherm WPS o większych 
mocach od 22 do 60 kW wykorzystujące 
energię ziemi. Wyposażone są w dwie sprę-
żarki mogące osiągać wysoką temperaturę 
na zasilaniu (do 65oC), zachowując ciągle 
wysoką sprawność działania, dzięki zasto-
sowaniu sprężarek marki Mitsubishi Electric 
oraz elektronicznych pomp obiegowych  
w największych modelach. Typoszereg Lo-
gatherm WPS 22-60 wyposażony jest w dwie 
pompy obiegowe górnego i dolnego źró-
dła ciepła, zapewniając odpowiedni prze-
pływ i odbiór ciepła z wymienników ciepła 
(skraplaczy).
Unikatową cechą tych pomp ciepła jest rów-
nież to, że mogą jednocześnie wspomagać  
centralne ogrzewanie i podgrzewać ciepłą 
wodę użytkową w tym samym czasie, wy-
twarzając jednocześnie różne temperatury 
dla tych odbiorników. Takie rozwiązanie było 
możliwe, dzięki specjalnej konstrukcji we-
wnątrz pompy ciepła oraz automatyce ste-
rującej. Automatyka pozwala również, przy 
zastosowaniu dodatkowych akcesoriów, na 
kontrolowanie 4 obiegów grzewczych oraz 
sterowanie chłodzeniem pasywnym. Ela-
styczna i wielofunkcyjna praca pomp ciepła 
z tego typoszeregu sprawia, że mogą zna-
leźć zastosowanie w każdym obiekcie. 

Wiele innowacyjnych rozwiązań zastoso-
wanych w urządzeniach Buderus zapewnia 
komfort eksploatacji oraz poprawę efektyw-
ności działania całego układu. W dążeniu 
do doskonałości nieustannie prowadzimy 
prace badawcze i już wkrótce będziemy mo-
gli przedstawić Państwu jeszcze doskonalsze 
rozwiązanie techniczne.  r
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Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
Infolinia: 801 777 801 
biuro@buderus.pl, www.buderus.pl

Logamax plus GB162 (2,7-45 kW)
Logamax plus GB172-24 T50
Logamax plus GB162 (80, 100 kW)
Logamax plus GB022
Logamax plus GB072
Logamax plus GB152
Logamax plus GB112 W
Systemy odprowadzania spalin
Moduł zasilania awaryjnego UPS Specline 700
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serii pomp ciepła typu solanka/woda, będą-
ce rezultatem długoletnich prac nad opty-
malizacją oraz zwiększeniem wydajności 
tego rodzaju urządzeń. Innowacyjne rozwią-
zania, zrealizowane dzięki wysokiej jakości 
komponentom (np. sprężarki firmy Coope-
land, sterowanie na bazie elementów Ca-
rel), gwarantują nie tylko solidność i trwałość, 
lecz również – wyjątkowo wysoką wydajność 
i niskie koszty eksploatacji. Najważniejszą za-
letą nowych urządzeń jest ich modułowa bu-
dowa, która dzięki możliwości zdjęcia niektó-
rych części, istotnie usprawnia zainstalowanie 
pompy w budynku. Zaletą urządzeń są rów-
nież ich niewielkie rozmiary – pompa  
o szerokości 0,6 m i wysokości 2 m z powo-
dzeniem zmieści się nawet w tych budyn-
kach, w których nie ma piwnicy bądź po-
mieszczeń gospodarczych. Zbiornik ciepłej 
wody użytkowej ma pojemność aż 170 l – jest 
to pojemność optymalna na potrzeby miesz-
kańców domu jednorodzinnego. Zbiornik jest 
zintegrowany z pompą, co pozwala zaosz-
czędzić dodatkową powierzchnię. 

Solanka i woda – jak to działa?

W polskim klimacie, pomimo jego du-
żej zmienności temperatura gruntu jest sta-
ła i na głębokości 15 metrów wynosi około 
10°C. Wykorzystanie energii zakumulowanej 
w gruncie, podobnie jak tej zgromadzonej 
w wodach głębinowych i technologicznych, 
możliwe jest dzięki ziemnym pompom cie-
pła typu solanka/woda. Pompy te pobiera-
ją ciepło z „zimnego” otoczenia za pomocą 
wymiennika gruntowego, układu rur stano-
wiących kolektor gruntowy, przez który prze-
pływa niezamarzająca ciecz zwana potocz-
nie solanką, będąca mieszanką wody  
z glikolem. Kolektor gruntowy może być pła-
ski – w przypadku możliwości wykorzystania 
dużej powierzchni – lub pionowy, zajmują-
cy dla odmiany niedużą powierzchnię. Po-
brane w ten sposób ciepło kierowane jest do 
urządzenia, w którym następuje podniesienie 

Nowość w ofercie dimplex 

Kompaktowe 
pompy ciepła 
solanka/woda  
SIW 6-11 TU – innowacja  
na miarę każdego domu

  Przemysław Radzikiewicz

  Z obserwacji stanu zasobów energetycz-
nych można śmiało stwierdzić, że przyszłość 
zdecydowanie należy do instalacji ogrzewni-
czych przyjaznych dla środowiska naturalnego. 
Pompy ciepła – zaawansowane technologicz-
nie urządzenia grzewcze w pełni realizują tę 
ideę, wykorzystując energię zgormadzoną  
w gruncie, ogrzanym opadami atmosferyczny-
mi i promieniami słonecznymi. Pobieranie ener-

gii z ziemi umożliwiają dwa systemy – gruntowe 
kolektory płaskie i sondy gruntowe, umieszcza-
ne zarówno na dużej powierzchni, jak i dużej, 
dochodzącej do 100 metrów głębokości. 

Nowa seria – rozwiązanie uniwersalne

SIW 6TU, SIW 8TU, SIW 11TU – to trzy zapre-
zentowane na targach IHS modele nowej  

Firma dimplex, specjalizująca się w technice elektrycznego ogrzewania 
domów i technice systemowej, wprowadziła do swojej oferty nowość 
– wysokowydajne pompy ciepła typu solanka/woda SIW...Tu ze 
zintegrowanym zbiornikiem ciepłej wody użytkowej. Innowacyjne 
urządzenia zostały zaprezentowane po raz pierwszy na tegorocznych 
targach ISH we Frankfurcie, największej międzynarodowej imprezie  
w branży wentylacji, klimatyzacji, instalacji wodnych i sanitarnych.
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Nazwa handlowa SIW 6TU SIW 8TU SIW 11TU
Znamionowa moc cieplna* [kW] 6,1 8,1 10,9
Pobór mocy elektrycznej* 1,3 1,67 2,22
Wsp. efektywności (COP) dla 
ogrzewania* 4,8 5,0 5,0

Maks. temperatura zasilania [°C] 62 62 62
Wymiary wys.×szer.×gł. [mm] 1990x590x730 1990x590x730 1990x590x730
Waga [kg] 210 217 230
Czynnik chłodniczy R410A R410A R410A
Podgrzewanie c.w.u. 170 l 170 l 170 l
Moc zabudowanej grzałki elek-
trycznej [kW] 2/4/6 2/4/6 2/4/6

Poziom hałasu w odległości 1 m
[dB (A)] 46 46 47

Wyposażenie podstawowe

zintegrowane elektroniczne pompy obiegowe do obiegu solanki  
i obiegu grzewczego, sterownik WPM Econ5+ z czujnikami nad-
zorującymi obieg chłodniczy i zintegrowanym licznikiem energii 
cieplnej. Sterownik umożliwia korzystanie ze wszystkich funkcji 
nowoczesnej regulacji ogrzewania, takich jak przyłączenie do no-
woczesnych sieci komunikacyjnych oraz programowanie czasowe 
ogrzewania i przygotowywania c.w.u. W przypadku połączenia 
pompy ciepła z innymi źródłami ciepła (kocioł grzewczy lub solar) 
sterownik pompy ciepła przejmuje regulację całej instalacji

Cechy szczególne

prosty demontaż modułu chłodniczego ułatwia wniesienie pompy 
do budynku, sprawdzony COP-Booster pozwalający uzyskać mak-
symalne współczynniki wydajności w trakcie pracy niższe zużycie 
prądu, a tym samym niższe koszty eksploatacji, zdalny dostęp po-
przez sieci Ethernet, KNX, EIB, Modus, kompaktowe wymiary  
i cicha praca – zastosowanie w pomieszczeniach gospodarczych  
i w budynkach bez piwnic

Cena netto producenta 48 000 zł netto 49 500 zł netto 52 000 zł netto

* Dane dotyczące mocy (wg EN 14511, B0/W35°C)

temperatury czynnika do „poziomu grzejne-
go” oraz skierowanie go do instalacji budynku. 

Wysoka wydajność, niskie koszty  
eksploatacji

Kompaktowe pompy ciepła typu solanka/
woda firmy Dimplex ze zintegrowanym zbior-
nikiem na wodę z linii SIW to rozwiązanie od-
powiednie do niemal każdego domu. Nie-
wielkie rozmiary i łatwość montażu uzupełnia 
cicha praca urządzenia, zapewniona przez 
hermetyczną komorę sprężarki. Nową serię 

charakteryzuje również szereg usprawnień 
technologicznych, takich jak: różne możliwo-
ści podłączenia dla przyłączy solanki  
i ogrzewania, zintegrowane bezdrganiowe 
przyłącze do systemu grzewczego, czy też 
sensoryczne nadzorowanie obiegu chłod-
niczego. W systemie istnieje również funk-
cja zintegrowanego obliczania ilości ciepła 
do ogrzewania oraz przygotowania ciepłej 
wody użytkowej, wskazywana na sterowniku 
pompy ciepła WPM Econ 5 +. Dodatkowym 
usprawnieniem jest wyposażenie urządze-
nia w umieszczony w jego czołowej obudo-

wie zdejmowalny panel sterujący Managera 
WPM Econ 5+, który można za pomocą zesta-
wu montażowego zamontować na dowolnej 
ścianie jako przewodowe zdalne sterowanie.  

Smart-RTC – praca pompy ciepła bez 
zbiornika buforowego

W celu zapewnienia minimalnego czasu pra-
cy pompy ciepła typu solanka/woda zaleca-
ne jest zastosowanie szeregowego zbiornika 
buforowego. Jednak w przypadku pomp cie-
pła serii SIW ...TU połączonych z regulatorem 
Smart-RTC w pomieszczeniu referencyjnym 
można zrezygnować ze zbiornika buforowego. 
Wówczas ogrzewanie podłogowe przejmuje 
funkcję takiego zbiornika. Regulator Smart-RTC 
kontroluje aktualną temperaturę rzeczywistą 
pomieszczenia, oblicza różnicę względem za-
danej temperatury pomieszczenia i przesyła tę 
informację do sterownika pompy ciepła, który 
określa wymaganą temperaturę zadaną po-
wrotu i ogrzewa budynek. W ten sposób moż-
na zaoszczędzić jeszcze więcej miejsca w po-
mieszczeniu gospodarczym. Jedyny warunek 
– pomieszczenie referencyjne musi być stale 
ogrzewanym pomieszczeniem mieszkalnym.
Niskie koszty eksploatacji oraz wysoką wydaj-
ność nowych pomp docenią przede wszyst-
kim właściciele domów jednorodzinnych. 
Urządzenie to warto uwzględnić już w fazie 
projektowej budynku – czyste, korzystające  
z energii środowiskowej źródło całorocznego 
ciepła domowego to bowiem bezproblemo-
we i ekonomiczne rozwiązanie.  

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

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

Największy wybór

pomp ciepła

w Polsce

solanka-woda woda-woda powietrze-woda
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Dyrektywy unijne zobowiązują państwa 
członkowskie do wdrożenia systemu inteli-
gentnego opomiarowania końcowego zu-
życia energii do 2020 roku. Dyrektywa tzw. 
Trzeciego pakietu energetycznego mówi, 
że wprowadzenie inteligentnych systemów 
pomiarowych w poszczególnych krajach UE 
powinno zostać oparte na opłacalności eko-
nomicznej w danym państwie. W przypadku, 
gdy zostanie ono ocenione pozytywnie,  
w takie systemy pomiarowe wyposażonych 
powinno zostać przynajmniej 80% konsumen-
tów do 2020 r. 
Polski rząd w projekcie ustawy „Prawo ener-
getyczne” proponuje, by proces ten objął 
wszystkich odbiorców energii w kraju. Nowe 
unijne regulacje w opinii prezesa URE mają 
służyć przede wszystkim konsumentom  
i wpłynąć na rozwój rynku energii. Obecnie 
konsument jest rozliczany za zużycie energii 
elektrycznej i gazu na podstawie prognoz, 
które później są rozliczane. 
Bardziej racjonalnym rozwiązaniem byłaby 
informacja o rzeczywistym zużyciu energii 
elektrycznej czy gazu i tylko za to rzeczywiste 
zużycie będziemy rozliczani. Do tego po-
trzebne są inteligentne liczniki. Energa, PGE  
i Tauron pracują nad ograniczeniem zuży-
cia energii dzięki instalacji tzw. inteligent-
nych liczników. Mają znacząco wpłynąć 
na ograniczenie zużycia energii poprzez 
jego dostosowanie do potrzeb i możliwości 
finansowych konkretnego gospodarstwa 
domowego. 
Doświadczenia krajów UE wskazują, że dzięki 
nim można zwiększyć efektywność energe-
tyczną na poziomie 6-10%. 
Źródło: www.newseria.pl

Inteligentne liczniki  
w każdym polskim domu
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niczy, który znajduje się w osobnym module, 
można swobodnie wyjąć. Zdecydowanie uła-
twia to transport i montaż na miejscu inwesty-
cji, gdyż dzięki temu pompę można przeno-
sić w poziomie. Jest to niewątpliwą zaletą, gdy 
pompa ma zostać umieszczona np. w piwnicy. 

Seria SWC
Do domów o wyższym zapotrzebowaniu 
na energię cieplną lub c.w.u. proponujemy 
kompaktowe pompy glikolowe serii SWC. Za-
kres wydajności serii SWC przy parametrach 
B0/W35 (wg EN 14511) to 5,7 do 31,8 kW mocy 
grzewczej i COP nawet 4,6. Pompy dostoso-
wane są do maksymalnej temperatury za-
silania c.o. 65°C (seria H), gwarantując tym 
samym możliwość podłączenia do niemal 
wszystkich rodzajów systemów grzewczych, 
również do instalacji wysokotemperaturo-
wych. Serię SWC wyposażono w regulator  
Luxtronik 2.0, zintegrowane pompy obiego-
we., grupy bezpieczeństwa dolnego i górne-

go źródła, grzałkę do wspierania c.w.u i c.o. 
oraz wiele innych elementów hydrauliki. Ta-
kie rozwiązanie zdecydowanie redukuje czas 
montażu, gdyż wszystkie komponenty są fa-
brycznie sprawdzone i dostosowane do da-
nego modelu pompy ciepła. W urządzenia  
o mocy od 10 kW wbudowane jest elektronicz-
ne urządzenie łagodnego rozruchu. Pompy 
ciepła SWC są dostępne z zasobnikami c.w.u  
(jako dodatkowe wyposażenie) o różnych po-
jemnościach, w zależności od potrzeb użytkow-
nika. Pompa dostępna jest także w wykonaniu 
energooszczędnym – z miernikiem ilości energii 
oraz energooszczędną pompą obiegową.

Pasywne chłodzenie
Zarówno pompy serii WZS, jak i SWC dostępne 
są w wariancie z wbudowanym pakietem pa-
sywnego chłodzenia, dzięki czemu pompa 
ciepła może w zimie grzać budynek, a latem 
go schładzać. Przy większych wymaganiach 
w stosunku do chłodzenia, można rozbudo-

Pompy ciepła 
Alpha-InnoTec  
– szerokie spektrum 
wydajności

  Bartosz Bigosiński

  Seria WZS
Najczęściej wybieranym przez klientów i in-
stalatorów modelem wśród pomp Alpha- 
-InnoTec typu glikol/woda, jest pompa cie-
pła serii WZS. Centrala cieplna WZS oferowa-
na jest w zakresie mocy 6, 8 i 10 kW, tak więc 
znakomicie pokryje zapotrzebowanie nie-
wielkich budynków do ok. 200 m2 powierzch-
ni. Klienci doceniają korzyści, które daje 
centrala WZS. Największą jej zaletą jest wy-
soki współczynnik COP na poziomie 4,7, któ-

ry gwarantuje niskie koszty eksploatacji oraz 
niesłyszalna praca urządzenia (głośność  
37 dB(A)). W urządzenia wbudowany jest re-
gulator pompy ciepła LUXTRONIK 2.0. (z pro-
stym systemem sterowania) oraz elektronicz-
na pompa obiegowa górnego źródła,  
z płynną regulacją obrotów. Mimo wbudowa-
nego zasobnika c.w.u. o pojemności aż 200 l 
oraz wielości komponentów zintegrowanej hy-
drauliki, urządzenie wymaga niewiele miejsca 
do ustawienia (jedynie 0,42 m2). Obieg chłod-

System grzewczy powinien nie tylko 
zagwarantować  komfortowe ciepło  
i przyjemny chłód lecz również dostateczną 
ilość ciepłej wody. Pompy Alpha-InnoTec 
są w stanie zapewnić to zarówno obiektom 
niewielkim, jak i wielkogabarytowym, przy 
systemach nowych i modernizowanych. Szeroki 
zakres mocy i ponad sto modeli pomp ciepła  
w ofercie Alpha-InnoTec gwarantuje rozwiązanie 
do każdej instalacji i dla każdego inwestora. 
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Nazwa handlowa WZS 81H SWC 120H SWP 371
Znamionowa moc cieplna* [kW] 7,7 11,7 37,2
Moc chłodnicza* [kW] 7,6 (tylko seria K) 10,1 (tylko seria K) -
Pobór mocy elektrycznej* [kW] 1,67 2,6 7,8
Wsp. efektywności (COP) dla 
ogrzewania* 4,6 4,5 4,8

Maks. temperatura zasilania [°C] 65 65 65
Wymiary wys.×szer.×gł. [mm] 1920x600x695 1550x650x500 1030x1350x912
Waga [kg] 305 209 371
Rodzaj sprężarki scroll scroll scroll
Czynnik chłodniczy R407C R407C R410A

Podgrzewanie c.w.u.
wbudowany zbiornik 
c.w.u. 200 l z anodą 
ochronną

zewnętrzny zbiornik 
c.w.u.

zewnętrzny zbiornik 
c.w.u.

Moc zabudowanej grzałki  
elektrycznej [kW] 6 6 brak

Poziom głośności 
w odległości 1 m db(A) 37 40 39

Wyposażenie podstawowe

regulator Luxtronik 
2.0, pompy obiego-
we z płynną regula-
cją obrotów, zawór 
przełączny, elastycz-
ne przyłącza, zbiornik 
wyrównawczy d.ź. 
i g.ź., grupy bezpie-
czeństwa c.o. i d.ź., 
zawór przelewowy 
i bezpieczeństwa, 
czujniki temperatury

regulator Luxtronik 
2.0, elektroniczne 
urządzenie łagodne-
go rozruchu, pompy 
obiegowe, grupy 
bezpieczeństwa d.ź. 
i g.ź., elastyczne przy-
łącza, zbiornik wy-
równawczy d.ź.i g.ź., 
zawór przelewowy, 
czujniki temperatury

regulator Luxtronik 
2.0 z 15-metrowym 
przewodem LIN-Bus, 
elektroniczne urzą-
dzenie łagodnego 
rozruchu 

Wyposażenie dodatkowe miernik ilości energii, moduł umożliwiający 
chłodzenie

klucz sprzętowy 
AlphaBAC do zarzą-
dzania inteligentnym 
budynkiem za pomo-
cą BACnet/IP, przy 
odpowiedniej instala-
cji możliwość pasyw-
nego lub aktywnego 
chłodzenia

Cechy szczególne

centrala z wbudo-
wanym regulatorem 
i hydrauliką; obieg 
chłodniczy umiesz-
czony w osobnym 
module, co umożli-
wia transport w poz. 
poziomej; AlphaWeb 
- zdalna kontrola 
przez internet; gwa-
rancja 3 lata z możli-
wością przedłużenia 
do 6 lat

kompaktowa pompa 
ze zintegrowanym 
regulatorem i hy-
drauliką; AlphaWeb - 
zdalna kontrola przez 
internet; 3-letnia 
gwarancja w stan-
dardzie z możliwością 
przedłużenia do 6 lat

pompa serii Professio-
nell z wbudowanym 
regulatorem, podsta-
wa i wnętrze urządze-
nia są całkowicie izo-
lowane od obudowy, 
co gwarantuje niski 
poziom głośności; 
możliwość łączenia  
w kaskady; Alpha-
Web - zdalna kon-
trola przez internet; 
3-letnia gwarancja  
w standardzie z możli-
wością przedłużenia

Cena netto producenta 30 500 zł 30 000 zł 53 000 zł 
 * Dane dotyczące mocy (wg EN 14511, B0/W35°C)

wując instalację, zastosować pompy ciepła 
także do chłodzenia aktywnego. Tradycyj-
ne systemy ogrzewania płaszczyznowego ze 
względu na niebezpieczeństwo roszenia, nie 
są przeznaczone do pracy z aktywnym chło-
dzeniem – może się wtedy okazać, iż nie-
zbędna jest specjalna instalacja chłodząca.  
W tym przypadku doskonale sprawdzą się kli-
makonwektory. Seria klimakonwektorów GKA 
jest dostępna w wykonaniu pojedynczym 
oraz do połączeń kaskadowych. 

Seria SWP
Z myślą o większych obiektach Alpha-InnoTec 
stworzyła pompy glikol/woda serii Professionell. 
Modele SWP dostępne są w niewiarygodnie 
szerokim zakresie mocy od 27 do 161 kW (przy 
B0/W35). Z powodzeniem wszystkie duże obiek-
ty ogrzać więc można nawet jedną pompą 
ciepła. Naturalnie urządzenia można łączyć 
w kaskady, zwiększając łączną moc grzewczą. 
Ciekawym rozwiązaniem są niedawno zmo-
dernizowane pompy serii SWP (wielkość 1, do 
69 kW). Dzięki niewielkim rozmiarom obudowy 
transport jest wyjątkowo łatwy, a pompę moż-
na przenieść przez standardowe drzwi (szero-
kość obudowy to 76 cm). Mimo zmniejszonych 
rozmiarów, urządzenia pracują z wysoką wy-
dajnością COP nawet 4,8 (przy B0/W35 wg EN 
14511). Podstawa i wnętrze są całkowicie izo-
lowane od obudowy, co gwarantuje niski po-
ziom głośności do 44 dB(A). 

Regulator Luxtronik 2.0.
Każda pompa ciepła Alpha-InnoTec dzięki 
połączeniu regulatora Luxtronik 2.0. z aplika-
cją AlphaWeb zapewnia możliwość sterowa-
nia pracą instalacji grzewczej bez jakiego-
kolwiek dodatkowego oprogramowania lub 
sprzętu. Dostęp do usługi uzyskuje zarówno 
właściciel pompy ciepła, jak i instalator. Usta-
wień ogrzewania można dokonać z każdego 
miejsca na ziemi, za pomocą komputera lub 
telefonu komórkowego z dostępem do Inter-
netu. Regulator można także włączyć w sys-
tem zarządzania inteligentnym budynkiem 
(za pomocą protokołu BACnet). Zaawanso-
wanym użytkownikom oraz instalatorom bo-
gate menu serwisowe daje wgląd w pracę 
instalacji i kontrolę wszystkich jej punktów,  
a rozbudowane programy czasowe zapew-
niają optymalne wykorzystanie dostępnych 
taryf energii elektrycznej.  
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Przedsiębiorstwo Hydro-Tech Konin
ul. Zakładowa 4D, 62-510 Konin
tel. 63 245 34 79, faks 63 242 37 28
hydro@hydro-tech.pl
www.hydro-tech.pl
www.alpha-innotec.pl

SWP
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14511), a poziom dźwięku podczas pracy 
urządzenia wynosi tylko 28 dB(A) (w odle-
głości 1 m wg EN 11203 przy B0/W35). Pom-
pa może zapewnić wysoką temperaturę zasi-
lania systemu grzewczego 65oC dzięki pracy 
sprężarki (70oC przy użyciu grzałki elektrycz-
nej), w związku z czym można ją podłączyć 
niemal do wszystkich rodzajów systemów 
grzewczych. Optymalne dostosowanie wy-
dajności pomp obiegowych do zapotrzebo-
wania na ciepło, programowanie czasowe, 
energooszczędność poszczególnych kompo-
nentów, wysoka izolacyjność cieplna prze-
kłada się na osiągnięcie wyższego średniego 
współczynnika wydajności w ciągu roku, na-
wet o 15% w stosunku do pomp ciepła wypo-
sażonych w konwencjonalne pompy obiego-
we. Jednak najwyższa sprawność to jeszcze 
nie wszystko. Jednym z kilku czynników przy-

czyniających się do osiągnięcia pozycji lidera 
w sprzedaży pomp ciepła na polskim rynku 
było zaprojektowanie nowoczesnego, kolo-
rowego wyświetlacza, z czytelnym menu ste-
rowania w języku polskim, z możliwością jego 
aktualizacji i przekazywania danych przez 
port USB oraz z możliwością podłączenia do 
Internetu i sterowania pompą za pomocą 
aplikacji dostępnej na www.nibeuplink.com.
Ponadto pompy ciepła NIBE dają możliwo-
ści poszerzania funkcji systemu, a także jego 
konfiguracji z dodatkowymi urządzeniami 
grzewczymi jak np. kotły, kolektory słonecz-
ne. Chłodzenie pasywne w pompie cie-
pła NIBE F1245 PC realizowane jest niemal 
za darmo, ponieważ urządzenie bez udzia-
łu sprężarki dostarcza chłód zakumulowany 
w gruncie do budynku poprzez płaszczyzno-
wy system grzewczy. Rozwiązanie to jest na-

Inteligentnie, czysto  
i niewiarygodnie tanio  
z pompą ciepła NIBE

  Małgorzata Smuczyńska

  Inteligentna energooszczędność

NIBE F1245 to pompa ciepła typu solanka/
woda lub woda/woda, o mocy grzewczej  
5, 6, 8, 10 kW, a więc idealnie nadająca się 
do wykorzystania w budynkach o powierzch-
ni 80-220 m2. Są to pompy ciepła z możli-
wością regulacji wydajności wbudowanych 

pomp obiegowych w zakresie 0-100% (kla-
sa energooszczędności A), programowaniem 
pracy pompy ciepła w trzech okresach na 
dobę osobno dla każdego dnia tygodnia, 
z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. oraz za-
worem trójdrogowym do sterowania pro-
dukcją ciepłej wody użytkowej, wyposażo-
ne fabrycznie w grzałkę elektryczną, czujniki 
i części niezbędne instalatorowi do wykona-
nia instalacji z pompą ciepła. Pompa cie-
pła NIBE F1245 w wersji PC (passive cooling) 
umożliwia również chłodzenie pasywne  
w okresie letnim. W kwestii parametrów osią-
ganych przez ten bestseller sprzedażowy 
NIBE, wystarczy podać kilka, aby rozpoznać 
wysoką kulturę pracy urządzenia i jakość 
jego wykonania. Dla przykładu współczynnik 
sprawności pompy NIBE F1245 8 kW
osiąga wartość COP = 4,6 (zgodnie z EN 

Pompy ciepła NIBE mają za zadanie zapewnić komfort przebywania w zdrowym budynku 
jego użytkownikom i w zależności od potrzeb – w zimie ogrzewanie, w lecie chłodzenie, 
a przez cały rok produkcję c.w.u. oraz kontrolowaną wentylację z odzyskiem energii. To 
wszystko można osiągnąć dzięki jednemu kompaktowemu urządzeniu, którego pracą można 
sterować za pomocą systemu zarządzania budynkiem BMS, Internetu czy sieci GSM. NIBE F1245-8NIBE F1226-8 NIBE F1345-40
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NIBE-BIAWAR sp. z o.o. 
Al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok 
tel. 85 662 84 90, faks 85 662 84 09 
sekretariat@biawar.com.pl
www.biawar.com.pl

http://www.instalreporter.pl


33k w i e c i e ń  2 0 1 3  ( 0 4 )  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

wet pięciokrotnie bardziej energooszczędne 
niż klimatyzator. Z wykorzystaniem modułu 
wentylacyjnego NIBE FLM, pompa ciepła jest 
w stanie wentylować budynek zapewniając 
odzysk ciepła, co w efekcie zapewnia kom-
fort cieplny bez dodatkowych kosztów eks-
ploatacji. Odpowiednie akcesoria pozwalają 

systemowi stero-
wać aż czterema 
obiegami grzew-
czymi, ogrzewa-
niem wody base-
nowej, systemem 
solarnym itp.,  
a wszystkie te 
funkcje mogą 
być obsługiwa-
ne za pomocą 
jednego sterow-
nika, tego w któ-
ry wyposażona 
jest pompa cie-
pła NIBE. Ponad-

to do zdalnego sterowania systemem z pom-
pą ciepła NIBE, można zastosować moduł 
NIBE SMS 40, który umożliwia bieżącą zmia-
nę parametrów pracy urządzenia przez te-
lefon komórkowy, za pomocą komend SMS 
lub poprzez darmową aplikację NIBE Mobile 
App dostępną dla telefonów komórkowych 
z systemem Android. System może być stero-
wany za pomocą inteligentnego sterowania 
budynkiem, co umożliwia z kolei moduł ko-
munikacyjny NIBE MODBUS 40.

NIBE z dużą mocą

Z kolei pompa ciepła NIBE F1345 to ideal-
ne urządzenie do ogrzewania większych re-
zydencji oraz obiektów komercyjnych i prze-
mysłowych. Konstrukcji nowego typoszeregu 
pomp ciepła NIBE F1345 przyświecała idea 
„życie proste jest piękne”. To dlatego nowa 
pompa zbudowana jest w sposób modu-
łowy, tak aby każdy z jej modułów chłodni-
czych, przewodów i innych komponentów 

można było w prosty sposób pod-
łączyć lub wymienić, co sprawia że 
jest bardzo przyjazna dla użytkow-
nika, instalatora i serwisanta. Jest to 
urządzenie nowej generacji i podob-
nie jak typoszereg pomp F1145/1245, 
wyposażone jest w unikalny, koloro-
wy wyświetlacz z prostym panelem 
użytkownika, obsługiwanym w języ-
ku polskim. Dzięki nowej konstrukcji, 
nowym komponentom (elektronicz-
ne pompy obiegowe) NIBE F1345 ni-
gdy nie była bardziej elastyczna i wy-
dajna. Ilość czynnika chłodniczego 
< 3 kg nie wymaga kosztownych in-
spekcji urządzenia. Duża liczba króć-
ców podłączeniowych daje ogrom-
ne możliwości konfiguracji pompy 

Nazwa handlowa NIBE F1226-8 NIBE F1245-8 NIBE F1345-40
Znamionowa moc cieplna* 
[kW] 7,33 8,01 40

Moc chłodnicza* [kW] 5,63 6,27 31,12
Pobór mocy elektrycznej*  
[kW] 1,70 1,74 8,88

Wsp. efektywności (COP) 
dla ogrzewania* 4,31 4,60 4,51

Maks. temperatura  
zasilania [°C] 63 65 65

Wymiary wys.×szer.×gł. 
[mm] 1800x600x620 1800x600x620 1800x600x620

Waga [kg] 320 325 352
Rodzaj sprężarki tłokowa/scroll tłokowa/scroll scroll
Czynnik chłodniczy R407C R407C R407C

Podgrzewanie c.w.u. wbudowany zbiornik 
c.w.u. 180 l

wbudowany zbiornik 
c.w.u. 180 l

zewnętrzny zbiornik 
c.w.u.

Moc zabudowanej grzałki 
elektrycznej [kW] 9 (2/4/6/9) 9 (2/4/6/9) brak

Poziom hałasu  
w odległości 1 m [dB(A)] 29 28 49 (wg EN12102)

Wyposażenie  
podstawowe

pompy obiegowe, 
zawór trójdrogowy, 
czujniki temperatury, 
naczynie wzbiorcze, filtr 
cząstek stałych, zawór 
bezpieczeństwa

elektroniczne pompy 
obiegowe, zawór trój-
drogowy, czujniki tempe-
ratury, naczynie wzbior-
cze, filtr cząstek stałych, 
zawór bezpieczeństwa

elektroniczne pompy 
obiegowe, czujniki tem-
peratury, filtr cząstek 
stałych, zawór bezpie-
czeństwa, podłączenie 
do Internetu

Wyposażenie dodatkowe moduł wentylacyjny

moduł wentylacyjny, moduł pasywnego lub 
aktywnego chłodzenia, moduł sterowania syste-
mem solarnym, grupa mieszania, grupa baseno-
wa, moduł sterowania przez telefon komórkowy, 
sterownik pokojowy

Cechy szczególne

kompaktowa pompa 
ciepła z dużym intuicyj-
nym, wyświetlaczem z 
wbudowaną instrukcją 
obsługi, kreatorem 
rozruchu, maks. temp. 
zasilania ze sprężarki 
63oC

kompaktowa pompa 
ciepła z dużym intu-
icyjnym, kolorowym 
wyświetlaczem z wbu-
dowaną instrukcją ob-
sługi, programatorem 
czasowym, kreatorem 
rozruchu, maks. temp. 
zasilania ze sprężarki 
65oC

dwumodułowa pompa 
ciepła z dużym intuicyj-
nym, kolorowym wy-
świetlaczem z wbudo-
waną instrukcją obsługi, 
programatorem czaso-
wym, kreatorem rozru-
chu, możliwość łączenia 
w kaskady do 9 jedno-
stek, maks. temp. zasila-
nia ze sprężarki 65oC

Cena netto producenta 26 900 zł 30 900 zł 62 000 zł
* Dane dotyczące mocy (wg EN 14511, B0/W35°C)

Aplikacja NIBE Mobile App 

Moduł komunikacyjny NIBE 
MOdBuS 40 

ciepła, a szeroka gama akcesoriów sprawia, 
że możemy ogrzewać lub chłodzić budy-
nek, kiedy tego potrzebujemy, będąc w do-
wolnym miejscu. Wszystko to dzięki małemu, 
lekkiemu urządzeniu, które zajmuje zaledwie 

60x60 cm i pasuje niemal wszędzie. Pompę 
ciepła NIBE F1345 możemy łączyć w syste-
my kaskadowe do 9 jednostek, dzięki cze-
mu osiągamy nawet 540 kW mocy grzewczej 
systemu.  
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wbudowania przepływomierzy oraz ze-
wnętrznych liczników energii elektrycznej). 
Regulator WPMi podaje informacje o energii 
przekazanej do systemu ogrzewania, c.w.u., 
podaje ilość zużytej energii przez sprężarkę  
i grzałkę elektryczną. Dane podawane są 
dla ostatniej doby, jak i sumarycznie od po-
czątku uruchomienia urządzenia. 

Nowa seria pomp ciepła WPF Cool

Pompy ciepła WPF Cool to urządzenia nowej 
generacji, na miarę XXI wieku. Główny argu-
ment przemawiający na ich rzecz to zinte-
growane wysoko wydajne pompy obiegowe 
solanki i ogrzewania oraz wysoki stopień ze-
spolenia wielu komponentów składowych  
w jednej, kompaktowej obudowie. Obok stan-
dardowych elementów konstrukcyjnych, jak 
regulator pompy ciepła i agregat, zintegrowa-
no w pompie naczynia wyrównawcze solanki 

i systemu grzewczego, zestaw montażowy, tłu-
miki drgań oraz izolację przyłączy. Wersja WPF 
Cool ma wbudowany wymiennik ciepła.
Tak skonstruowana pompa ciepła to przede 
wszystkim oszczędność czasu dla instalatora 
podczas montażu – średnio ok. 6 godzin  
w porównaniu do poprzedniego modelu 
pompy ciepła WPF. Ponieważ elementy skła-
dowe są wbudowane i zsynchronizowane 
oraz przygotowane do pracy – nie ma po-
trzeby oddzielnej ich instalacji i dopasowania 
do pracy pompy. Ten istotny argument pod-
wyższa niezawodność urządzenia i wyklucza 
ewentualne błędy instalacyjne.
Nowe jest również modernistyczne i eleganc-
kie wzornictwo pomp. Górna, ergonomiczna 
pokrywa zapewnia bezpośredni dostęp do 
regulatora pracy systemu oraz – po jej zdję-
ciu – do czytelnie uporządkowanych ele-
mentów elektrycznych. Z tyłu obudowy znaj-
dują się uchwyty transportowe.  

Gruntowe  
pompy ciepła 
Stiebel Eltron  
– 3 typoszeregi dla…  
3 różnych klientów

  Joanna Radzimirska

  Najbardziej popularna WPF Basic

Dla inwestorów indywidualnych zdecydo-
wanych zamontować w swoim domu nowo-
czesny, ekologiczny system grzewczy firma  
STIEBEL ELTRON Polska proponuje pompy cie-
pła WPF Basic. Urządzenie występuje w typo-
szeregu o mocach: 5, 7, 10, 13 i 16 kW. Pom-
pa pracuje w systemie solanka-woda. Realna 

temperatura zasilania 60°C. Zakres temperatu-
rowy stosowania dla dolnego źródła (na wej-
ściu do urządzenia): solanka: -5°C do 20°C. 
Elementy obudowy zewnętrznej wykonane  
z blachy stalowej cynkowanej ogniowo i lakie-
rowanej lakierem piecowym. Wykonanie kom-
paktowe do ustawienia wewnątrz budynku.
WPF... Basic została wyposażona w Mana-
gera Energii: system zliczania energii (bez 

Firma Stiebel Eltron to renomowany producent nowoczesnych urządzeń 
i systemów grzewczych. Wyjątkowo szeroka gama produktów pozwala 
na optymalne zaopatrzenie każdej inwestycji budowlanej w źródło 
ciepła idealnie dopasowane do oczekiwań i możliwości inwestora. 
Niniejszy materiał przedstawia trzy typoszeregi gruntowych pomp ciepła: 
podstawową pompę w ofercie WPF Basic, nową generację WPF Cool  
z chłodzeniem pasywanym i pompy dużych mocy WPF 22-66 do pracy 
kaskadowej i montażu kontenerowego.

WPF CoolWPF Basic
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Nazwa handlowa WPF Basic WPF-E Cool WPF 20
Znamionowa moc cieplna* 
[kW] 5,92 7,4 10 12,8 16,9 5,8 7,8 9,9 13,4 16,1 21,88

Moc chłodnicza* [kW] - 3,8 5,2 6 8,5 10,1
Pobór mocy elektrycznej [kW] 5,92 1,68 2,21 2,95 3,91 1,3 1,8 2,2 3,1 3,6 4,53
Wsp. efektywności (COP) dla 
ogrzewania* 4,46 4,54 4,35 4,32 4,39 4,3 4,4 4,5 4,4 4,5 4,8

Maks. temperatura zasilania 
[°C] 60 60 60

Wymiary wys.×szer.×gł. [mm] 960x510x680 1319x598x658 1154x1242x860
Waga [kg] 107,5 113,5 120,5 128,5 131 170 345
Rodzaj sprężarki scroll scroll scroll
Czynnik chłodniczy R 410A R410A R 410A
Podgrzewanie c.w.u. wolno stojący zasobnik wolno stojący zasobnik wolno stojący zasobnik
Moc zabudowanej grzałki 
elektrycznej [kW] 8,8 8,8 8,8 

Poziom hałasu  
w odległości 1 m [dB(A)] 46  47 51 53 53 35 36 40 42 43 54

Wyposażenie podstawowe

czujniki wysokiego i niskiego ciśnienia, czuj-
niki temp. gazu przed i za sprężarką, zabez-
pieczenie przed zamarzaniem, ogranicznik 
prądu rozruchowego, pompa obiegowa, 
trzydrogowy zawór przełączający, gru-
pa bezpieczeństwa, regulator pogodowy 
WPMiw

pompa obiegowa, 2 naczynia wzbior-
cze 24 l: solanki i systemu grzewczego, 
trzydrogowy zawór przełączający, 
grupa bezpieczeństwa, blok izolowa-
nych przyłączy elastycznych, regulator 
WPMi, wymiennik płytowy chłodzenia 
pasywnego

czujniki wysokiego i niskiego 
ciśnienia, zabezpieczenie 
przed zamarzaniem, ogra-
nicznik prądu rozruchowe-
go, sterowanie przyporząd-
kowanej pompy obiegowej 
WQA

Wyposażenie dodatkowe - - regulator WPMWII
Cena netto producenta 4400 euro (WPF 5 Basic) 7700 euro (WPF 5 E Cool) 8700 euro (WPF 20)

* Dane dotyczą mocy (wg EN 14511, B0/W35°C)

Nowa pompa ciepła dostępna jest w dwóch 
wariantach: WPF-E do ogrzewania i przygo-
towania ciepłej wody oraz wersja WPF Cool  
z dodatkową funkcją chłodzenia pasywne-
go. Oba typoszeregi występują w szerokim 
zakresie mocy: 5, 7, 10, 13 i 16 kW, 

Typoszereg WPF 20-66 do dużych 
obiektów, do pracy kaskadowej 

Pompa ciepła WPF wyróżnia się konstrukcją  
i obudową wykonaną na najwyższym poziomie 
jakościowym. Jest przeznaczona do obiektów 
o dużym zapotrzebowaniu na ciepło: bloków, 
apartamentowców, pomieszczeń przemysło-
wych. System tłumienia i amortyzowania kom-
presorów zadziwia swoją skutecznością. Mimo 
swojej mocy urządzenie pozwala na pominię-
cie problemu hałasu przy planowaniu kotłowni. 
Urządzenie pracuje w systemach solanka-
-woda lub woda-woda. Realna temperatu-
ra zasilania 60°C. Zakres temperaturowy sto-
sowania dla dolnego źródła (na wejściu do 
urządzenia): solanka: -5°C do 20°C, woda 
7°C do 20°C. Elementy obudowy zewnętrz-

nej wykonane z blachy cynkowanej ogniowo 
i lakierowanej lakierem piecowym.
Do obiektów o większym zapotrzebowa-
niu na moc Stiebel Eltron oferuje układy ka-
skadowe pomp ciepła. Pozwalają one na 
optymalne dostosowanie mocy systemu do 
chwilowego zapotrzebowania. Koncepcja 
„kontenerowa” pomp WPF pozwala na bu-
dowę kaskad, których poszczególne moduły 
stawiane są w jednym na drugim. Maksymal-
nie liczba w kaskadzie – 6 sztuk, co pozwala 
osiągnąć aż 400 kW mocy.
Zaletami kaskad są: bardzo niskie koszty eks-
ploatacji przy częściowym zapotrzebowa-
niu na ciepło, zredukowanie ryzyka awarii 

całego systemu. Żywotność i niezawodność 
systemu zwiększa się, stosując wyrafinowa-
ną automatykę kontrolującą czas pracy po-
szczególnych jednostek.  

r
ek

la
m

a

WPF 20

Stiebel Eltron-Polska Sp. z o.o.
ul. Działkowa 2, 02-234 Warszawa
tel. 22 609 20 30, 
faks 22 609 20 29
www.stiebel-eltron.pl
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przed sprężarką, zawór szybko i precyzyjnie 
reguluje przepływ czynnika chłodniczego 
w obiegu. Dzięki temu przegrzanie czynni-
ka chłodniczego może być utrzymywane na 
stałym i optymalnym poziomie, w pełnym za-
kresie regulacji mocy sprężarki. Dzięki temu, 
pompa ciepła pracuje efektywnie w całym 
zakresie temperatury zewnętrznej.

Sprawne ogrzewanie

Dla efektywnej pracy instalacji ogrzewania  
z pompami ciepła szczególnie ważne jest 
staranne zaprojektowanie obiegu wtórnego 
(instalacji ogrzewania budynku). Optymalna 
różnica temperatury wody grzewczej na za-
silaniu i powrocie do pompy ciepła wynosi 
pomiędzy 5 a 10 K (schłodzenie wody grzew-
czej). Dzięki temu skraplacz może pracować 
przy efektywnym, średnim poziomie tempe-
ratury skraplania (kondensacji). 
Pompy ciepła „300” skutecznie wykorzystu-
ją naturalne ciepło ze środowiska w każdym 
punkcie pracy, z efektywnością: COP do 
4,9. Przykładowo, VITOCAL 300-G typ BWC 

o mocy grzewczej 13 kW – COP 4,9 (wg PN-
-EN 14511: B0/W35, schłodzenie 5 K), COP 5,12 
(wg PN-EN 14511: B0/W35, schł. 10 K).   

Sterowanie 

Pompy ciepła VITOCAL 300 wyposażone  
są w regulator pogodowy VITOTRONIC 200: 
o wyjątkowo łatwej obsłudze, z dużym ekra-
nem, komunikatami w formie tekstowej i gra-
ficznej. 
Regulator może sterować pracą: do trzech nie-
zależnych obiegów grzewczych, w tym dwo-
ma z zaworami mieszającymi; ogrzewaniem 
wody użytkowej; dodatkowego źródła ciepła 
np. kotła gazowego/olejowego, podgrzewa-
cza elektrycznego; może sterować układem 
chłodzenia aktywnego i naturalnego. 
Regulator wyposażony jest w innowacyjny 
system diagnostyczny RCD, który zapewnia 
całorocznie wysoką efektywność w każdym 
punkcie pracy pompy ciepła. Optymalizu-
je on pracę pompy ciepła i umożliwia od-
czytanie wszystkich parametrów w charakte-
rystycznych punktach obiegu chłodniczego 
pompy ciepła i instalacji grzewczej. Ma rów-
nież funkcję bilansowania energii, dzięki któ-
rej można precyzyjnie ustalić efektywność,  
z jaką pracowała pompa ciepła.

Uniwersalne zastosowanie

Obszerny program produkcji pomp ciepła fir-
my Viessmann pozwala wybrać odpowied-
nie rozwiązanie do każdego budynku i insta-
lacji grzewczej. Pompy VITOCAL 300-G typ 
BW oferowane są jako jednostopniowe  
o mocy grzewczej od 5,9 kW do 42,8 kW. Jako 
dwustopniowe składające się z dwóch urzą-
dzeń współpracujących ze sobą – jednostki 
wiodącej (typ BW) i podporządkowanej (typ 

Gruntowe 
pompy 
ciepła 
VITOCAL 300

  Krzysztof Gnyra

  Efektywna praca

Istotnym elementem każdej pompy cie-
pła jest sprężarka. W pompach ciepła mar-
ki Viessmann stosowane są sprężarki spiralne 
COMPLIANT Scroll: pracują cicho i wykazu-
ją niski poziom drgań, nie wymagają konser-
wacji i są bardzo trwałe. Zaprojektowane do 

sprężania gazu, którego przegrzanie stero-
wane jest przez zawór dławiący (rozprężny). 
Precyzyjne sterowanie tą częścią urządzenia 
stanowi ważny element odpowiadający za 
efektywność pracy każdej pompy ciepła.
Pompy ciepła typoszeregu „300” wyposa-
żone są w elektroniczny zawór dławiący. Na 
podstawie pomiaru temperatury i ciśnienia 

Pompy wykorzystujące ciepło 
zmagazynowane w gruncie 
pracują efektywne i zapewniają 
niskie koszty ogrzewania 
każdego budynku. Szczególnie wysoką efektywnością i uniwersalnym 
zastosowaniem wyróżniają się pompy ciepła VITOCAL typoszeregu 
„300”. Mogą pracować jako pompy: jednostopniowe, dwustopniowe lub 
w układzie kaskadowym dla pokrycia większego zapotrzebowania na 
ciepło; o temperaturze zasilania wodą grzewczą do 60°C, a jeśli potrzebna 
jest wyższa temperatura: do 70°C. Oprócz ogrzewania mogą również 
naturalnie i aktywnie chłodzić pomieszczenia w budynku. 

http://www.instalreporter.pl


37k w i e c i e ń  2 0 1 3  ( 0 4 )  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

Nazwa handlowa VITOCAL 300-G typ BW VITOCAL 300-G typ BWC VITOCAL 222-G
Znamionowa 
moc cieplna* 
[kW]

10,06 9,97 10,0 

Moc chłodnicza-
*[kW] 8,08 8,04 7,8 

Pobór mocy 
elektrycznej* 
[kW]

2,13 2,07 2,35 

Wsp. efektyw-
ności (COP) dla 
ogrzewania*

4,72 4,81 4,30

Maks. tempera-
tura zasilania [°C] 60 60 60

Wymiary 
wys.×szer.×gł. 
[mm]

1049x600x845 mm 1049x600x845 mm 1830x600x680 mm

Waga [kg] 129 139 256 
Rodzaj sprężarki scroll scroll scroll
Czynnik chłod-
niczy R410A R410A R410A

Podgrzewanie 
c.w.u. w osobnym zbiorniku w osobnym zbiorniku zintegrowany zasobnik 170 l

Moc zabudowa-
nej grzałki elek-
trycznej

wyposażenie dodatkowe wyposażenie dodatkowe regulowana: 2, 4 lub 6 kW

Poziom hałasu 
[dB(A)] do 42 do 42 do 43

Wyposażenie 
podstawowe

regulator pogodowy  
VITOTRONIC 200 typ 
WO1B, czujnik temp. zew.,
dźwiękochłonne stopy 
regulacyjne, elektroniczny 
ogranicznik prądu rozru-
chowego i zintegrowana 
kontrola faz

regulator pogodowy  
VITOTRONIC 200 typ 
WO1B, czujnik temp. zew., 
pompa solanki, obiegu 
grzewczego i pompa pod-
grzewania c.w.u.; armatu-
ra zabezpieczająca obieg 
grzewczy; elektroniczny 
ogranicznik prądu rozru-
chowego i zintegrowana 
kontrola faz

regulator pogodowy  
VITOTRONIC 200 z czujni-
kiem temp. zew. i funkcją 
chłodzenia naturalnego, 
zabudowany elektryczny 
podgrzewacz przepływo-
wy, pompą solanki i obie-
gu grzewczego, zawór 
przełączający c.o./c.w.u. 
oraz grupa bezpieczeń-
stwa

Cechy  
szczególne

możliwość łączenia  
w kaskadę do pomp  
ciepła; niezawodna  
i efektywna sprężarka 
Scroll, cicha praca dzięki 
akustycznej optymalizacji 
konstrukcji urządzenia; 
regulator pogodowy 
Vitotronic 200 w cenie 
urządzenia; funkcja bilan-
sowania energii umożliwia 
sprawdzenie, ile ciepła 
pobrała pompa ze środo-
wiska naturalnego,  
a ile zużyła energii elektr.

niskie koszty eksploatacji: 
COP do 4,9 wg EN 14511 
(B0/W35); regulator po- 
godowy Vitotronic 200  
w cenie urządzenia; funk-
cja bilansowania energii 
umożliwia sprawdzenie, ile 
ciepła pobrała pompa ze 
środowiska naturalnego,  
a ile zużyła energii elek-
trycznej

kompaktowa pompa cie-
pła solanka/woda; cicha 
praca i możliwość zabu-
dowy pozwalają ustawić 
pompę ciepła niemal  
w każdym dostępnym 
miejscu i na obudowa-
nie jej po bokach, np. 
zabudowa we wnęce; 
niezawodna i efektywna 
sprężarka Scroll; regulator 
pogodowy Vitotronic 200 
typ WO1C, w cenie urzą-
dzenia

Cena netto  
producenta 22 368 zł netto 25 540 zł netto 28 876 zł netto

 
* Dane dotyczące mocy (wg EN 14511, B0/W35°C, schłodzenie 5 K)

BWS); obie sterowane przez jeden regulator,  
o całkowitej mocy grzewczej do 85,6 kW.  
Dla większego zapotrzebowania na ciepło 
VITOCAL 300-G można łączyć w kaskady do 
5 pomp ciepła.

W układ dwustopniowy można połączyć 
jednostki VITOCAL 300-G o tej samej mocy 
grzewczej, np. BW 10 kW + BWS 10 kW, lub  
o różnej mocach, np.: BW 12,9 kW + BWS  
17 kW. Można również połączyć pompy cie-
pła o różnej temperaturze zasilania wodą 
grzewczą, np. VITOCAL 300-G o temperatu-
rze zasilania do 60°C i VITOCAL 350-G 
o temperaturze wody grzewczej do 70°C. 
Jeżeli na przykład, w domu szeregowym 
równocześnie występuje zapotrzebowanie 
na ciepłą wodę użytkową oraz zapotrze-
bowanie na ciepło do ogrzewania budyn-
ku, wysokotemperaturowa pompa ciepła 
(do 70°C) może podgrzać zbiornik c.w.u. do 
temperatury 60°C, a w tym samym czasie 
drugi moduł może efektywnie pokrywać za-
potrzebowanie na ciepło grzewcze o niż-
szym poziomie temperatury, np. dla ogrze-
wania podłogowego. 

VITOCAL 300-G i 350-G typ BWC, ofe-
rowane są jako urządzenia kompakto-
we z zabudowanymi energooszczędnymi 
pompami: solanki, obiegu grzewczego  
i podgrzewacza wody użytkowej. VITO-
CAL 333-G z zabudowanymi pompami  
i zasobnikiem c.w.u. o pojemności 170 li-
trów, a VITOCAL 343-G z zasobnikiem 220 
litrów przystosowanym do współpracy  
z kolektorami słonecznymi. Uzupełnie-
niem oferty gruntowych pomp ciepła 
Viessmann są pompy kompaktowe  
VITOCAL 200-G do 17,2 kW i z zabudo-
wanym zasobnikiem c.w.u. VITOCAL 
222-G/242-G. 
Dla budynków o większym zapotrzebo-
waniu na ciepło pompy VITOCAL dostęp-
ne są mocy do 300 kW, jako kaskada do 
1200 kW, oraz indywidualnie projektowa-
ne pompy dużej mocy: do 2000 kW.  

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław
tel. 71 36 07 100, faks 71 36 07 101
www.viessmann.pl
infolinia serwisowa: 801 0 801 24;
32 222 03 70
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Zasobniki i ich wyposażenie… 

Zasobniki są wykonane ze stali nierdzewnej  
o grubości 2 mm. Dodatkowe wężownice, 
również ze stali nierdzewnej, mają powierzch-
nię karbowaną. Każdy zbiornik wyposażony 
jest w dodatkowe zabezpieczenie przez ko-
rozją: anodę tytanową i magnezową. Anoda 
tytanowa jest aktualnie najlepszym dostęp-
nym na rynku zabezpieczeniem zbiornika. Jej 
trwałość szacowana jest na 8-10 lat, co ozna-
cza, że przez ten czas nie wymaga wymiany. 
Ponadto diagnoza jej stanu wymaga jedynie 
kontroli koloru diody na płytce elektronicznej. 
Drugie zabezpieczenie, anodą magnezową, 
zostało przygotowane na okoliczność braku 
zasilania elektrycznego. Stan anody magne-
zowej powinien być kontrolowany raz w roku. 
Anoda zlokalizowana jest pod przednim pa-
nelem obudowy w bocznej ścianie zbiornika, 
co ułatwia jej serwis w niskich pomieszcze-
niach. Każdy zbiornik jest również wyposażo-
ny w grzałkę 1,5 kW, która może spełniać rolę 
dogrzewania wody lub do przeprowadzania 
funkcji antylegionella w zależności od usta-
wień sterownika. 

…200-litrowy z wężownicą kotłową
Wersja 200K ma zasobnik o pojemności 200 
litrów i jedną wolną wężownicę kotłową  
o powierzchni wymiany ciepła 1 m2 w dol-
nej strefie zbiornika. Skraplacz pompy ciepła 
owinięty na zasobnik również rozpoczyna się 
w dolnej części zbiornika, co powoduje, że 
bez względu na źródło ciepła cała objętość 
zasobnika zostanie ogrzana.

…300-litrowy z wężownicą kotłową i solarną
Wersja 300SK ma zasobnik o pojemności 300 
litrów i dwie wolne wężownice: solarną i ko-
tłową do podłączenia dwóch dodatkowych 

źródeł ciepła. Zarówno wężownica solarna, 
zlokalizowana w dolnej części zbiornika, jak  
i kotłowa, umieszczona w górnej części zbior-
nika, mają powierzchnię wymiany ciepła  
1 m2. Skraplacz pompy ciepła owinięty na 
zasobniku rozpoczyna się mniej więcej w po-
łowie jego wysokości w kierunku góry zbiorni-
ka, co dodatkowo umożliwia przygotowanie 
ciepłej wody przez tańsze źródło ciepła ja-
kim są np. kolektory słoneczne, kominek  
z płaszczem wodnym itp., ponieważ w dol-
nej części zbiornika woda nie jest ogrzewana 
przez pompę ciepła. W tej wersji zabudowa-
ny jest również filtr powietrza.

Kompleksowe zarządzanie  
kotłownią, czyli …wbudowany,  
nowoczesny sterownik 

Zupełną nowością na rynku podgrzewaczy 
z pompami ciepła jest zastosowanie wbudo-
wanego sterownika, który kontroluje wszyst-
kie urządzenia w kotłowni na rzecz przygoto-
wania ciepłej wody użytkowej. Klient może 
sam ustawić w sterowniku parametry de-
cydujące o uruchomieniu poszczególnych 
urządzeń oraz dodatkowo zdefiniować prze-
działy czasowe ich pracy. Ciekawą opcją 
jest funkcja LOW COP umożliwiająca usta-
wianie temperatury, poniżej której pompa 

Nowość w ofercie firmy 

Podgrzewacze  
z pompą ciepła  

do ogrzewania  
wody użytkowej  
Hewalex

  Robert Kałużny

  Obydwie pompy ciepła mają moc zna-
mionową 2,3 kW, która odpowiada przygoto-
waniu w czasie 1 godziny 44 litrów wody od 
temperatury 10°C do 55°C lub 56 litrów do 
temperatury 45°. Jednocześnie podtrzyma-
nie stałej temperatury w zbiorniku przy różni-

cy temperatury powodującej uruchomienie 
sprężarki (tzw. histerezie) ΔT=5K wymaga  
30 min pracy. Taka moc pompy ciepła wy-
maga strumienia powietrza 350 m3/h, co 
umożliwia pracę na powietrzu wentylacyj-
nym w większości domów jednorodzinnych.

Nowością w ofercie Hewalex  
w roku 2013 jest podgrzewacz  
z pompą ciepła do ogrzewania 
wody użytkowej Hewalex PCWu 
200K-2,3 kW i PCWu 300SK-2,3 kW. 
Konstrukcje tych urządzeń gromadzą 
zdobyte doświadczenia i zostały 
zaprojektowane tak, aby można 
było zaadaptować je do szerokiego 
zakresu instalacji. 

HEWALEX Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Słowackiego 33,
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. (32) 214 17 10, faks (32) 214 50 04
hewalex@hewalex.pl, www.hewalex.pl
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ną diagnozę dopełnia możliwość odczytania 
wszystkich wartości temperatury układu oraz 
wizualizacja wewnętrznego obiegu pom-
py ciepła. Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom klientów, Hewalex wprowadził do oferty 
komunikację GSM z pompą ciepła. Pozwoli 
ona na wygodną możliwość zmiany parame-
trów na odległość oraz 24-godzinną diagno-
stykę urządzenia.

Zabezpieczenia i czujniki

W zestawie z podgrzewaczem ciepłej wody 
użytkowej z pompą ciepła Hewalex PCWU 
znajduje się zabezpieczenie wysokotempera-
turowe oraz zawór bezpieczeństwa AKE P&T 
w jednym. Ciśnienie bezpieczeństwa wynosi 
7 bar, a temperatura 99°C. Zbiornik wyposa-
żono w dodatkowy, specjalnie przygotowany 
w tym celu króciec. Oprócz tego w zestawie 
znajdują się wszystkie potrzebne czujniki tem-
peratury, obudowa czujnika temperatury ze-
wnętrznej, komplet złączek izolacyjnych  
z materiału PA66GA30 do oddzielenia zasob-
nika od połączeń metalicznych. Podstawowa 
gwarancja na produkt wynosi 2 lata. Istnie-
je możliwość płatnego przedłużenia gwaran-
cji na  zasobnik i pompę ciepła, po rejestracji 
urządzenia na stronie internetowej i popraw-
nym obiorze instalacji przez firmę Hewalex. 

Podsumowując, nowe urządzenia w ofercie 
firmy Hewalex podgrzewacze z pompą cie-
pła do ogrzewania wody użytkowej Hewalex 
PCWU 200K-2,3 kW i PCWU 300SK-2,3 kW, dzię-
ki swojej uniwersalnej konstrukcji, znajdą zasto-
sowanie w każdej domowej instalacji ciepłej 
wody użytkowej, a nowoczesne podejście do 
sterowania i komunikowania się z instalacją 
pozwoli na szybkie odczytanie i diagnozowa-
nie stanu pracy urządzeń w tej instalacji.  

ciepła nie uruchamia się, tak aby uzyskać 
optymalną efektywność i ekonomię działa-
nia instalacji. Obsługa sterownika jest analo-
giczna jak sterownika solarnego i łatwa  
w obsłudze. Do wyboru jest 9 schematów ob-
sługujących kombinacje instalacji z pompą 

cyrkulacyjną, kotłem łatwo sterowalnym (ga-
zowym, elektrycznym, olejowym) oraz kotłem 
na paliwo stałe (lub kominkiem z płaszczem 
wodnym). Wizualizacja sygnalizuje stan pra-
cy poszczególnych elementów instalacji po-
przez migające symbole tych urządzeń. Peł-

Dom jednorodzinny  
z pompą ciepła Hewalex

Poniżej przykład instalacji grzewczej 
w domu jednorodzinnym pokazujący 
współpracę podgrzewacza z pompą 
ciepła w domu jednorodzinnym  
z wiszącym kotłem gazowym. 

Widok ekranu głównego sterownika 

Widok wizualizacji pracy urządzenia w sposób zdalny 

Mocną strona działalności Grupy HYDROSO-
LAR są organizowane przez cały rok specja-
listyczne szkolenia dla instalatorów, w tym 
szkolenia autoryzacyjne. Bezpośrednie zaan-
gażowanie w spotkania tego typu, współ-
pracujących z naszą firmą producentów, 
pozwala na przekazanie z pierwszej ręki, peł-
nych informacji o najnowszych produktach i 
technologiach w formie prelekcji, pokazów, 
w postaci praktycznych materiałów informa-
cyjnych i katalogów, zeszytów projektowych, 
a także programów komputerowych, które 
otrzymują uczestnicy szkoleń. Program szko-
leniowy jest stale aktualizowany i dostosowy-
wany do bieżących potrzeb klientów, produ-
centów, wymogów rynku. Cenną wartością 
tych spotkań jest również możliwość wzajem-
nego poznania się i wymiany doświadczeń.
W kalendarzu szkoleń znajdą Państwo również 
ciekawe propozycje  wydarzeń organizowa-
nych w placówkach Hydrosolar przy współ-
pracy z producentami, najczęściej w formie 
dni otwartych  Nowe technologie, produkty, 
wnikliwe analizy problemów branżowych, inte-
resujące prezentacje, wyjątkowe oferty i pro-
mocje na zakup poszczególnych produktów 
to stałe elementy programu tych spotkań.
www.hydrosolar.pl

HYDROSOLAR: 
szkolenia dla instalatorów
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także pociągnęłoby za sobą wysokie koszty 
(wykonanie nowego odwiertu, montaż nowej 
sondy), które znacznie przewyższają różnicę 
cenową między sondą o wysokim poziomie 
bezpieczeństwa i zwykłą sondą z polietylenu.

Klasyfikacja pionowych sond  
geotermalnych z tworzyw  
sztucznych

PE100
Systemy pełnościennych rur ciśnieniowych 
ze standardowego materiału PE100 według 
PN-EN 12201 / PN-EN 1555 oraz DIN 8074 / 
DIN 8075 sprawdziły się w ciągu kilkudziesię-
ciu lat w instalacjach wodnych i gazowych. 
Jednak ze względu na powszechnie zna-
ną ograniczoną odporność tego materia-
łu na powolne powstawanie rys, wymagają 
dla prawidłowego montażu zawsze podsyp-
ki piaskowej chroniącej rurę przed obciąże-

niami punktowymi. Z tego powodu systemy 
rur tego typu są stosowane jeszcze tylko do 
mało wymagających technik układania, np. 
konwencjonalnego układania w podsypce 
piaskowej w otwartych wykopach.
Początkowo tego typu systemy rurowe były 
stosowane do produkcji pionowych sond 
geotermalnych według VDI 4640. W zasa-
dzie najbardziej obciążonym elementem sys-
temu jest akurat głowica sondy, na którą dłu-
gotrwale i w największym stopniu oddziałuje 

Nowe rozwiązania w przypowierzchniowej geotermii 

Sondy geotermalne
– z jakich materiałów i dlaczego... PE-X?

  Guido Kania, daniel Gottschalk

  Do lat 90. montowano głównie sondy po-
dwójne U na głębokości do 100 m. Ze wzglę-
du na wzrost temperatury gruntu wraz ze 
wzrostem głębokości i związaną z tym możli-
wą większą wydajnością grzewczą obserwu-
jemy tendencję do stosowania coraz dłuż-
szych sond geotermalnych – szczególnie  
w termomodernizacji starego budownictwa, 
gdzie przestrzeń jest ograniczona ze względu 
na zabudowę. Obecnie technicznie możliwy 
jest montaż na głębokości kilkuset metrów, 
jednak powoduje to znacznie wyższe wyma-
gania w stosunku do materiału stosowanego 
do produkcji sond niż kiedyś.
Na znaczeniu zyskuje również stosowanie 
chłodzenia geotermalnego (free cooling) 
oraz połączenie ogrzewania i chłodzenia 
geotermalnego. Nowoczesne systemy muszą 
być przygotowane również na szybką rege-
nerację dolnego źródła ciepła, czyli gruntu 
np. poprzez wykorzystanie nadwyżki ciepła 

pochodzącego z kolektorów słonecznych. 
Ponadto musi być zapewniona niezawod-
ność funkcjonowania przez kilkadziesiąt lat. 
Odpowiedzialny projektant nie powinien 
projektować w instalacji sond geotermal-
nych z niskojakościowych systemów rur o nie-
wielkiej odporności na obciążenia punk-
towe, zaprojektowanych na maksymalną 
temperaturę zaledwie 40oC. Nie powinien li-
czyć na to, że podczas montażu i użytko-
wania nie wystąpią żadne nadzwyczaj-
ne obciążenia (punktowe, w postaci rys 
itd.). Należy, a priori, zastosować wygod-
ny w montażu i sprawdzony system rur, któ-
rego wytrzymałość na obciążenia punkto-
we, propagację spękań i temperatury do 
95oC została zbadana i potwierdzona w la-
boratorium badawczym lub w praktyce. Jest 
to ważne, ponieważ nawet jedno uszkodze-
nie sondy geotermalnej spowodowałoby nie 
tylko przerwanie pracy całej instalacji, ale 

Odpowiedź na pytanie, która generacja materiałów do produkcji sond geotermalnych będzie 
najkorzystniejsza, znajduje się w dalszej części niniejszego opracowania i powstała w oparciu o raporty 
z badań laboratoryjnych i praktycznych, i tym samym stanowi przewodnik dla projektanta, wykonawcy 
odwiertu i użytkownika podczas podejmowania decyzji o wyborze materiału.

Obraz sondy geotermalnej PE100 uszkodzonej  
w wyniku oddziaływania obciążeń punktowych  
(widok wewnętrznej ścianki rury, obciążenie  
punktowe z zewnątrz)

Odporna na obciążenia punktowe podwójna  
sonda u z PE-Xa wg PN-EN ISO 15875

http://www.instalreporter.pl
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na jeszcze dostępne, działające obwody 
sond, o ile przewidziano odpowiednie zawo-
ry odcinające i jeśli są one dostępne szybko 
oraz bez wykonywania prac ziemnych.

PE100-RC
Nieco bardziej odporne na tego typu me-
chanizmy uszkodzeń przez obciążenia punk-
towe są pionowe sondy geotermalne pro-
dukowane z PE szczególnie odpornego na 
powolne powstawanie rys np. PE 100-RC re-
sistant to crack, które najczęściej bazują na 
kopolimerach uzyskanych z heksenu.
Nawet jeśli sondy z PE 100-RC są bardziej od-
porne na obciążenia punktowe w porówna-
niu do sond z PE 100, w dalszym ciągu zarów-
no sondy PE 100-RC, jak również PE 100 mają 
tę samą wadę, którą jest ograniczona odpor-
ność na temperaturę. Przy temperaturze oko-
ło 40oC właściwości tych rur gwałtownie się 
pogarszają. 
Regulacje dotyczące tych systemów rur zo-
stały pierwszy raz ujęte w PAS 1075 (Public-
ly Available Specification = Powszechnie 
Dostępna Specyfikacja) „Rury z polietyle-
nu do niestandardowych technik układania 
– średnice, wymagania techniczne i kontro-
la”, jednak dodatkowo odpowiadają rów-
nież wszystkim podstawowym wymaganiom 
zgodnie z DIN 8074/75 wzgl. PN-EN 12201 / 
PN-EN 1555 / PN-EN 13244 wzgl. VDI 4640.
Sondy geotermalne z PE 100-RC wg PAS 1075 
muszą podlegać regularnej wewnętrznej i ze-
wnętrznej kontroli jakości przez akredytowa-
ne laboratorium badawcze, które potwierdzi 
osiągnięcie minimalnego okresu użytkowa-
nia wynoszącego 100 lat także przy typo-
wym spotykanym na budowie wypełnieniu 
wykopu i technice układania oraz mimo ob-
ciążeń punktowych działających na rurę.
Użytkownik i projektant powinni jednak po-

ciśnienie hydrostatyczne solanki, po tym jak 
przy montażu musiała przejść przez całą dłu-
gość wykopu. Jednak szybko okazało się, że 
przy wprowadzaniu takich sond w wykop sta-
le powstawały rysy i karby na rurach.
Oprócz tego systemy sond wykonanych ze 
zwykłego tworzywa PE100 muszą być po 
montażu z każdej strony izolowane materia-
łem wypełniającym i chroniącym przed ob-
ciążeniami punktowymi. Jednak z doświad-
czeń wynika, że nie można na całej długości 
osiągnąć warunków, w których sonda jest 
umocowana centralnie w wykopie i materiał 
wypełniający chroni rurę sondy z każdej stro-
ny przed obciążeniami punktowymi ze skał. 
Tym samym trzeba liczyć się z wystąpieniem 
stałych obciążeń punktowych działających 
na system przez kilkadziesiąt lat w bezpośred-
nim otoczeniu przewodu rurowego.
Powszechnie znane obliczenia FEM (meto- 
da elementów skończonych) pokazują wy-
raźnie, że w przypadku rury ciśnieniowej  

w użytkowanej instalacji maksymalne naprę-
żenie, które musi wytrzymać rura, występuje 
na wewnętrznej ściance rury. Wskutek tego 
rura obciążona w ten sposób, która nie jest 
dodatkowo chroniona, zostanie uszkodzo-
na począwszy od punktu występowania naj-
większego naprężenia w wyniku powolnego 
powstawania rys. Mechanizmy uszkodzenia 
zostały dostatecznie zbadane, ustalono rów-
nież metody badawcze do oceny jakości rur 
pod względem odporności na obciążenia 
punktowe.
Sondy geotermalne, na które oddziałują jed-
nocześnie ciśnienie wewnętrzne i zewnętrzne 
obciążenia punktowe, ulegają uszkodzeniu 
zazwyczaj po kilku latach działania obciążeń 
punktowych, pękają bez widocznych wy-
gięć. Skutkiem tego jest wyciek solanki z son-
dy geotermalnej. Zakłóca to obieg solanki,  
a funkcjonowanie całej instalacji geotermal-
nej jest nieprawidłowe. W razie potrzeby w 
awaryjnym trybie pracy można przełączyć 

Wyniki dla różnych materiałów rur w metodzie ACT

Sonda PE-Xa z głowicą o optymalnym przepływie 
hydraulicznym bez żadnych połączeń spawanych

Montaż sond spiralnych z PE-Xa
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ciowanie długich cząsteczek polietylenu  
w stanie płynnym poprzez powstawanie 
mostków węglowych (mniej więcej co dwu-
setny atom węgla) stanowi obecnie najlep-
szy mechanizm stosowany przeciwko po- 
wolnemu i szybkiemu powstawaniu rys  
w polietylenie. W porównaniu z bimodalnym 
PE 100 i PE 100-RC w przypadku PE-Xa wyma-
gana jest nieporównywalnie większa energia 
aktywacji, aby rozerwać mostek węglowy, 
niż tylko do rozpadu cząsteczki polietylenu 
niesieciowanego. Z tego powodu systemy  
z PE-Xa wykazują najwyższy poziom bezpie-
czeństwa i odporności na powolne i szybkie 
powstawanie rys nawet przy wysokiej tempe-
raturze roboczej.
Dla użytkownika i projektanta zrozumiałe  
i jednoznaczne przyzwolenie na zastosowa-
nie systemów rur z PE-Xa przy układaniu  
w najtrudniejszych warunkach znajduje się 
już od 2004 roku w obowiązujących przepi-
sach montażowych, np. w GW 323 z czerwca 
2004 jako istotne wytyczne do bezwykopo-
wej renowacji instalacji gazowych i wodnych 
metodą berstlinigu:
pkt. 4.4.2.1. Minimalne wymagania [dla ma-
teriału rury]:
„W przypadku rur PE-Xa nie jest wymaga-
na dodatkowa zewnętrzna ochrona rury ze 
względu na wysoki stopień usieciowania i gę-
stości materiału”.
Dotychczas brakowało odpowiedniej meto-
dy badawczej, która mogła pokazać prze-
wagę jakości tworzywa PE-Xa nad niesiecio-
wanymi tworzywami poliolefinowymi takimi, 
jak PE 100-RC. Dzięki metodzie ACT udało się 
wykonać porównawcze badanie próbek  
z PE-Xa i próbek z PE 100 i PE 100-RC (rys.), 
bez wchodzenia w zakres badania starze-
nia termicznego ze względu na bardzo długi 
czas badania > 8760 h.

Wyniki badania porównawczego ACT poka-
zują, że obok znanej klasy PE100, która w ba-
daniu ACT osiąga trwałość zaledwie 20-100 h, 
 materiały PE 100-RC w badaniu próbek wy-
konanych z granulatu osiągają najczęściej 
trwałość 300-1900 h. Jeśli próbki pobiera się  
z ekstrudowanych rur, wówczas wyniki naj-
częściej są jeszcze niższe. Przy badaniu pró-
bek z PE-Xa, które ze względu na skompli-
kowany proces produkcji tworzywa PE-Xa 
mogły być pozyskane tylko z ekstrudowa-
nych rur, pęknięcie próbek następowało po 
11 771 h i 12 124 h. Tym samym w metodzie 
ACT tworzywo PE-Xa w porównaniu z prób-
kami z PE 100-RC ma trwałość 17-krotnie 
dłuższą i tym samym wyższą jakość w dłu-
gim okresie.
Oprócz przekonujących wyników badań ma-

stępować szczególnie ostrożnie w przypad-
ku sond geotermalnych, które wprawdzie 
są zachwalane jako „odporne na obciąże-
nia punktowe” lub są produkowane z samo-
dzielnie wybranych materiałów o nazwach 
niezastrzeżonych jak np. PE 100 VRC, PE 100 
RC plus itd. W przypadku takich sond istnie-
je wątpliwość, czy dostarczona na budowę 
rura rzeczywiście jest wykonana ze 100% PE 
100-RC zgodnie z PAS 1075. 
Procedury wymagane do oceny minimalne-
go okresu użytkowania wynoszącego 100 lat 
dla sond PE 100-RC oraz warunków budow-
lanych są ustalone i akredytowane. Szcze-
gólnie dobre okazały się metoda badaw-
cza FNCT (test karbu), próba odporności na 
obciążenia punktowe i starzenie termiczne. 
Przy znanej zależności okazało się ponad-
to sensowne skrócenie czasów badania przy 
pierwszym badaniu i badaniu kontrolnym 
poprzez przyspieszoną procedurę badaw-
czą. W związku z tym duże znaczenie ma test 

żywotności ACT (accelerated 
creep test). Dlatego opubliko-
wany dokument PAS 1075 jest 
krokiem milowym w zapewnie-
niu jakości również tego typu 
pionowych sond geotermal-
nych z tworzywa PE 100-RC, 
które wykracza daleko poza 
poziom techniki niesieciowa-
nych sond geotermalnych zna-
ny dotychczas z VDI 4640.
Minimalnym wymaganiem 
dla jakości surowca takich sys-
temów rurowych okazała się 
wartość ACT > 320 h (mierzona 
na granulacie każdej partii su-
rowca), która w praktyce jest 
w pełni osiągalna. W bieżącej 
kontroli służącej zapewnieniu 

jakości rur o pełnej ściance produkowanych 
z tego materiału wartość powinna wynosić 
ACT > 160 h, mierzona na próbkach rury, przy 
częstości badania co najmniej raz w roku. 

PE-Xa
Klasę premium w segmencie pionowych 
sond geotermalnych stanowi system sond  
z polietylenu sieciowanego PE-Xa wg PN-EN 
ISO 15875. Uznane wytyczne techniczne do-
tyczące testów wstępnych, aprobaty i za-
pewnienia jakości są dostępne dla nowego 
typu sond PE 100-RC w dokumencie PAS 1075 
dopiero od czerwca 2009, natomiast norma 
PN-EN ISO 15875 istnieje już od wielu lat. Po-
nadto od kilkudziesięciu lat w milionach kilo-
metrów rur ciśnieniowych z PE-Xa są transpor-
towane w niezawodny sposób najważniejsze 
media takie, jak: gaz, woda i ścieki.
Wyjątkowe właściwości polietylenu sieciowa-
nego wysokociśnieniowo zostały opisane już 
przez jego wynalazcę Engla. Regularne sie-

Nowa sonda spiralna z PE-Xa (zapakowana do transportu i 
przygotowana do montażu)

urządzenie do wykonania odwiertów na pionowe 
sond geotermalne w kształcie spirali
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teriałowych wielu użytkowników ceni wysoką 
elastyczność wytrzymałych sond geotermal-
nych PE-Xa wynikającą z niewielkiego stop-
nia krystaliczności PE-Xa. Systemy z PE 100-
RC są bardziej sztywne niż z PE100, przez co 
szczególnie przy niskiej temperaturze układa-
nia wymagają użycia dużej siły do rozwijania 
zwoju, wprowadzenia w wykop lub do wyko-
nania połączenia zgrzewanego. Elastyczne 
i wytrzymałe systemy rur z PE-Xa przekonują 
przede wszystkim wykonawców łatwą obsłu-
gą na budowie i bardzo małymi promienia-
mi gięcia.
Tylko duża elastyczność tworzywa PE-Xa 
umożliwia zgięcie sondy pionowej w najbar-
dziej obciążonym pod względem wytrzyma-
łości miejscu, tj. przy głowicy sondy i tam,  

w miejscu oddziaływania najwyższego ci-
śnienia hydrostatycznego, zamontować  
w całości sondę o optymalnych właściwo-
ściach hydraulicznych bez żadnych połą-
czeń spawanych.
Ze względu na usieciowanie łańcuchów czą-
steczkowych dobre właściwości ciśnienio-
we systemów rur z PE-Xa są utrzymane także 
w wysokiej temperaturze. Umożliwia to wpro-
wadzenie bezpośrednio w sondę pionową 
nadwyżkowego ciepła uzyskanego latem  
z kolektorów słonecznych w celu regenera-
cji gruntu dla temperatury na zasilaniu nawet 
do 95oC. Sondy PE-Xa mogą zatem służyć do 
magazynowania energii geotermalnej i sta-
nowią tym samym przyszłościowe, efektywne 
energetycznie rozwiązanie.

Nowe zastosowania systemów  
geotermalnych

Polietylen sieciowany PE-Xa ze względu na 
efekt pamięci kształtu umożliwia nadawanie 
nowych kształtów pionowym sondom geo-
termalnych.
Jeśli ekstrudowana rura zostanie uformo-
wana w kształcie spirali i pozostawiona do 
schłodzenia, wówczas ten kształt zostanie za-
chowany. Dzięki temu możliwe jest wykona-
nie sondy pionowej w kształcie spirali, która 
pasuje do wykopów wykonanych standardo-
wymi urządzeniami wiertniczymi do głębo-
kości około 3-5 m i średnicy około 400 mm. 
Tego rodzaju sondy, których zastosowanie 
najczęściej nie wymaga zezwoleń urzędów 

Wnioski

Do najprostszych zastosowań w geoter-
mii (wyłącznie opcja grzania, bez rege-
neracji gruntu nadwyżką ciepła z kolek-
torów słonecznych latem) i w przypadku 
niewielkiej głębokości wykopu można za-
stosować sondy geotermalne wykona-
ne z PE100 pod warunkiem zapewnie-
nia prawidłowego wypełnienia wykopu. 
Przy czym z powodu możliwych obciążeń 
punktowych działających w trakcie użyt-
kowania oraz uszkodzeń spowodowa-
nych rysami powstałymi w trakcie monta-
żu, nie można zapewnić ich trwałości  
w długim okresie.
Sondy geotermalne ze 100% PE 100-RC 
spełniające standardy PAS 1075 mają 
niewielką przewagę nad tradycyjny-

mi sondami PE 100 ze względu na nieco 
wyższą odporność na obciążenia punk-
towe. Badania laboratoryjne dowodzą, 
że tylko sondy geotermalne z PE-Xa sta-
nowią trwałe rozwiązanie problemu ob-
ciążeń punktowych dotyczącego wszyst-
kich systemów.
Istotne ograniczenie praktyczne w przy-
padku tworzywa PE100 i PE 100-RC to 
maksymalna temperatura zasilania wy-
nosząca 40oC, także ze względu na no-
woczesne możliwości zastosowania sond 
geotermalnych. Oznacza to, że coraz 
ważniejsza dla osiągnięcia optymalnej 
efektywności energetycznej regenera-
cja gruntu nie jest możliwa w przypadku 
sond z PE100 lub PE 100-RC. Ogranicza to  

silnie ich użyteczność w przyszłości i tym 
samym pogarsza pozycję rynkową.
Klasę premium wszystkich znanych sys-
temów polimerowych sond geotermal-
nych stanowią w dalszym ciągu spraw-
dzone w ciągu kilkudziesięciu lat systemy 
sond geotermalnych PE-Xa wg PN-EN ISO 
15875 bez połączeń spawanych. Potwier-
dzają one swoją przewagę jakościową 
nie tylko w wieloletnim użytkowaniu, ale 
także w laboratorium badawczym przy 
zastosowaniu najnowocześniejszych me-
tod badawczych. Dlatego w coraz szer-
szym zakresie są stosowane także nowe 
formy przypowierzchniowych pionowych 
sond geotermalnych z wysokiej jakości 
PE-Xa, np. sondy spiralne.

geologicznych, osiągają w zależności od 
miejscowych warunków gruntowych i wody 
gruntowej wydajność około 300-800 W/szt.
Po wprowadzeniu sondy spiralnej w wykop jest 
on wypełniany poprzez zamulanie lub wypeł-
nienie płynnym, samouszczelniającym mate-
riałem izolacyjnym. Następnie poszczególne 
sondy są montowane w zespoły po 3 szt. Po-
wszechnie znane dobre właściwości tworzy-
wa PE-Xa są w pełni zachowane, tj. również 
sondy spiralne wykonane z PE-Xa są trwale od-
porne na obciążenia punktowe i temperaturę 
do 95oC przy regeneracji podłoża nadwyżką 
ciepła z kolektorów słonecznych.
fot., rys. Rehau  

Szybki i łatwy montaż sondy spiralnej  
z PE-Xa
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Quinn Radiators Ltd. 
poszukuje partnerów  
do współpracy

  Firma Quinn Radiators Ltd. jest jednym 
z wiodących na rynku europejskim produ-
centów stalowych grzejników płytowych, jak 
również grzejników dekoracyjnych oraz ła-
zienkowych. Swoje produkty sprzedaje na 
całym świecie. Jest liderem sprzedaży na 
rynku brytyjskim oraz na wielu rynkach kra-
jów Europy Zachodniej. 
Zakład produkcyjny firmy usytuowany  
w Newport/UK oferuje możliwości produk-

cyjne w wysokości 3,5 mln sztuk grzejników 
rocznie.
Firma Quinn Radiators Ltd. wchodzi w skład 
koncernu Quinn Manufacturing Group Hold-
co Limited z siedzibą w Derrylin w Irlandii Pół-
nocnej. Ta międzynarodowa organizacja zaj-
mująca się produkcją oraz oferująca również 
usługi w branży sektora przemysłu budowla-
nego i energetycznego zatrudnia ponad  
3000 pracowników. 

Zostań dystrybutorem grzejników  
firmy Quinn Radiators Ltd.

W związku z rozszerzeniem sprzedaży na rynki Europy Wschodniej firma Quinn Radia-
tors Ltd. poszukuje lokalnych firm dystrybucyjnych na terenie Polski wraz zapleczem 
magazynowym. W ramach współpracy zapewnia wsparcie techniczne, szkolenia 
handlowe oraz pomoc w organizacji wewnętrznych struktur sprzedażowych.  
Jeśli szukacie Państwo nowego wyzwania oraz szansy rozwoju własnej organizacji,  
zapraszamy do współpracy.

Zgłoszenia prosimy kierować bezpośrednio na następujący adres: 
dr Grażyna Przywieczerska, Export Commercial Director
grazyna.przywieczerska@quinn-radiators.com
Quinn Group Belgium NV
Leukaard 1, 2440 Geel – Belgium
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Quinn Radiators Ltd. jest firmą otwartą na 
innowacyjność, ciągle poszukującą nowych 
rozwiązań, wdrażającą zmiany w oparciu  
o dotychczasowe doświadczenia. Produkty 
koncernu dzięki innowacyjnym rozwiązaniom 
technologicznym, zapewniają partnerom 
handlowym firmy przewagę rynkową oraz 
drogę stabilnego rozwoju.  

Nowinki z Grundfosa… 
  …silniki nowej generacji  

MGE/SaVer 

Grundfos od 1 marca 2013 wprowadził na  
rynek kolejną technologiczną modernizację 
– silniki nowej generacji MGE/SaVer, które za-
stąpią wszystkie obecnie stosowane silniki  
w pompach CRE, CME, MTRE/SPKE. Silniki MGE/
SaVer zostały wyposażone w rotor z magnesów 
trwałych, przez co charakteryzują się bardzo 
wysoką sprawnością, nawet powyżej IE4 oraz 
wysoką energooszczędnością. Silniki przezna-
czone są do precyzyjnej regulacji prędkości 
obrotowej w pełnym zakresie obrotów.

Zakres mocy: 0,25-2,2 kW
Zakres prędkości obr.: 2000-5900 obr/min
Stopień ochrony: IP55, IP66
Komunikacja: bezprzewodowa i na podczerwień

Oficjalna premiera silników nowej genera-
cji nastąpiła podczas targów ISH 12-16 mar-
ca 2013 we Frankfurcie n/Menem w Niem-
czech.

…pompa Magna3 otrzymała  
nagrodę Design Plus podczas  
targów ISH

Obiegowa i cyrkulacyjna pompa Magna3 
firmy Grundfos otrzymała podczas między-
narodowych targów ISH wyróżnienie Design 
Plus targów Messe Frankfurt oraz Niemieckiej 
Rady Wzornictwa (Rat für Formgebung). 
„Design Plus powered by ISH” jest ważnym, 
międzybranżowym znakiem jakości dla roz-
wojowych produktów o innowacyjnym de-
signie i efektywnej energetycznie technice. 
W tegorocznym konkursie wzięło udział 112 

przedsiębiorstw z łącznie 194 produktami. 
Nagradzając pompę Magna3 firmy Grund-
fos, jury wyróżniło produkt, który w kwe-
stii wydajności energetycznej, funkcjonal-
ności i obsługi jest skierowany w przyszłość. 
Ze wskaźnikiem efektywności energetycznej 
wynoszącym 0,20 poniżej wartości „Best-in-
-class” seria ta przewyższa o wiele bardziej 
aktualne i obowiązujące od roku 2015 wy-
tyczne dyrektywy w sprawie ekoprojektu.
Pionierska jest także integracja dodatkowych 
funkcji jak pomiar ciepła czy regulacja wy-
dajności pompy. Szczególnie udoskonalona 
jest przyjazna użytkownikowi obsługa z wielo-
ma funkcjami pomocniczymi i diagnostyczny-
mi, jak również z opcjonalnym rozwiązaniem 
zdalnej obsługi Grundfos GO, dostępnej rów-
nież jako aplikacja do własnego iPhona, iPa-
da czy smartfona z Androidem.  

Silnik nowej generacji Grundfos MGE/SaVer 

Pompa 
MAGNA3 
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Technologia próżniowa NARVA

Podstawowym elementem kolektora próż-
niowego są jego rury, które decydują o ce-
chach użytkowych. Użyte do budowy ko-
lektora rury jednego z dwóch europejskich 
producentów rur próżniowych – NARVA Lich-
tquellen GmbH + Co. KG, stanowią na ryn-

ku wyróżniające się pod wieloma względami 
rozwiązanie (rys. 3 ). Firma NARVA jest produ-
centem o ponad 40-letnim stażu, specjalizu-
jącym się w technologii próżniowej, znanym 
szerzej w branży oświetleniowej. Do innowa-
cyjnego rozwiązania, należy opatentowane 
zamknięcie próżni, zapewniające jej zacho-
wanie przez minimum 20 lat.

Hewalex KSR10 
– próżniowe kolektory 
słoneczne klasy „Premium”

  Ireneusz Jeleń

  Firma Hewalex z blisko 25-letnim doświad-
czeniem w produkcji kolektorów słonecznych 
oraz komponentów instalacji solarnych, ofe-
ruje swoje rozwiązania zarówno na rynku kra-
jowym, jak i na rynkach niemal wszystkich 
państw europejskich. Podstawowe miejsce  
w ofercie, zajmują kolektory płaskie, któ-
re pod względem technicznym i ekono-
micznym znajdują najszersze zastosowanie 
w różnorodnych warunkach klimatycznych. 
Specyfika rynku wymaga oferowania także 
kolektorów próżniowych. Według ostatnich 

danych ESTIF [1] udział kolektorów próżnio-
wych w rynku europejskim (kraje EU27) wy-
niósł około 9,9%, a w samej Polsce należał  
do jednego z najwyższych (26,2%).  
W grupie kolektorów próżniowych występu-
je jednak znaczne zróżnicowanie techniczne 
i cenowe oferowanych rozwiązań. Rynek pol-
ski jest specyficznym rynkiem pod względem 
popularności kolektorów próżniowych, a na-
leży zaznaczyć, że segment „Premium” zaj-
muje szacunkowo około 20% rynku tego ro-
dzaju kolektorów.

Kolektor Hewalex KSR10 
powstał z myślą o wysokich 
wymaganiach inwestorów, 
którzy świadomie decydują 
się na wybór kolektora 
próżniowego. Jego konstrukcja 
poza wysoką sprawnością, 
oferuje rozwiązania 
sprawdzone w wieloletniej 
praktyce i w różnorodnych 
warunkach pracy – krajowych  
i zagranicznych.

1  Kolektor Hewalex KSR10 należy do segmentu 
„Premium” w grupie kolektorów próżniowych

1-ścienne 
szkło 
sodowo-
wapniowo-
krzemowe

Pojedyncze szkło zapewnia wysoką przepuszczal-
ność promieniowania słonecznego. Szkło sodo-
wo-wapniowo-krzemowe dodatkowo powlekane 
2-stronnie warstwą antyrefleksyjną, zapewnia szczel-
ność nie tracąc próżni, co jest cechą standardowo 
stosowanego szkła borowo-krzemowego [3].

Próżnia  
10-6 mbar

Najniższy spotkany w praktyce poziom próżni, dla której 
usunięte jest 99,9999999% powietrza. Straty ciepła wy-
nikają jedynie z promieniowania cieplnego absorbera.

Getter

Wbudowany wewnątrz rury i pełniący funkcję utrzy-
mania próżni przez minimum 20 lat. Rolą gettera jest 
absorbowanie cząstek gazowych, jakie w ciągu 
wielu lat eksploatacji mogą pojedynczo przenikać 
do wnętrza rury. Utrata próżni z czasem polega na 
wnikaniu do wnętrza małych cząstek gazowych, jak 
hel czy wodór.

Połączenie 
szkło-metal

Opatentowane przez firmę NARVA połączenie rury 
szklanej z dnem ze stali chromowo-niklowej pole-
gające na wtopieniu krążka w rurę, zapewniające 
szczelność i wytrzymałość mechaniczną także na 
poprzeczne naciski.

Przejście 
metal-metal

Wyjście rurki czynnika grzewczego z rury próżniowej 
prowadzone jest przez krążek ze stali chromowo-
-niklowej, co przy charakterze metal-metal eliminuje 
ryzyko występowania naprężeń i nieszczelności jak 
dla tradycyjnych przejść typu metal-szkło.

Absorbery
Wykonane z miedzi pokrywanej warstwą selektywną 
TinoX; rurka czynnika grzewczego łączona techno-
logią zgrzewania ultradźwiękowego.

2  Kolektor Hewalex KSR10 
oferowany jest w podstawowym 
wariancie z 10 lub 20 rurami 
próżniowymi Tabela 1  Wykaz podstawowych cech rur próżniowych NARVA

3  Rury próżniowe 
NARVA mają specjalne 
rozwiązania technologiczne 
zapewniające najwyższy 
poziom sprawności, 
trwałości i wytrzymałości 
mechanicznej, na bazie 
ponad 40-letniego 
doświadczenia  
w technologiach próżniowych
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Sprawność na  
najwyższym poziomie

Kolektor próżniowy Hewalex KSR10 cechuje 
się wysoką sprawnością pracy 85% w stosun-

ku do powierzchni absorbera i 78% - do po-
wierzchni czynnej absorbera (apertury).
Na tle oferty rynkowej kolektorów próżniowych, 
kolektor KSR10 wyróżnia się ponadstandardo-
wą sprawnością (rys. 4 ). Została ona jedno-

cześnie określona dla glikolu 
jako czynnika grzewczego, 
podczas gdy zdecydowana 
większość pozostałych ba-
dań prowadzona była  
w oparciu o wodę.  
Sprawność kolektorów ba-
danych w oparciu o wodę,  
w realnych warunkach pra-
cy może być jeszcze niższa  
o 2÷3% [4]. Wykres (rys. 4 ) 
wskazuje na znaczne różni-
ce w parametrach osiąga-
nych przez kolektory próż-
niowe. Można wyodrębnić 
w tej grupie zarówno wyso-
kosprawne rozwiązania, jak 
i takie, których sprawność 
będzie porównywalna,  
a nawet niższa od kolek-
torów płaskich. Dla przy-
kładu na wykresie umiesz-

czono dane dla kolektora płaskiego Hewalex 
KS2000 TLP Am (najatrakcyjniejsza dla inwe-
stora cena zakupu w ofercie firmy). Przy wyż-
szej cenie zakupu kolektorów próżniowych  
w porównaniu do płaskich (średnio na rynku 
2,5 razy za 1 m2 apertury) i jak wskazuje po-
równanie – przy często niższych lub co najwy-
żej porównywalnych osiągach, sens zastoso-
wania dla wielu z nich będzie dyskusyjny. 

Direct Flow czy Heat Pipe?

Pod względem odbioru ciepła, kolektory próż-
niowe można podzielić na 2 grupy urządzeń:
• Heat Pipe – gdzie czynnik grzewczy nie 
kontaktuje się bezpośrednio z absorberami,
• Direct Flow – gdzie czynnik grzewczy ana-
logicznie jak w kolektorach płaskich odbiera 
ciepło bezpośrednio z absorberów.
Popularność kolektorów próżniowych typu 
Heat Pipe w ostatnich latach znacznie wzro-
sła. Część producentów świadomie zmieniła 
konstrukcję oferowanych przez siebie kolekto-
rów typu Direct Flow na Heat Pipe. Producen-
ci w ten sposób zaczęli eliminować problemy 
eksploatacyjne wynikające z przegrzewania  
w stanie stagnacji. Jednak odbyło się to ze 

szkodą dla sprawności urządzeń, która ule-
gła w każdym przypadku obniżeniu w now-
szych wersjach tego samego producenta.
Różnicę w sprawności pomiędzy kolektorem 
typu Direct Flow a Heat Pipe można w łatwy 
i wiarygodny sposób porównać dla rur próż-
niowych tego samego producenta. Firma 
NARVA oferuje także 2 wersje rury, różniące 
się jedynie sposobem odbioru ciepła. Różni-
ca jak wskazuje wykres (rys. 5 ) w początko-
wym zakresie pracy (do 80 K) sięga wg da-
nych z certyfikatów Solar Keymark 17% na 
korzyść kolektora typu Direct Flow.

Ochrona przed skutkami  
przegrzewania w stanie stagnacji

Kolektory próżniowe typu Direct Flow narażo-
ne były na większe ryzyko wystąpienia skut-
ków braku odbioru ciepła. Tradycyjne rozwią-
zanie górnych przyłączy zostało ocenione 
jako najbardziej niekorzystne w zachowaniu 
się przy braku odbioru ciepła [6]. Cechuje się 
blokowaniem swobodnego wypływu glikolu 
w początkowej fazie stanu stagnacji, a przez 
to jego długotrwałym gotowaniem. Powodu-
je to powstawanie dużej ilości pary wodnej, 
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4  Porównanie sprawności kolektorów próżniowych wg danych  
z certyfikatów Solar Keymark [5] (dane odniesione do powierzchni apertury)

5  Porównanie sprawności kolektora próżniowego typu direct Flow 
(Hewalex KSR10) oraz typu Heat Pipe. dane odniesione do powierzchni 
apertury wg certyfikatów Solar Keymark. Kolektor typu Heat Pipe z 
rurami próżniowymi tego samego producenta (NARVA). Różnica w 
praktyce może być wyższa, z uwagi na badanie kolektora typu Heat 
Pipe w oparciu o wodę jako czynnik grzewczy [4]
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6  Ochrona kolektora  
w stanie stagnacji wynika 
z konstrukcji orurowania 
absorbera, pozwalającego 
na swobodny wypływ 
glikolu wypieranego 
przez powstającą od góry 
parę wodną. Tradycyjne 
rozwiązania górnych 
przyłączy powodowały 
zamykanie glikolu 
w orurowaniu i jego 
długotrwałe gotowanie. 
Stanowiło to poważny 
problem dla wielu 
producentów i wobec 
tego odchodzenie od tego 
rodzaju rozwiązań

Dane techniczne kolektora 
Hewalex KSR10

Parametry dla sprawności odniesione  
do powierzchni apertury lub absorbera:
• sprawność optyczna (apertura/absorber) – 
78,0%/85,0%
• współczynnik strat ciepła a1 (apertura/
absorber) – 1,27/1,38 W/m2K
• współczynnik strat ciepła a2 (apertura/
absorber) – 0,0012/0,0013 W/m2K2

• powierzchnia brutto – 1,823 m2

• powierzchnia apertury – 1,014 m2

• waga – 30 kg
• gwarancja – 10 (+1) lat
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tru nie pozwalają na zastosowanie kolektorów 
nachylonych do poziomu. Częściej spotykanym 
wariantem zabudowy poza połacią dachu, 
jest montaż kolektora na elewacji budynku  
(rys. 8 ). Wówczas kolektor KSR10 montuje się  
w pozycji pionowej z rurami próżniowymi poło-
żonymi równolegle do terenu. Pozwala to na ich 
obrót i skorygowanie ustawienie absorberów.

Zalecenia dla korekty ustawienia  
rur próżniowych

Kolektor Hewalex KSR10 cechuje się zastoso-
waniem rur szklanych o stosunkowo niewiel-
kiej średnicy zewnętrznej 56 mm ze zwiększo-
nymi rozstawami pomiędzy nimi. Dzięki temu 
zapewnia się całkowite nasłonecznienie ab-
sorberów niezależnie od pory roku i kąta pa-
dania promieniowania słonecznego. Zaleca-
nym maksymalnym kątem obrotu rury jest 25o. 
Większy kąt jest technicznie możliwy do zasto-
sowania, ale nie jest to uzasadnione w real-
nych warunkach eksploatacji, gdyż zwiększa 
możliwość zacieniania absorberów. Szczegól-
nie w najkorzystniejszym letnim okresie pracy, 
przy najwyższym położeniu słońca (kąt pada-
nia promieniowania 61o w Polsce), widoczny 
jest wzrost zacieniania absorberów przy ob-
rocie rury o kąt 45o. Może on wynieść ok. 30% 
dla przykładowego kolektora innego produ-
centa o rurach próżniowych większej średnicy  
i ze zmniejszonym rozstawem. Podobnie kąt ob-
rotu rur o 45o, zwiększyłby niepotrzebnie zacie-
nienie absorberów dla kolektora KSR10 (rys. 9 ).

Podsumowanie

Firma Hewalex podkreśla przede wszystkim ce-
lowość stosowania kolektorów płaskich dla 
zdecydowanej większości sytuacji. Jeżeli ocze-
kiwania inwestora są jednak odmienne lub też 

występują inne uwarunkowania, jak chociażby 
nietypowe warunki zabudowy, to sens stosowa-
nia mogą mieć kolektory próżniowe segmentu 
„Premium”. Można do nich zaliczyć te rozwią-
zania, których sprawność pracy będzie wyraź-
nie wyższa niż dla kolektorów płaskich. Kolekto-
ry KSR10 w segmencie kolektorów próżniowych 
„Premium” oferują wysokie walory użytkowe 
przy atrakcyjnej cenie zakupu i długim okresie 
gwarancji, która nie wprowadza dla użytkowni-
ka trudnych do spełnienia warunków.

Literatura:
[1] “Solar Thermal Markets in Europe. Trends and 
Market Statistics 2011”, ESTIF 2012
[2] Materiały firmy NARVA Lichtquellen GmbH + Co. 
KG (nt-solartechnik.de)
[3] “Solar Collectors, Energy Storage and Materials”, 
F.DeWinter, MIT Press 1990
[4] “Einfluss einiger Prüfparameter auf das Kolellek-
tor-Messergebniss”, SPF Rapperswil
[5] Certyfikaty Solar Keymark nr: 011-7S1864 R, 011-
7S1077 R, 011-7S558 R, 011-7S412 R, 011-7S556 R, 011-
7S373 R, 011-7S1392 R, 11-7S321 R, 011-7S1502 R, 011-
7S1106 R, 011-7S1860 R, 11-7S1792 R, 011-7S1783 R, 
011-7S1381 R, 011-7S917 R, 011-7S2018 R, 011-7S408 R, 
011-7S1555 R, 011-7S1859 R
[6] „Untersuchungen zum Stagnationsverhalten so-
lartermischer Kollektorfelder”, J.Scheuren, Kassel 
University 2008  

zwiększony wzrost ciśnienia w instalacji solar-
nej i wzrost ryzyka uszkodzenia samego gliko-
lu, jak i elementów instalacji.
Przeciwdziałanie skutkom stagnacji jest jednym 
z ważniejszych zagadnień, jakim zajęły się w 
ostatnich latach takie ośrodki badawczo-roz-
wojowe, jak np. ISFH Hameln, ISE Fraunfoher, 
czy też AEE INTEC. Także własne doświadcze-
nie firmy Hewalex posłużyło do opracowania 
całkowicie nowej koncepcji kolektora próżnio-
wego typu Direct Flow. Kolektor KSR10 cechuje 
się jedynym tego typu na rynku rozwiązaniem 
– dolnymi przyłączami hydraulicznymi. 
Rozwiązanie sprawdzone w wieloletniej prak-
tyce w pracujących małych i dużych insta-
lacjach solarnych, wskazało na całkowite wy-
eliminowanie skutków braku odbioru ciepła. 
W początkowej fazie stanu stagnacji, glikol z 
koncentrycznych rurek jest wypierany przez 
powstającą parę wodną (rys. 6 ).
Firma Hewalex zaleca stosowanie takich sa-
mych natężeń przepływu czynnika grzewcze-
go, jakie stosowane były dla kolektorów pod-
czas ich badań. Nie jest to regułą, gdyż wielu 
producentów chcąc podwyższyć temperatu-
rę pracy zaleca stosowanie obniżonych natę-

żeń przepływu. Odpowiednie natężenie prze-
pływu (dla KSR10: 60 l/m2h) chroni instalację 
przed zapowietrzaniem. Powinno też zapewnić 
wzrost temperatury czynnika grzewczego o nie 
więcej niż 10oC – zapewnia to uzyskiwanie wy-
sokiej sprawności pracy (niższe straty ciepła do 
otoczenia). Opracowanie konstrukcji dolnych 
przyłączy kolektora KSR10 przez firmę Hewalex, 
wiązało się także z badaniami praktycznymi. 
W tym celu prowadzone były prace na mode-
lach szklanych rurek koncentrycznych (2-ścien-
nych) czynnika grzewczego (rys. 7 ).

Możliwości zabudowy kolektora  
w warunkach nietypowych

Kolektor próżniowy Hewalex KSR10 należy do 
nielicznych na rynku kolektorów, które można 
instalować w dowolnej pozycji. Zabudowa po-
zioma na dachu płaskim jest bardzo rzadko 
stosowana w naszych warunkach, ze względu 
na ryzyko długotrwałego wyłączenia kolektora 
z pracy przez zalegający śnieg. Należy trakto-
wać taką możliwość jako ostateczność, np. dla 
zastosowania kolektorów w budynkach wyso-
kich, gdzie zwiększone siły oddziaływania wia-
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7  Prace badawcze firmy Hewalex na modelach 
szklanych rurek czynnika grzewczego. Odpowiednie 
natężenie przepływu (zalecane w materiałach 
montażowych) zabezpiecza kolektor przed 
ewentualnym zapowietrzaniem

8  Kolektory Hewalex KSR10 można 
instalować z dowolnym nachyleniem (od 0 
do 90o). Przy braku odpowiedniego miejsca 
dla zabudowy, można wykorzystać elewację 
budynku do pionowego montażu kolektora

9  Wpływ kąta obrotu rury próżniowej na zacienianie 
absorberów
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kazuje, że czasami występują sytuacje, w któ-
rych sam rynek nie może sobie poradzić lub 
się zmienić. Przed wprowadzeniem wymogu, 
mimo stosunkowo niewysokiej ceny i bardzo 
krótkiego okres zwrotu różnicy nakładów inwe-
stycyjnych (około 2 lat) wysokoefektywne pom-
py obiegowe nie osiągnęły w Europie sukcesu 
rynkowego. Większa część klientów czy instala-
torów nie było zainteresowanych ich zakupem. 
Wprowadzenie opisanych wymogów z pew-
nością spowoduje szybkie obniżenie cen wy-
sokoefektywnych pomp obiegowych.
Roczna oszczędność energii elektrycznej przy 
zamianie 1 mln szt. pomp obiegowych rocz-
nie może sięgać nawet 300 000 MWh/rok, co 

Nadciąga nowa rewolucja technologii ogrzewania:  
nowe wymogi ekologiczne i oznakowanie energetyczne 

Urządzenia grzewcze z…
etykietami energetycznymi (cz. 1)

  Paweł Lachman

  Klasy energetyczne w pompach 
ciepłowniczych już funkcjonują

Doświadczenia z zastosowania wysoko-
efektywnych pomp obiegowych  
z klasami energetycznymi…
Od 1 styczna 2013 roku w Europie występu-
je wymóg stosowania pomp obiegowych c.o. 
o wysokiej efektywności (o współczynniku EEI 
< 0,27). Dotyczy to na razie sprzedaży pomp 
obiegowych niezabudowanych w zestawach 
lub zabudowanych w kotłach. Wskaźnik efek-
tywności energetycznej (EEI) jest ustalany  
w oparciu o określoną procedurę, która sta-
nowi rozporządzenie wykonawcze ENER LOT11 

do Dyrektywy ErP. Wartość EEI, równa np. 0,23 
oznacza, że dana pompa potrzebuje jedy-
nie 23% energii elektrycznej, którą zużywa sta-
tystyczna pompa wbudowana przed rokiem 
2000, pracując wg tego samego profilu ob-
ciążenia. Od 1 sierpnia 2015 roku wymóg wy-
sokiej efektywności zostanie rozszerzony na 
wszystkie sprzedawane pompy obiegowe c.o. 
Wtedy też zwiększy się wymóg współczynnika 
EEI < 0,23. Wtedy też w UE będą dostępne tyl-
ko pompy o najwyższej klasie energetycznej. 
Obecnie tylko niespełna 5% istniejących pomp 
obiegowych w Europie spełnia te wymagania. 
Historia wprowadzenia wymogu stosowania 
wysokoefektywnych pomp obiegowych po-

13 marca 2013 roku Komisja Europejska zakończyła pracę nad objęciem wymaganiami etykietowania 
energetycznego kolejne grupy produktów m.in. kotły i urządzenia grzewcze, zasobniki ciepłej wody. Przepisy 
te powinny ukazać się w czerwcu 2013, po wcześniejszej pozytywnej decyzji Parlamentu Europejskiego. Ciągle 
trwają prace w zakresie kotłów stałopalnych – w tym na biomasę – i systemów miejscowych ogrzewaczy 
pomieszczeń. Powinny się one zakończyć w połowie przyszłego roku. Jednocześnie w ramach projektów 
Komisji Europejskiej przygotowana jest decyzja o wymogach projektowania ekologicznego tzw. ecodesign dla 
wszystkich omawianych technologii grzewczych. decyzje o wymogach ecodesigne wejdą w życie w tym samym 
czasie co decyzja KE o wprowadzeniu oznakowania energetycznego urządzeń.

dopowiada średniej rocznej produkcji ener-
gii elektrycznej z 3 mln m2 paneli fotowoltaicz-
nych (przy założeniu rocznej oszczędności  
300 kWh energii elektrycznej przypadającej na 
pompę obiegową), a zmniejszenie elektrycznej 
mocy dyspozycyjnej sięga nawet 100 MW.
Narzucanie pewnych standardów jest więc 
konieczne, gdyż na bezpieczeństwie energe-
tycznym zyskują inwestorzy, instalatorzy i rów-
nież nasze państwo, czyli my wszyscy. 

Obowiązek oznakowania  
energetycznego urządzeń  
zużywających energię

Ustawa z dnia 14 września 2012 r. (Dz.U.2012.1203 
z dnia 31 października 2012 r.) o obowiąz-
kach w zakresie informowania o zużyciu ener-
gii przez produkty wykorzystujące energię od 
1 lutego 2013 r. rozszerzyła  obowiązek stoso-
wania etykiet energetycznych na wszystkie 
produkty wykorzystujące energię. Dotyczy to 
tych produktów, dla których występują wy-
magania dotyczące sporządzania dokumen-
tacji technicznej oraz stosowania etykiet i kart 
w postaci aktów Komisji Europejskiej. Obecnie 
przepisy ustawy obejmują m.in. zmywarki do 
naczyń, lodówki, zamrażarki, pralki, telewizo-
ry, klimatyzatory, suszarki bębnowe. 

Co oznacza oznaczenie LOT 1, LOT 2?

Dyrektywa 2009/125/EC (Energy-related Pro-
ducts – ErP) z 2009 r. (zmieniająca dyrektywę 
2005/32/WE, tzw. EuP) w sprawie ogólnych za-
sad ustalania wymogów ekoprojektu w odnie-
sieniu do produktów związanych z energią oraz 
dyrektywa 2010/30/EU o oznakowaniu ener-
getycznym urządzeń energetycznych prze-
widuje wprowadzenie klas efektywności 
energetycznej dla urządzeń grzewczych. 
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na forma prawna wymogów, która ma bez-
pośredni skutek prawny we wszystkich pań-
stwach członkowskich.
Pełna lista wszystkich grup produktów zuży-
wających energię i stan wprowadzania klas 
energetycznych zawarta jest na stronie  
www.eceee.org/Eco_design/products

Oznakowanie energetyczne  
i wymogi ecodesign w ramach  
ENER LOT1 i ENER LOT2

13 marca 2013 roku Komisja Europejska zakoń-
czyła pracę nad objęciem wymaganiami ety-
kietowania energetycznego kolejne grup pro-
duktów m.in. kotłów i urządzeń grzewczych 
(ENER LOT1), zasobników ciepłej wody (ENER 
LOT2). Przepisy dot. ENER LOT1 i LOT2 powinny 
ukazać się w czerwcu 2013, po wcześniejszej 
pozytywnej decyzji Parlamentu Europejskiego.
Ciągle trwają pracę w zakresie kotłów stało-
palnych (w tym na biomasę) (ENER LOT15)  
i systemów miejscowych ogrzewaczy po-
mieszczeń (ENER LOT20). Powinny się one za-

kończyć w połowie przyszłego roku. Jed-
nocześnie w ramach projektów Komisji 
Europejskiej przygotowana jest decyzja o wy-
mogach projektowania ekologicznego tzw. 
ecodesign dla wszystkich omawianych tech-
nologii grzewczych. Decyzje o wymogach 
ecodesign wejdą w życie w tym samym cza-
sie co decyzja KE o wprowadzeniu oznako-
wania energetycznego urządzeń.
Rozmowy w sprawie wprowadzenia oznako-
wania energetycznego i wymogów projekto-
wania ekologicznego grupy produktów grzew-
czych Lot1 trwały ponad 7 lat! Ale po wielu 
żmudnych negocjacjach udało się je szczęśli-
wie zakończyć 13 marca, kiedy Komitet Regu-
lacyjny (przedstawiciele KE i przedstawiciele 
krajów członkowskich UE) zaaprobował pro-
jekt. W okolicach czerwca 2013, należy spo-
dziewać się oficjalnego opublikowania regu-
lacji LOT1 i LOT2. Prawdopodobnie wtedy KE 
wyda 2 oddzielne rozporządzenia delegowane 
komisji (UE) uzupełniające dyrektywę 2010/30/
UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odnie-
sieniu do etykiet efektywności energetycznej 

Zgodnie z nomenklaturą używaną w rozpo-
rządzeniach do dyrektywy ErP, każda grupa 
produktów jest nazywana „LOT”. Dla każdej 
grupy produktów, przeprowadzane są rozle-
głe badania produktu, które analizują dane 
rynkowe, status technologiczny i zawarte  za-
lecenia Komisji Europejskiej. 
W fazie analiz, zainteresowane strony spotka-
ją się, aby omówić badania. Każde badanie 
grupy produktu (LOT) następuje na wniosek 
Komisji Europejskiej. Jest ono przedstawiane  
i konsultowane w ramach w tzw. forum kon-
sultacyjnego. Grupa ta składa się z eksper-
tów i zainteresowanych stron. Ma ona na 
celu poinformowanie zainteresowanych stron 
i zapewnienie ich udziału w realizacji dyrek-
tywy. Forum konsultacyjne przyczynia się do 
określania i przeglądu środków wykonaw-
czych, bada efektywność mechanizmów 
nadzoru rynku oraz oceny zawieranych do-
browolnych umów w kontekście dyrektywy.
Proces kontynuuje się w opracowywaniu  
i przedstawiając oceny oddziaływania, po 

którym Komisja opracowuje ostateczną pro-
pozycję. Wniosek ten jest wysyłany do głoso-
wania w Komitecie Regulacyjnym w ramach 
którego mogą wypowiedzieć się przedstawi-
ciele krajów członkowskich. W ramach prac 
Komitetu Regulacyjnego powstaje ostatecz-

Grupa produktów, nr Lot Status w procesie ErP

Urządzenia grzewcze, LOT1 Komitet Regulacyjny – 13 marca 2013 r. 

Podgrzewacze wody użytkowej, LOT2 Komitet Regulacyjny – 13 marca 2013 r.

Klimatyzatory (pokojowe), LOT10 Przepisy obowiązują od 26 marca 2012 r. 

Domowe wentylacja i wyciągi kuchenne LOT10 Forum konsultacyjne – 6 listopad 2012 r. 

Silniki elektryczne, LOT11 Przepisy obowiązują od 12 sierpnia 2009 r. 

Wentylatory, LOT11 Przepisy obowiązują od 26 kwietnia 2011 r. 

Pompy obiegowe w budynkach, LOT11 Przepisy obowiązują od 12 sierpnia 2009 r. 

Pompy elektryczne , LOT11 Komitet Regulacyjny – 16 grudnia 2011 r. 

Małe kotły stałopalne, LOT15 Forum konsultacyjne – 20 września 2012 r.

Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, LOT20 Forum konsultacyjne – 20 września 2012 r. 

Produkty centralnego ogrzewania (inne), LOT21 Wykonano studium. 

Tabela 1  Lista produktów związanych z branżą grzewczą i ich status w projekcie ErP

1  Przebieg powstawania regulacji dotyczącej oznakowania energetycznego dla danej grupy produktów
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dla urządzeń grzewczych i urządzeń przygoto-
wania ciepłej wody użytkowej. Okres przejścio-
wy dla tej regulacji wynosi 2 lata (patrz rys. 2 ).

Zakres urządzeń, które dotyczy LOT1 
związany z wymogami ecodesign 
(oznakowanie produktów znakiem CE):
• kotły gazowe, olejowe, elektryczne do  
400 kW mocy, 
• pompy ciepła (zasilane elektrycznie, gazo-
we, olejem) do 400 kW mocy,
• niskotemperaturowe pompy ciepła do  
400 kW mocy,
• gazowe lub olejowe urządzenia kogenera-
cyjne do 400 kW mocy.

Zakres urządzeń które dotyczy LOT1  
związany z wymogami oznakowania 

energetycznego (klasy energetyczne):
• kotły gazowe, olejowe, elektryczne do 
70 kW mocy,
• kompy ciepła (zasilane elektrycznie, gazo-
we, olejem) do 70 kW mocy,
• niskotemperaturowe pompy ciepła do  
70 kW mocy,
• gazowe lub olejowe urządzenia kogenera-
cyjne do 70 kW mocy.

Zakres urządzeń, które dotyczy LOT1 
związany z wymogami oznakowania 
energetycznego (klasy energetyczne) 
może obejmować:
• pojedyncze urządzenia do 70 kW mocy, 
• pakiety systemowe do 70 kW mocy (np. ko-
cioł gazowy + kolektor słoneczny lub kocioł 
gazowy + pompa ciepła).  

1.03.2013 
Decyzja komitetu 

regulacyjnego 

Publikacja wymogów oznakowania energet.  
LOT1 i 2 w oficjalnym dzienniku  UE  
06.2013 z 2 letnim okresem przejściowym 

Obligatoryjny wymóg używania 
oznakowania energetycznego od 06.2015 

Publikacja wymogów ecolabelingu produktów.  
LOT1 i 2 w oficjalnym dzienniku UE 
06.2013 z 2 letnim okr. przejściowym 

Obligatoryjny wymóg minimalnej 
efektywności energetycznej od 06.2015 

2  Terminy wprowadzenia wymogów oznakowania energetycznego i wymogów 
ecolabelingu dla LOT1 i LOT2

 

Kocioł  
dwufunkcyjny 

 

Urządzenie 
kogeneracyjne 

(gazowe, olejowe) 

 

Pompa ciepła do 
c.o. (typu 

powietrze-woda) 

 3  Przykład etykiet energetycznych dla różnych urządzeń grzewczych

r
ek
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W wersji: Standard, deluxe oraz Projekt 

Zamiast zasobników 
stacje wymiennikowe Herz

  Grzegorz Ojczyk

Stacje wymiennikowe firmy 
HERZ to urządzenia służące 
do przygotowywania 
ciepłej wody użytkowej 
w sposób dynamiczny, 
bez konieczności jej 
magazynowania. działają 
znacznie sprawniej od 
zasobników c.w.u., które 
podgrzewają wodę przed 
użyciem i ją magazynują. 
Stacja wymiennikowa Herz 
jest załączana dopiero 
wtedy, gdy pojawia się pobór 
ciepłej wody użytkowej. 
Stacje wymiennikowe 
HERZ zapewniają stałą 
temperaturę oraz stabilną 
ilość ciepłej wody, także  

w przypadku różnej liczby działających jednocześnie punktów czerpalnych. 
dodatkowo pozwalają zasilać instalację centralnego ogrzewania  
w systemie etażowym, co umożliwia z jednej instalacji centralnego 
ogrzewania budynku zasilanie instalacji centralnego ogrzewania  
w mieszkaniu oraz instalacje przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Jak działa stacja wymiennikowa HERZ 
– na przykładzie HERZ Standard?
W trybie gotowości woda grzewcza płynie przewodem obejściowym, którego 
temperatura jest utrzymywana na poziomie temperatury roboczej za pomocą 
ogranicznika temperatury powrotu. Dzięki temu woda grzewcza jest zawsze do-
stępna bezpośrednio obok wymiennika ciepła (9). W razie poboru ciepłej wody 
w podłączonym urządzeniu odbiorczym regulator otwiera, w wyniku różnicy ci-
śnień, dopływ wody zimnej i wody grzewczej. Tym samym zimna woda przepły-
wa przez wymiennik ciepła, następuje jej podgrzanie oraz natychmiastowe prze-
słanie do miejsca poboru w postaci ciepłej wody. Regulacja temperatury ciepłej 
wody odbywa się poprzez termostat, za pomocą czujnika zanurzeniowego na 
wyjściu zimnej wody wymien-
nika ciepła, który steruje re-
gulatorem ciśnienia i tempe-
ratury. Zawór mieszający do 
wody pitnej HERZ (6) poprzez 
element termostatyczny mie-
sza wodę zimną z wodą cie-
płą, uzyskując w ten sposób 
wodę o ustawionej wstęp-
nie temperaturze, tak aby wy-
kluczyć ryzyko poparzenia 
podczas pobierania wody. 
Podczas krótkich oraz obję-
tościowo niewielkich pobrań 
wody może w wyniku działa-
nia armatury bezpieczeństwa 
zdarzyć się, że temperatura 
ciepłej wody będzie poniżej 
wartości zadanej. 
Pobór ciepłej wody odbywa 
się za pomocą zaworów kulo-
wych HERZ (8).
Aby zapobiec zanieczyszcze-
niom po stronie grzewczej, na 
zasilaniu zamontowano ła-
pacz zanieczyszczeń z sitem  
o drobnych oczkach – 0,75 mm.

1  Schemat stacji wymiennikowej Herz Standard
Wyposażenie: 1 – regulator stacji Herz; 2 – termostayczny zawór 
obejścia; 3 – ogranicznik; temperatury powrotu; 4 – filtr;  
5 – głowica termostatyczna z kapilarą i czujnikiem Herz; 6 – zawór 
mieszający do wody pitnej; 7 – zawór kulowy c.o.; 8 – zawór 
kulowy do wody pitnej; 9 – wymiennik ciepła; 10 – wodomierz;  
11 – licznik energii cieplnej; 12 – regulator różnicy ciśnienia
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- prosta obsługa instalacji w mieszkaniu;
- optymalny komfort ciepła.

Natynkowo lub podtynkowo

Dzięki swoim niewielkim wymiarom oraz 
kompaktowej budowie stacja wymienni-

kowa Herz może być montowana natynko-
wo lub podtynkowo, albo na klatce schodo-
wej, albo w samym mieszkaniu (np. zamiast 
klasycznego zbiornika c.w.u). Z tego powo-
du stacja wymiennikowa HERZ jest dostęp-
na w dwóch wariantach: w wersji podtynko-
wej i natynkowej. W obu przypadkach stacja 

  Stacje wymiennikowe HERZ zapewniają 
stałą temperaturę oraz stabilną ilość ciepłej 
wody, także w przypadku różnej liczby działa-
jących  jednocześnie punktów czerpalnych. 
Dodatkowo pozwalają zasilać instalację cen-
tralnego ogrzewania w systemie etażowym, 
co umożliwia z jednej instalacji centralnego 
ogrzewania budynku zasilanie instalacji cen-
tralnego ogrzewania w mieszkaniu oraz in-
stalacje przygotowania ciepłej wody użytko-
wej. Herz od kilku już lat proponuje gotowe 
do montażu kompaktowe stacje wymien-
nikowe, wyposażone we wszystkie niezbęd-
ne elementy do działania takiego miniwęzła. 
Komponenty stacji są najczęściej produkta-
mi z oferty HERZ, a więc wyrobami wysokiej 
jakości, jak: zawory mieszające, regulacyjne, 
termostatyczne, kulowe, regulatory różnicy 
ciśnienia i inne. Mamy więc gwarancję nieza-
wodności działania i trwałości urządzenia.

Zalety stacji wymiennikowych firmy 
Herz:
- możliwość indywidualnego ogrzewania 
pomieszczeń oraz wytwarzania c.w.u.;
- dynamiczne dopasowanie stacji do 
zmiennego zapotrzebowania na c.w.u.;
- możliwość jednoczesnego przygotowania 
ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania 
pomieszczeń;
- możliwość indywidualnej nastawy wg 
życzeń użytkowników;
- minimalne wymiary;
- nie wymaga zbiornika c.w.u.;
- w wyniku utrzymywania stałej temperatury 
w wymienniku ciepła zmniejsza się ryzyko 
występowania bakterii Legionella oraz 
tworzenia się zwapnień;
- niska temperatura powrotu czynnika 
grzewczego;
- minimalne straty ciepła w systemie;

1  Schemat przyłączenia stacji wymiennikowej HERZ do sieci ciepłowniczej. 
O ile to możliwe, stację wymiennikową należy przyłączyć jeszcze przed pierwszym 
urządzeniem odbiorczym

Parametry pracy stacji wymiennikowych Herz

Temperatura zasilania [oC] 60 75 60 75
Ciśnienie dysp. zasilania [kPa] 20 20 25 25
Temperatura c.w.u. [oC] 45,4 57,5 46,6 57,1
Moc grzewcza wymiennika [kW] 32 42,3 33 42

Minimalne ciśnienie wody zimnej: 3,5 bar
Temperatura wody zimnej: 10oC
Wydajność przygotowania c.w.u.: 13 l/min
Strumień czynnika grzewczego: 600 l/min
Wymiary stacji wymiennikowej  
wynoszą maksymalnie: 1000x1000x250 mm (wys. x szer. x głęb.).
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wymiennikowa jest mocowana ze wszystki-
mi elementami składowymi do blachy meta-
lowej – przykręcana do skrzynki podtynkowej 
lub w wersji natynkowej – zabezpieczana 
pokrywą. Jest to korzystne z tego względu,  
że w przypadku dużych prac budowlanych 
należy jedynie zamontować obudowę, a do-
piero po zakończeniu prac wbudować i pod-
łączyć stację wymiennikową. 

W różnych wersjach

Aby uwzględnić różnorodne potrzeby klien-
tów, firma Herz oferuje stacje Deluxe i Projekt.
Stacje Deluxe przeznaczone są dla wymaga-
jących klientów i dodatkowo wyposażone są 
w regulator strefowy oraz zawór regulacyjny  
z funkcją odcięcia.
Stacje Projekt przeznaczone są do budow-
nictwa wielorodzinnego. Stacje wykonywane 
są w standardzie ekonomicznym i zawierają 
podstawowe wyposażenie.
Oferowane stacje wymiennikowe Herz cha-
rakteryzują się wysokimi walorami użytko-
wymi, zaś oferowane wersje wykonania po-
zwalają zaspokoić szeroką gamę klientów 
firmy Herz.  

HERZ Armatura i Systemy Grzewcze 
sp. z o.o.
32-020 Wieliczka, 
ul. Artura Grottgera 58
tel. 12 289 02 20, faks 12 289 02 21
www.herz.com.pl, 
centrala@herz.com.pl

Bilans Forum Wentylacja 
– Salon Klimatyzacja 2013 

  W tegorocznym Forum Wentylacja –  
Salon Klimatyzacja (5-6 marca 2013 r.), na 
powierzchni ponad 4000 m2 udział wzięło 
122 wystawców, a targi odwiedziło blisko  
3000 zwiedzających. Targom towarzy- 
szył bogaty program seminariów, prezen- 
tacji i wykładów, który jak co roku cieszył  
się ogromnym zainteresowaniem uczestni-
ków Forum.

ARENA  
TECHNOLOGII 
nowością  
tegorocznej  
edycji Forum

ARENA TECHNO-
LOGII to wydzie- 
lona strefa pre- 

zentacyjna dla nowości produktowych  
i technologii. W jej ramach każdy ze zwiedza-
jących mógł „dotknąć” i zapoznać się z pre-
zentowanymi produktami takich firm jak: BH-
-RES, Daikin, Elektronika, Harmann, Juwent, 
Maxair, Radwan, Ventia. 
Wśród produktów zaprezentowanych w ra-
mach Areny Technologii można było zoba-
czyć: płyty z wełny szklanej do zastosowa-
nia w systemach wentylacyjnych CLIMAVER 
z firmy BH-RES. Firma DAIKIN zaprezentowa-
ła gamę produktów: układ sterowania ze 
zmienną temperaturą czynnika chłodnicze-

go VRV IV, Fully Flatt Cassette, jednostkę na-
ścienna CTXS 15,35K, centrale wentylacyjne.
Firma ELEKTRONIKA pokazała: agregat skra-
plający EazyCool – seria ZX, agregat skra-
plający Optyma™ Slim Pack, jednostkę 
zewnętrzną MULTI – SPLIT MHI, sprężarkę 
STREAM oraz chillery EXP. Firma HARMANN 
zaprezentowała dwa produkty: COOK- 
VENT.F – wentylator promieniowy do wycią-
gów kuchennych oraz ROOFTEC 2-315/3900S 
dachowy wentylator promieniowy. Kurtynę 
powietrzną SILVER pokazała firma JUWENT,  
a MAXAIR zaprezentował podsufitową cen-
tralę wentylacyjną XS-FLAT-90-RO. AREO 
PLUS 1 to centrala nawiewno-wywiewna  
z odzyskiem ciepła i chłodu zaprezentowa-
na przez firmę RADWAN, a KOMFOVENT  
Verso R-10 to centrala wentylacyjna, któ-
rą w Arenie Technologii promowała firma 
VENTIA.  

Konkurs  
NAJCIEKAWSZY
PRODUKT

Zwiedzający tar-
gi oddawali swo-
je głosy w trzech 
kategoriach: 
Wentylacja, Kli-

matyzacja, Bezpieczeństwo pożarowe. Każ-
dy uczestnik wystawy otrzymywał kupon 
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upoważniający do głosowania, a ogło-
szenie wyników konkursu nastąpiło w dru-
gim dniu targów. Zgodnie z regulaminem 
do konkursu można było zgłaszać produkty 
wprowadzone na rynek po dniu 1 stycznia 
2012. Do konkursu zgłoszono 44 produkty  
w trzech kategoriach, a zwiedzający odda-
li 1023 głosy. 

Zwycięzcami konkursu zostali w: 
• Kategorii Wentylacja: SmayLab – System re-
gulacji ilości powietrza w pomieszczeniach 
laboratoryjnych, produkt zgłoszony przez fir-
mę SMAY Sp. z o.o.
• Kategorii Klimatyzacja: CF-CMP-REKU – 
Kondensacyjny rooftop gazowy z pompą 
ciepła i rekuperatorem, produkt zgłoszony 
przez firmę OMNI SCALA
• Kategorii Bezpieczeństwo pożarowe: Sys-
tem EXIT ZZ zapobiegający zadymieniu klatek 
schodowych i szybów windowych, produkt 
zgłoszony przez firmę AERECO Zabezpiecze-
nia Przeciwpożarowe.

Wszyscy biorący udział w konkursie Najcie-
kawszy Produkt 2013 oddając swój głos mogli 
dodatkowo wylosować specjalne nagrody, 
jakimi w tym roku były tablety i nawigacje 
samochodowe oraz upominki.  

Seminaria

W tym roku odbyło się w sumie 51 wystą-
pień, które cieszyły się dużym zainteresowa-
niem zwiedzających targi. 
Poruszano między innymi tematykę naj-
nowszych zmian w przepisach techniczno-
-budowlanych oraz nowości w normach, 
omawiano system dopłat do systemów 
wentylacji z odzyskiem ciepła. Dużym za-
interesowaniem cieszyły się seminaria 

dotyczące metod oceny efektywności 
energetycznych central wentylacyjno-kli-
matyzacyjnych, zastosowania pomp ciepła 
w basenowych centralach wentylacyjnych, 
magazynowania chłodu w instalacjach kli-
matyzacyjnych, czy zagadnienia dotyczące 
czujników CO2, sterowania wentylacją  
w zależności od potrzeb, pomp ciepła  
w wentylacji i klimatyzacji, wentylacji wy-
porowej. 
Osobną tematykę podczas seminariów sta-
nowiły zagadnienia związane z wentylacją 
pożarową. Poruszone zostały m.in. takie te-
maty, jak: wymogi dla dokumentacji projek-
towej dotyczącej wentylacji pożarowej, zin-
tegrowane systemy sterowania instalacją 
wentylacji pożarowej i bytowej czy instalacje 
odbioru powietrza i dymu w budynkach wie-
lokondygnacyjnych. 

Pełen wykaz tematyki seminariów można 
znaleźć na www.forumwentylacja.pl, a ma-
teriały seminaryjne w postaci książki można 
zakupić na www.wentylacja.org.pl/sklep 

Branża nas lubi

W ramach Forum Wentylacja – Salon 
Klimatyzacja 2013 wystawcy biorący udział 
w targach przyznali tytuł „Branża nas lubi”. 
Tegoroczne wyróżnienie otrzymała firma 
SMAY Sp. z o.o.

Kolejna edycja Forum Wentylacja – Salon 
Klimatyzacja odbędzie się już w przyszłym 
roku, zatem do zobaczenia w 2014 roku!

Organizatorem wydarzenia jest: 
Stowarzyszenie Polska Wentylacja,  
www.forumwentylacja.pl,  
www.wentylacja.org.pl  
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• Pompa o wysokiej sprawności – bardzo 
oszczędnie zużywa energię elektryczną, za-
pewniając dodatkowe oszczędności energii 
nawet o 76%. Dzięki energii zaoszczędzonej 
przez nią (w porównaniu z pompą jednostop-
niową) można oglądać telewizję przez około 
3000 godzin lub odkurzać przez 180 godzin 
rocznie. Funkcja ochrony pompy przed blo-
kadą przyczynia się do bezpieczeństwa eks-
ploatacji instalacji;
• Mikroprocesowa technika – pozwala na 
pełną optymalizację procesu spalania. Samo-
czynna korekta pracy do częściowego obcią-
żenia umożliwia dłuższy jednostkowy czas pra-
cy urządzenia i mniejszą liczbę załączeń. 

Zakres modernizacji

Aby uczynić kocioł ecoTEC plus jeszcze lep-
szym, zmodernizowano w nim:
• System Aqua Kondens – wykorzystuje 
efekt kondensacji podczas ładowania zasob-
nika, podnosząc współczynnik sprawności 
w procesie przygotowania ciepłej wody do 
104%, tym samym generuje niższe koszty;
• System Aqua Komfort Plus – doskona-
le wykorzystuje opatentowany przez Vaillant 
czujnik przepływu, zapewniając stałą tem-
peraturę c.w.u. (kotły dwufunkcyjne);
• Układ Aqua Power Plus – zwiększa moc 
nawet o 21%. Podczas przygotowywania cie-
płej wody kocioł ecoTEC uruchamia dodat-
kowe rezerwy mocy. Dzięki temu nie trzeba 
instalować kotła o większej mocy, aby zapew-
nić niezawodne zaopatrzenie w ciepłą wodę;
• Sprawność normatywną – została pod-
niesiona i w nowym urządzeniu wynosi 98% 
(Hs)/109% (Hi);
• Zakres modulacji – od 20% do 100 % – sze-
roki zakres modulacji zapewnia najwyższą efek-
tywność wykorzystania mocy. Kocioł ecoTEC 
przy obciążeniu częściowym zużywa tylko taką 
ilość energii, jaka jest absolutnie niezbędna;
• Duży, 20-płytowy wymiennik c.w.u. – zo-
stał zintegrowany z czujnikiem temperatury, 
dzięki temu zapewnia maksymalny komfort 

Gazowe kotły kondensacyjne 

Najnowsza 
generacja 
kotłów ecoTEC plus 
firmy Vaillant

  Karolina Kanonowicz 

  Do szczególnych, nowych rozwiązań za-
stosowanych w kotle ecoTEC plus, świadczą-
cych o ich optymalnym dopasowaniu do 
potrzeb użytkownika należą:
• ELGA – system elektronicznej regulacji 
składu mieszanki gazowo-powietrznej ELGA 
w kotle ecoTEC plus gwarantuje optymalne 
spalanie w każdym czasie, także przy obni-
żonym ciśnieniu gazu zimą. Dzięki temu ko-
cioł pracuje jeszcze bardziej wydajnie i nie-

zawodnie, zarówno w trybie ogrzewania, jak 
i przygotowania ciepłej wody.;
• System Comfort backup – rozpoznaje 
każde odstępstwo od optymalnych warun-
ków i automatycznie dopasowuje tryb pracy 
kotła do okoliczności. W ten sposób energia 
cieplna jest wytwarzana nawet w wypad-
ku zakłóceń w układzie elektronicznym kotła. 
Dzięki temu zyskujemy więcej czasu na dia-
gnozę i eliminację usterki;

Najnowsza generacja kotłów ecoTEC plus firmy Vaillant zaowocowała wieloma 
innowacyjnymi rozwiązaniami wpływającymi na nowy wymiar efektywności. 
Nowy ecoTEC plus to mniejsze zużycie energii, zoptymalizowane spalanie 
przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia gazu oraz uproszczona procedura 
uruchamiania urządzenia. dzięki zastosowaniu rozwiązania „podłącz  
i korzystaj” połączenie regulatora z urządzeniem, na przykład calorMATIC 
470, jest łatwe i szybkie. ecoTEC plus to również nowy design, który wraz  
z wysoką jakością produktu został uhonorowany prestiżową nagrodą IF 
design award. Nowy produkt dostępny będzie w sprzedaży od 22 kwietnia br.
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ciepłej wody. Dodatkowo wykonanie ze sta-
li szlachetnej zabezpiecza wymiennik przed 
korozją (kotły dwufunkcyjne);
• Innowacyjny wymiennik ciepła – po-
zwala do minimum ograniczyć straty ciepła  
i emisję hałasu, przy jednoczesnym obniżeniu 
oporów przepływu;
• Nowy, intuicyjny interfejs kotła – nowy, 
doskonały design urządzenia i wysoka jakość 
produktu została uhonorowana prestiżową 
nagrodą IF design award;
• Magistralę komunikacyjną eBUS – 

upraszcza łączenie z innymi energooszczęd-
nymi podzespołami;
• Poziome przyłącza – sprawiają, że jest 
prosty w instalacji.

Możliwość połączenia nowego ecoTEC`a  
z instalacją solarną lub pompą ciepła gene-
ruje jeszcze niższe zużycie energii, niższe kosz-
ty, mniejszą zależność od dostawców gazu 
natomiast wyższe oszczędności zasobów na-
turalnych.Nowa linia kondensacyjnych ko-
tłów ecoTEC plus to połączenie lat doświad-
czeń marki Vaillant z nowatorską technologią 
branży grzewczej. Te wydajne, oszczędne, 
bezpieczne oraz ekologiczne urządzenia na-
dają się do montażu w każdych warunkach, 
w każdym gospodarstwie domowym.
Przykładowe ceny katalogowe kotłów  
ecoTEC plus (w nawiasie podano moc c.o./
moc maks. przy ogrzewaniu c.w.u.:
• VC 146/5-5 (3,3-14,9 kW/16,3 kW) – 6640 zł;
• VC 206/5-5 (4,2-21,2 kW/24,0 kW) – 7560 zł; 
• VC 246/5-5 (5,7-26,5 kW/30,0 kW) – 8190 zł;
• VC 306/5-5 (6,4-31,8 kW/34,0 kW) – 9200 zł;
• VC 376/5-5 (7,1-37,1 kW/38,0 kW) – 10 330 zł.  

ecoTEC plus – wersje  
i zakresy mocy

Na rynku kotły z tej rodziny dostępne są za-
równo jako jednofunkcyjne (do zastosowa-
nia w instalacjach ogrzewania podłogo- 
wego, grzejnikowych, jak i w instalacjach  
z zasobnikami c.w.u.) – oznaczone jako eco-
TEC VC plus, oraz kotły w wersji dwufunkcyj-
nej pracujące na potrzeby instalacji c.o.  
i w sposób przepływowy na potrzeby c.w.u. 
– oznaczone jako ecoTEC VCW plus.

Parametry kotła ecoTEC:
Wartości mocy kocioł jednofunkcyjny 
(VC): 14/20/25/30/35 kW
Wartości mocy kocioł dwufunkcyjny 
(VCW): 25/29 30/35 kW
Wymiary: 720 x 440 x 335/369/403  
(wysokość, szerokość, głębokość)
Waga: od 33,5 kg do 39,5 kg w zależności 
od mocy

ecoTEC plus także w większych mocach
Vaillant poza ofertą dedykowaną domom 
jednorodzinnym wzbogacił ofertę o kotły 
ecoTEC większej mocy 80/100/120 kW, które 
w układach kaskadowych są w stanie sku-
tecznie ogrzać obiekty do 9000 m2 o zapo-
trzebowaniu na ciepło do 700 kW.

ACT – regulator 
stałotemperaturowy

  Błażej Wojciechowski

  Nowy stałotemperaturowy regulator ACT  
z rodziny produktów ProControl AFRISO stosuje 
się do utrzymania stałej temperatury: wody za-
silającej instalację lub zasilania strony wtórnej 
instalacji w układzie pompowo-wymienniko-
wym. Nowoczesne urządzenie, zintegrowane  
z siłownikiem elektrycznym, steruje pracą obro-
towych zaworów mieszających zarówno 3-, jak  
i 4-drogowych. Umieszczony na regulatorze ACT 
intuicyjny panel dotykowy z przejrzystym menu 
umożliwia prostą i szybką nastawę niezbędnych 
parametrów. Ma też funkcję wyświetlania usta-
wionej temperatury wody zmieszanej lub ak-
tualnej temperatury zmierzonej. Zlokalizowane 
przy pokrętle diody LED wskazują kierunek ob-
rotu i sygnalizują ewentualny błąd lub uszkodze-
nie czujnika, co pomaga w stałej kontroli pracy 
regulatora. Przełącznik trybu pracy pozwala na-
tomiast na zmianę z automatycznego na ręcz-

ny. Wybór trybu pracy oraz szeroki zakres re-
gulacji temperatury (między 0 a 99°C) dają 
możliwość zastosowania przyrządu zarówno  
w instalacjach grzewczych, jak i chłodniczych. 
Fabryczne wyposażenie zestawu w jednome-
trowy przylgowy czujnik temperaturowy oraz 
dwumetrowy przewód zasilający zakończony 
wtyczką, minimalizuje czas i nakład pracy, po-
trzebne do montażu urządzenia. Gwarantuje 
też poprawność połączeń elektrycznych.

Dane techniczne:
- regulator stałotemperaturowy ACT 343
- napięcie zasilania:  230 V AC
- zakres obrotu: 90°
- czas obrotu o 90°: 120 sekund
- moment obrotowy: 6 Nm
- zakres regulacji temperatury: 0÷99°C
- 3 lata gwarancji  

Odpowiedzią producentów na oczekiwania 
instalatorów są coraz bardziej zaawansowane 
technologicznie urządzenia. W grupie takich 
produktów znajdują się, zapewniające stałą 
temperaturę, regulatory, a wśród nich nowy 
regulator stałotemperaturowy ACT z rodziny 
produktów ProControl AFRISO.
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turami zasilania do 80°C, co predestynuje  
go do stosowania do modernizacji instalacji  
istniejących. Pełne wprowadzenie na ry-
nek planowane jest od roku 2016.

Vitolasorp 200-F: zeolitowa adsorpcyjna 
pompa ciepła na olej opałowy
Olejowa technika kondensacyjna ugrun-
towała swoją pozycję w modernizowaniu 
przestarzałych ogrzewań olejowych, lecz ze 
sprawnością do 98% (Hs) osiągnęła fizycz- 
ną granicę efektywnego przekształcania  
w energię cieplną. 
Vitolasorp 200-F jest kombinacją olejowego 
kotła kondensacyjnego z adsorpcyjną pom-
pą ciepła w jednej obudowie. Przez moż-
liwość wykorzystania ciepła z gruntu lub 
energii solarnej osiąga się sprawności znor-
malizowane do 212%(Hs)/134%(Hi). Moduł 
adsorpcyjnej pompy ciepła pokrywa pod-
stawowe obciążenie cieplne budynku, ko-
rzystając z bezpłatnego ciepła z natury. Zin-
tegrowany olejowy kocioł kondensacyjny 
dostarcza mocy szczytowej.
Moduł adsorpcyjnej pompy ciepła w Vitola-
sorp 200-F pracuje z materiałem ceramicz-
nym – zeolitem (z greckiego: wrzący kamień) 
– jako adsorbentem i wodą jako czynnikiem 
roboczym. Wykorzystuje się tu właściwość 
zeolitu wchłaniania wody z równoczesnym 
uwalnianiem ciepła na wysokim poziomie 
temperaturowym. Przez równoczesne odpa-
rowywanie czynnika roboczego – wody –  
w próżni można pobierać z otoczenia ciepło 
na niskim poziomie temperaturowym. Rege-
neracja zeolitu (desorpcja) następuje przez 
doprowadzenie ciepła z olejowego kotła 
kondensacyjnego. Proces adsorpcyjnej pom-
py ciepła przebiega cyklicznie, z naprze-
miennymi fazami adsorpcji i desorpcji.
Vitolasorp 200-F nadaje się przede wszyst-

Z myślą o klimacie i efektywności… 

Viessmann zaprezentował  
na ISH rozwiązania przyszłości  
– wiele już w fazie zaawansowanych testów 

  Mariusz Krężel

  Vitovalor 300-P: niskotemperaturowy 
system ogniw paliwowych
Oparty został na niskotemperaturowych 
ogniwach paliwowych i opracowany przez 
firmę Viessmann we współpracy z Panasonic, 
z przeznaczeniem na rynek europejski. Sys-
tem bazuje na ogniwie paliwowym PEM  
(polimerowa membrana elektrolityczna) 
o mocy elektrycznej 0,75 kW i mocy ciepl-
nej 1 kW. Jest przewidziany do stosowania 
przede wszystkim w nowo budowanych do-
mach o niskim zapotrzebowaniu ciepła.
Ogniwo PEM jest gotowe do pracy już po kil-
ku minutach rozruchu, a jego poziom tem-
peraturowy 90°C dobrze odpowiada wy-
maganiom ogrzewania budynków. Do 
pokrywania szczytów zapotrzebowania na 
ciepło ogniwo paliwowe uzupełniono gazo-

wym kotłem kondensacyjnym o mocy 19 kW. 
Łączna sprawność systemu wynosi ponad 
90% (Hi), sprawność elektryczna 37%. Samo 
ogniwo paliwowe produkowane jest seryj-
nie na rynek japoński – pracuje tam już po-
nad 20 tysięcy jednostek. W Niemczech oba 
przedsiębiorstwa podjęły wspólne testy po-
ligonowe, które w bieżącym roku będą jesz-
cze poszerzone. Wprowadzenie na rynek 
urządzenia pilotowego przewidziane jest 
na rok 2014.

Galileo 1000 N: wysokotemperaturowe 
urządzenie grzewcze na ogniwa paliwowe
Z kolei wspólnie ze szwajcarską firmą Hexis
AG Viessmann pracuje nad doprowadze-
niem do dojrzałości rynkowej urządzenia 
grzewczego Galileo 1000 N, przeznaczone-

go do stosowania w budynkach istniejących. 
Ogniwo paliwowe, oparte na technologii 
SOFC (ogniwo paliwowe ze stałym elektro- 
litem tlenkowym), ma moc elektryczną  
1 kW i moc termiczną ok. 1,8 kW. Zintegrowa-
ny palnik gazowy dostarcza w razie potrzeby 
dalszych 20 kW na pokrycie szczytów zapo-
trzebowania. Łączna sprawność ogniwa pa-
liwowego wynosi 95% (Hi), a palnika gazowe-
go 109% (Hi).
Ogniwo paliwowe ze stałym elektrolitem 
tlenkowym składa się z ceramicznej jednostki 
elektrolitowo-elektrodowej i metalowego ko-
lektora prądu, tworzącego połączenie elek-
tryczne między łącznie około 60 pojedynczy-
mi ogniwami. Ten typ ogniwa paliwowego 
pracuje w temperaturze do 900°C. Można 
go więc stosować do ogrzewania z tempera-

Motto firmy Viessmann na ISH Energy 2013 było krótkie i zwięzłe: „Klimat Innowacji”. Podczas tegorocznych  
targów ISH po raz kolejny dowiodła, jak ważna dla niej jest odpowiedzialność za poszanowanie energii i jak 
znaczącą pełni on rolę, wyznaczając kierunek rozwoju branży grzewczej. Viessmann pokazał rozwiązania 
przyszłości, czyli urządzenia z techniki grzewczej i regulacji wykraczające poza obecne standardy, rozwiązania 
planowane do wprowadzenia na rynek w najbliższych latach. Warto poznać choć w zarysie niektóre z nich. 
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W tym celu należy ją zasilać metanem, wy-
tworzonym przy pomocy nadwyżek prądu, 
jako SNG (syntetyczny gaz naturalny). Odpo-
wiednie koncepcje określane są zbiorczym 
pojęciem „power to gas”.
Power to gas stwarza możliwość akumulo-
wania energii ze źródeł odnawialnych do jej 
późniejszego wykorzystania. Nadmiar prądu 
jest tu stosowany do elektrolizy wody, celem 
wytworzenia wodoru. Następnie z wodoru  
i dwutlenku węgla wytwarzany jest metan.

Zasobnik lodowy: innowacyjne źródło 
ciepła dla pomp ciepła solanka/woda
System zasobnika lodowego, opracowany 
przez przedsiębiorstwo Isocal z Grupy Vies-
smann, udostępnia te wszystkie źródła ener-
gii, a latem może być źródłem chłodu do kli-
matyzacji budynku.
Zasobnik lodowy, napełniony zwykłą wodą 

wodociągową, akumuluje ciepło z powietrza 
i energię promieniowania słonecznego, do-
starczanego przez solarny kolektor powietrz-
ny,  pobiera także ciepło z otaczającego 
gruntu. Pompy ciepła wykorzystują zakumu-
lowaną energię w razie potrzeby do ogrze-
wania budynku i podgrzewu c.w.u.. 
Jeśli pobór ciepła jest większy od energii do-
prowadzanej, to zawartość zasobnika stop-
niowo zamarza. Doprowadzenia do takiej 
zmiany stanu skupienia jest zalecane pod ko-
niec sezonu grzewczego, gdyż daje to do-
datkowy uzysk energii – ciepło z zamarzania 
10 m3 wody odpowiada energii zawartej  
w 100 litrach oleju opałowego.
Przy rosnącej temperaturze zewnętrznej i in-
tensywniejszym nasłonecznieniu, zasobnik lo-
dowy regeneruje się. Zawarta w nim woda 
jest więc prawie niewyczerpywalnym źró-
dłem ciepła.  

kim do modernizacji instalacji istniejących. 
Wprowadzenie na rynek przewidziane 
jest na rok 2014.

Vitosorp-300-W: kompaktowa, wisząca 
absorpcyjna pompa ciepła na gaz
Jest znaczącym krokiem w ewolucji gazo-
wej techniki kondensacyjnej. Obok gazowe-
go kotła kondensacyjnego, do pokrywania 
szczytów zapotrzebowania na ciepło, zawie-
ra zasilaną gazem absorpcyjną pompę cie-
pła, wykorzystującą ciepło z natury.
W odróżnieniu od cyklicznego procesu ad-
sorpcji w zeolitowej pompie ciepła, proces 
absorpcji z zastosowaniem ciekłego czynnika 
(absorbentu) w Vitosorp 300-W przebiega  
w sposób ciągły. W absorberze pary czyn-
nika roboczego wchłaniane są przez ab-
sorbent z uwolnieniem ciepła. Następnie 
pompa roztworu podwyższa jego ciśnienie 

i przetłacza go do generatora, gdzie czyn-
nik roboczy pod wpływem ciepła z palni-
ka gazowego odparowuje z roztworu. Czyn-
nik roboczy w postaci pary doprowadzany 
jest do skraplacza celem skroplenia i odda-
nia ciepła skraplania. Zarówno ciepło ab-
sorpcji z absorbera, jak i ciepło skraplania ze 
skraplacza zostają odprowadzone do syste-
mu grzewczego.Pompa ciepła Vitosorp 300-
W osiąga wysoką sprawność znormalizowa-
ną do 134% (Hs)/147% (Hi).
Obecnie Vitosorp 300-W znajduje się 
jeszcze w fazie prób i testów eksploata-
cyjnych.

Power to gas: innowacyjna, biologiczna 
metoda wytwarzania metanu
Do długookresowego, przez tygodnie i mie-
siące, przechowywania energii elektrycznej 
można wykorzystać sieć gazu ziemnego.  

Wizyta na stoisku firmy Viessmann

Firma Viessmann zaprosiła grupę dziennikarzy pism technicznych, w tym InstalReportera na 
targi ISH 2013. Po stoisku firmy Viessmann oprowadził nas prezes zarządu Viessmann Polska 
Sebastian Walerysiak i przyznać trzeba, że przekazał nam naprawdę dużą dawkę wiedzy 
na temat nowości. Mieliśmy więc możliwość zapoznania się nie tylko z najnowszymi produk-
tami wprowadzonymi do oferty firmy, ale też poczucia klimatu targów i atmosfery branży. 
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dniowym (24/7), z godzinną dokładnością; 
• podświetlany ekran LCD; 
• automatyczne i ręczne opcje regulacji 
prędkości wentylatorów;
• opcja podłączenia do centralnego syste-
mu sterowania budynku (BMS); 
• funkcja nocnego osłabienia ogrzewania; 
• możliwość zachowania w pamięci progra-
mu użytkownika przez 12 godzin w razie awa-
rii zasilania.

Innowacyjne i efektywne rozwiązanie
Atutem klimakonwektora Vido jest jego efek-
tywność energetyczna, która często jest prio-
rytetem dla kupujących. Charakteryzuje się 
pojemnością wodną rzędu 5 do 10% trady-
cyjnego grzejnika o równoważnej mocy.  
Cechuje się doskonałą wydajnością, nawet 
przy niższych parametrach instalacji ogrze-
wania i świetnie nadaje się do zastosowań 
zarówno z tradycyjnymi, jak i odnawialny-
mi źródłami ciepła. Urządzenie wyposażono 
w filtr, który można wyczyścić. Klimakonwek-
tor Vido można wyposażyć w szereg pomoc-
nych i przydatnych akcesoriów, m.in. zawory 
regulacyjne i pompkę do skroplin.  

Nowy klimakonwektor 
Vido w wersji 4-rurowej

  Robert Skomorowski

  Konstrukcja nowego 4-rurowego urządze-
nia Vido umożliwia podłączenie do dwóch 
niezależnie działających, rozdzielnych obie-
gów – jednego dla ogrzewania i drugiego 
dla chłodzenia. Urządzenie można skonfigu-
rować tak, aby działało samodzielnie, a tak-
że dopasować je do centralnych systemów 
sterowania BMS, działających w wielu bu-
dynkach biurowych. 

Praca w trybie ogrzewania i chłodzenia
Klimakonwektor Vido dysponuje maksymal- 
ną mocą 9266 W przy ogrzewaniu i 4147 W 
przy chłodzeniu.
W miesiącach zimowych woda grzewcza 
przepływa przez wymiennik klimakonwek-
tora, oddając ciepło do pomieszczenia. La-
tem, dzięki zastosowaniu zintegrowanego 
wentylatora, to samo urządzenie zapew-
ni chłodzenie pomieszczeń. W wersji 4-ruro-

wej wymiennik ciepła jest napełniany wodą 
lodową pochodzącą z wytwornicy wody 
lodowej. Vido nawiewa do pomieszczeń 
orzeźwiające schłodzone powietrze za 
pomocą zintegrowanego wentylatora  
o zmiennym ustawieniu prędkości obrotów. 
Elektroniczny system regulacji klimakonwek- 
torów Vido zapewnia łatwe do ustawienia 
opcje regulacji parametrów pracy.  
Dwupoziomowa koncepcja programowania 
umożliwia wybór trybu „uproszczonego” 
– do szybkich codziennych ustawień para- 
metrów pracy grzejnika, oraz trybu „rozsze-
rzonego” – dostęp do bardziej zaawansowa-
nych funkcji. 

Vido jest „clever”
Grzejniki Vido oznaczone zostały logo „cle-
ver” – są bardziej efektywne i zużywają mniej 
energii w porównaniu z innymi rozwiązaniami 

grzewczymi. U źródeł koncepcji Purmo „cle-
ver” leży inteligentne myślenie: 
• możliwość indywidualnego programowa-
nia każdego klimakonwektora Vido; 
• programowanie w trybie dziennym i tygo-

Klimakonwektor Purmo Vido w wersji 4-rurowej 
przeznaczony jest przede wszystkim do zastosowań 
w większych obiektach – hotelach, biurowcach, 
czy budynkach użyteczności publicznej. W nowym 
Vido wymiennik ciepła obsługuje równolegle dwa 
oddzielne obiegi – ogrzewania oraz chłodzenia. 

VIDO 4-rurowy – chrakterystyka i ceny

Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar
Maksymalna temperatura: 110°C
Wysokość: 595 mm
Głębokość: 153 mm 
Długość: 800, 1000, 1200, 1400, 1600 mm
Moc cieplna 75/65/20°C :  
od 1824 do 9266 W
Moc cieplna 43/35/20°C: od 704 do 3363 W
Moc chłodnicza 7/12/27°C:  
od 707 do 4147 W
Gwarancja: 5 lat (2 lata na elementy elek-
tryczne i elektroniczne)
Cena: od 1944 do 3420 zł netto
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nie easyheat upraszcza proces zarządzania 
i archiwizacji cennych danych klientów oraz 
wartości pomiarowych na laptopie w miejscu 
pomiaru lub komputerze PC w biurze. Opro-
gramowanie easyheat umożliwia przygotowa-
nie poszczególnych protokołów pomiarowych. 
Oszczędza to czas i nakłady pracy wymaga-
ne do udokumentowania swojej pracy.

Liczne menu pomiarowe  
umożliwiające precyzyjną  
analizę gazów spalinowych

Pomiar spalin
Testo 320 mierzy bezpośrednio zawartość 
CO i O2 oraz dodatkowo temperaturę oto-
czenia i temperaturę spalin. Z tych danych, 
z uwzględnieniem parametrów danego pa-
liwa, analizator liczy wszystkie istotne para-
metry gazów spalinowych, takie jak: zawar-

tość CO2, sprawność, nadmiar powietrza 
oraz stratę kominową. Następnie przygoto-
wuje wartości w formie graficznej, pozwala-
jącej określić, czy system ogrzewania pracu-
je w sposób wydajny oraz czy konieczna jest 
optymalizacja.

Wykrywanie nieszczelności gazowych
Sonda nieszczelności pozwala bezpiecznie zi-
dentyfikować wycieki gazów z rurociągów. Wy-
nik pomiaru może być przechowywany i udoku-
mentowany, a w razie potrzeby zaprezentowany 
klientowi. Wartości przedstawione są w ppm.

Wydajny i precyzyjny analizator spalin 

testo 320  
– szybka regulacja systemu 
grzewczego... tylko kilka kliknięć

  Michał Brodzik

  Nowy analizator spalin testo 320 rozwiązuje 
każde zadanie pomiarowe przy obsłudze sys-
temu grzewczego. Oferuje on liczne możliwości 
pomiarowe, na przykład analiza spalin, ciąg, 
różnica ciśnień, różnica temperatur oraz po-
miar CO w otoczeniu. 
Analizator spalin testo 320 wyróżnia się wy-
soką dokładnością pomiarową oraz łatwą 
obsługą. Należy pamiętać, że po wykona-
niu pomiarów wyniki należy ocenić i prze-
tworzyć. Testo 320 ma pamięć wewnętrzną, 
pozwalającą zachować do 500 protokołów 
pomiarowych. Analizator wyposażono w wy-

godne interfejsy umożliwiające komunikację 
z urządzeniami zewnętrznymi: drukarkami, 
palmtopami, komputerami PC. Dzięki opro-
gramowaniu easyheat dane można łatwo  
i bezpiecznie przesłać przez Bluetooth, kabel 
USB lub podczerwień.
Do analizatora testo 320 można podłączyć 
drukarkę poprzez bluetooth lub łącze pod-
czerwieni i wydrukować wartości bezpośred-
nio na miejscu pomiaru. Umożliwi to przed-
stawienie klientom wyników pomiarów,  
a w razie zastrzeżeń zapewni dowody po-
prawnego wykonania prac. Oprogramowa-

Nowy analizator testo 320 jest wielofunkcyjnym urządzeniem do 
efektywnej analizy spalin. Jest wygodny w obsłudze i rozwiązuje każde 
zadanie pomiarowe przy obsłudze systemu grzewczego. Ma rozbudowane 
i jasno skonstruowane menu pomiarowe, które w połączeniu z wysokiej 
rozdzielczości kolorowym wyświetlaczem, umożliwia prezentację wyników 
pomiarowych w formie graficznej, co znacznie przyspiesza pracę. 
Analizator może przechowywać 500 wartości pomiarowych. duży wybór 
sond czyni z testo 320 elastyczne narzędzie, dzięki czemu nie ma już 
konieczności stosowania dodatkowych urządzeń pomiarowych.
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Pomiar ciągu
Pozwala upewnić się, że spaliny są prawidło-
wo odprowadzane przez kanał spalinowy. To 
menu pomiarowe jest przeznaczone głównie 
do sprawdzania odpowiedniego podciśnie-
nia w systemie grzewczym. Dodatkowo mie-
rzona jest aktualna i maksymalna tempera-
tura gazów spalinowych. Pozwala to w prosty 
sposób określić umiejscowienie rdzenia spalin.

Pomiar różnicy ciśnień
Pomiar różnicy ciśnień umożliwia monitoro-
wanie dopływu gazu do kotłów gazowych. 
Analizator mierzy różnicę pomiędzy ciśnie-
niem w rurociągu a ciśnieniem otoczenia. 

Określenie różni-
cy ciśnień pozwo-
li ustawić ciśnienie 
w dyszy i dostoso-
wać wydajność 
urządzenia do za-
potrzebowania 
na ciepło.

Pomiar CO  
w otoczeniu
Używając sondy 
spalin lub precy-
zyjnej sondy CO  
w otoczeniu moż-
na zarejestrować 
stężenie tlenku 
węgla w powie-

trzu. Testo 320 automatycznie rozpoznaje 
sondę i prezentuje wartości w odpowiednim 
menu. Wygoda: ustawiany przez użytkowni-
ka alarm przekroczenia wartości progowej. 
Analizator poinformuje o jej przekroczeniu za 
pomocą alarmu optycznego lub dźwiękowe-
go. Za pomocą sondy CO w otoczeniu moż-
na wykonywać pomiary równolegle z anali-
zą spalin. Sonda ta również zastępuje osobne 
urządzenie pomiarowe.

Pomiar różnicy temperatur
Dzięki funkcji pomiaru różnicy temperatur, 
można skutecznie zmierzyć różnice tempera-
tur na zasilaniu i powrocie w instalacji grzew-
czej. Czy system jest optymalnie wyregulo-
wany? W razie potrzeby możesz natychmiast 
podjąć czynności pozwalające zwiększyć 
energooszczędność systemu ogrzewania.

Analizator testo 320 został 
przetestowany przez TÜV zgodny 
z normą EN 50379, cz. 1-3.  

Kliknij i sprawdź… 

..dane techniczne  
analizatora testo 320

Szkolenia z fotowoltaiki
– Akademia Solsum 

Największy przyrost mocy w energetyce Unii Eu-
ropejskiej w 2012 roku podobnie jak w 2011 roku 
miała fotowoltaika – tylko w ubiegłym roku w Eu-
ropie przybyło 16,75 GW elektrowni słonecznych. 
Dysponując wieloletnim międzynarodowym do-
świadczeniem posiadamy niezbędną wiedzę jak 
działają systemy w okresach długotrwałej eksplo-
atacji i dzielimy się naszymi kompetencjami. SOL-
SUM sp. z o.o. ściśle współpracuje z liderami rynku 
i największymi producentami inwerterów na świe-
cie SMA, Power-One, Delta a także paneli REC 
Solar, JA Solar, Renesola i inni. SOLSUM sp. z o.o. 
nie tylko wspiera nowoczesne technologie, rów-
nież realizuje inwestycje w fotowoltaikę w systemie 
pod klucz, tworzy sieci ogólnopolskiej współpracy 
by dostarczać najlepsze technologie z zakresu 
fotowoltaiki dopasowane do potrzeb klienta.
Zapraszamy na szkolenie i do uczestnictwa w dy-
namicznym rozwoju technologii fotowoltaicznych. 
Szkolenie dedykowane i zaprojektowane dla:
• Dla instalatorów, projektantów, architek-
tów oraz osób związanych z budownictwem 
energetycznym, będzie to kompleksowa wie-
dza od strony montażu instalacji, projektowej jak 

również zastosowania odpowiedniego doboru 
komponentów i parametrów sprzętu by nasza 
instalacja działała bezawaryjnie przez min. 25 lat.
• Dla doświadczonych handlowców, którzy 
chcą sprzedawać innowacyjne technologie 
i oferować klientom coś więcej niż oszczęd-
ności i czystą energię. Przedsiębiorców, 
partnerów handlowych pragnących dystrybu-
ować, montować, sprzedawać systemy fotowol-
taiczne – prezentujemy praktyczne podejście do 
tematyki fotowoltaiki i jej perspektyw w Polsce.
Miejsce i termin szkolenia: Lublin 14 maja 
br. (wtorek) 9.00-16.00, Rzeszów 15 maja br. 
(środa) 9.00-16.00
Koszt: 700 zł netto (z VAT-em 861 zł) przy wpła-
cie do 30.04, po 30.04: 750 zł netto (z VAT-em 
922,50 zł) za dzień szkoleniowy.
Cena obejmuje: szkolenie, certyfikat potwier-
dzający uczestnictwo w szkoleniu, spryt szko-
leniowy wraz ze specyfikacją techniczną urzą-
dzeń, dostęp do konsultacji podczas szkolenia, 
catering, bufet kawowy.
Więcej

Centrum Szkolenia Zawodowego zaprasza do 
wzięcia udziału w kursie na uprawnienia bu-
dowlane. Firma już od kilkunastu lat organizuje 
kursy przygotowawcze do egzaminów na tzw. 
uprawnienia budowlane. Dla uczestników, ale 
też i dla CZS najważniejszą jest zdawalność.  
W ostatnich latach zdawalność przekraczała 
90%, a w roku ubiegłym: wiosną 92%, jesienią 97%. 
Obecny kurs na uprawnienia budowlane od- 

będzie się w maju w dniach: 6-11.05.2013 r.,  
w godzinach 9.00-19.00 w wymiarze 62 godzin 
lekcyjnych. Cena kursu 1050 zł (uczestnik szko-
lenia otrzymuje książkę z aktualnymi aktami 
prawnymi na dzień 1.03.13 r. ,materiały mery-
toryczne do kursu w postaci skryptu, zeszytu, 
długopisu, w ramach zajęć firma zapewnia 
bufet kawowy oraz obiady).
Formularz zgłoszeniowy na stronie www.csz.pl 

CSZ zaprasza na kurs  
na uprawnienia budowlane
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cować, że udział potrzeb informacyjnych dla 
kotłów gazowych jest około 2-krotnie wyższy 
niż ich faktyczny udział w rynku sprzedaży ko-
tłów w Polsce. Z kolei odwrotna zależność wy-
stępuje dla kotłów węglowych, gdzie zaintere-
sowanie można szacować na około 1,5-krotnie 
niższe od faktycznego ich udziału w rynku ko-
tłów sprzedawanych w Polsce. Jest to zresz-
tą wytłumaczalne – nowsze rozwiązania tech-
nologiczne w odróżnieniu od uznawanych za 
tradycyjne, budzą więcej pytań i tym samym 
potrzeb informacyjnych. Jest to szczególnie 
wyraźnie widoczne dla nowych technologii 
opartych o odnawialne źródła energii. 

Jakie pompy ciepła? 

Na podstawie 29 typów zapytań w wyszu-
kiwarce Google dla kategorii pomp cie-

pła, można ocenić potencjał zainteresowa-
nia różnymi ich rodzajami. Największy udział 
(72%) mają zapytania o pompy ciepła typu 
powietrze-woda (rys. 3 ), a dodatkowo 14% 
stricte dotyczy pomp ciepła przeznaczonych 
do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. 

Raport SPIuG 

Kotły, grzejniki, 
pompy ciepła 
on-line, czyli…
poszukiwania przez Internet

  Jakie kotły grzewcze? 

W grupie zapytań o kotły (z uwzględnieniem 
zapytań typu „piece”) zarejestrowano 256 ro-
dzajów zapytań, np. kotły gazowe, kotły na 
drewno, piece węglowe, itd. Ogółem 79% 
zapytań w roku 2012 miało charakter powią-
zany z rodzajem paliwa. Przede wszystkim 

więc poszukuje się informacji o typach ko-
tłów, gdzie najwięcej zapytań (40%) dotyczy-
ło kotłów gazowych (rys. 2 ). Wśród zapytań 
„INNE” najwięcej dotyczyło kotłów opala-
nych olejem zużytym. 
Widoczna jest tutaj rozbieżność pomiędzy 
zainteresowaniem danymi typami kotłów,  
a ich sprzedażą na rynku polskim. Można sza-

Poniżej prezentujemy raport z badania obecności branży grzewczo-
instalacyjnej w Internecie. Celem badań było dostarczenie wiedzy na  
temat rzeczywistych potrzeb informacyjnych w zakresie branży G-I,  
co można wykorzystać np. w planowaniu działań marketingowo- 
-sprzedażowych. W badaniu uwzględniono statystyki z wyszukiwarki 
Google.pl, ale wyniki można uznać za w pełni reprezentatywne dla całego 
polskiego Internetu. Według danych z ranking.pl, wyszukiwarka Google.pl 
generuje 98% ruchu na stronach internetowych. Tak więc pytania 
zadawane w wyszukiwarce można uznać za odwzorowanie rzeczywistego 
zainteresowania poszczególnymi grupami produktów. uśrednienie 
statystyk dla całego 2012 roku pozwala uzyskać dokładne poziomy 
zainteresowania, niezależnie od okresowych wahań w ciągu roku. 

Potencjał zainteresowania 
grupami produktów branży G-I 
Na podstawie 1160 typów zapytań (np. 
kotły c.o., „piece” gazowe, system solar-
ny, pompy ciepła woda woda, itd.) w wy-
szukiwarce Google, można ocenić po-
tencjał zainteresowania poszczególnymi 
grupami produktów w okresie 12 mie-
sięcy (rys. 1 ). Największe zainteresowa-
nie wzbudzają kotły grzewcze (45% ogó-
łu zapytań), a także kominki i grzejniki. 
Urządzenia z grupy odnawialnych źró-
deł energii stanowią około 27% udzia-
łu wszystkich zapytań – poza kolektorami 
słonecznymi i pompami ciepła (12% i 8% 
zapytań), około 7% zapytań dotyczy ko-
tłów na biomasę (drewno, zboże). 

1  Sumaryczna statystyka zainteresowania 
podstawowymi grupami produktów  
(analiza 1160 typów zapytań)

2  Statystyka zainteresowania kotłami 
grzewczymi według rodzaju paliwa
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interesowania różnymi rodzajami grzejników. 
Ogółem 59% zapytań dla tej kategorii pro-
duktu jest powiązana z ich rodzajem. Najwię-
cej z tych zapytań występuje dla grzejników 
aluminiowych, łazienkowych oraz elektrycz-
nych (rys. 5 ). Widoczne jest znaczne zróżni-
cowanie zapytań w zakresie grzejników. Jest 
to produkt na tyle znany, że zapytania mają 
charakter bardzo precyzyjny. 

Charakter zainteresowania  
w poszczególnych segmentach  
produktów 

Nowe technologie, za jakie można uznać 
kolektory słoneczne i pompy ciepła, budzą 

więcej pytań o ceny zakupu (dla pomp cie-
pła aż 44%), a także o opinie (do 11%). Znacz-
na jest także liczba o dostawców/wykonaw-
ców, szczególnie dla kolektorów słonecznych 
(24% zapytań). Produkty „tradycyjne” jak ko-
tły, czy też grzejniki rodzą pytania przede 
wszystkim związane z ich typami (co zostało 
omówione na rys. 2  i rys. 5 ).
Branża grzewczo-instalacyjna, jak wskazu-
je raport SPiUG jest silnie obecna w Interne-
cie. Jest to naturalne, gdyż uważa się, że „im 
trudniejszą jest decyzja, tym większą rolę bę-
dzie odgrywał Internet”. Nowe technologie 
budzą więcej pytań, wobec czego ich do-
stawcy mają szansę wykorzystać ten fakt dla 
pozyskiwania przyszłych klientów.  

Jakie kolektory słoneczne? 

Na podstawie 12 typów zapytań w wyszuki-
warce Google, można ocenić potencjał zain-
teresowania różnymi rodzajami kolektorów sło-
necznych. Ogółem jedynie 14% zapytań z tej 
grupy produktów jest powiązana z ich rodza-
jem. Wśród tych zapytań, większa część (74%) 
dotyczy kolektorów próżniowych (rys. 4 ). 
W przypadku kolektorów słonecznych można 
mówić o znacznej rozbieżności między cha-
rakterem zainteresowania, a rynkiem sprze-
daży. Według ostatnich danych z roku 2011 

organizacji ESTIF (estif.org), udział kolektorów 
próżniowych w polskim rynku należy do jed-
nego z najwyższych w Europie i przekracza 
26%. Tymczasem w zainteresowaniu w Inter-
necie analogiczna wartość wynosi 74%. Moż-
na więc zaryzykować stwierdzenie, że wyso-
kie zainteresowanie kolektorami próżniowymi 
nie przekłada się na ich sprzedaż. 

Jakie grzejniki? 

Na podstawie 179 typów zapytań w wyszuki-
warce Google, można ocenić potencjał za-

6  Statystyka charakteru zainteresowania w poszczególnych grupach produktów  
(Google.pl, wartości uśrednione dla 2012 r.)

5  Statystyka zainteresowania grzejnikami według typów

4  Statystyka zainteresowania kolektorami 
słonecznymi według typów 

3  Statystyka zainteresowania pompami ciepła 
według typów
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ORO – NOWE ZAWORY KULOWE 
DO INSTALACJI WODY PITNEJ
Zawory kulowe ORO, tak jak obecnie wszystkie ofe-
rowane przez Valvex zawory kulowe do wody, mają 
mosiężny dławik, który umożliwia doszczelnienie za-
woru przez instalatora. Zupełnie nowym rozwiąza-
niem jest natomiast system NICKEL-FREE, który od-
nosi się do sposobu pokrycia zaworu powłoką niklu. 
Zarówno wnętrze zaworu, jak i gwinty przyłącze-
niowe, czyli wszystkie elementy zaworu, które mają 
styczność z wodą w instalacji, nie są pokryte niklem. 
Zawory ORO charakteryzują się wysoką tempera-
turą roboczą do 120oC. Przeznaczone są do pracy 
w instalacji wodociągowej lub instalacji c.o. o ciś- 
nieniu roboczym 1,6 MPa.
Podwójnie badanie na szczelność, w którym pod-
czas próby powietrznej ciśnienie podane jest z obu 
stron kuli, daje pewność 100% szczelności. Valvex 
udziela 25-letniej gwarancji na te produkty.
Ergonomiczny kształt dźwigni – specjalnie dopaso-
wany do układu ludzkiej dłoni – został opatentowa-
ny i tym samym stał się znakiem charakterystycz-
nym dla nowej linii zaworów produkowanych przez 
Valvex. W ofercie dostępne są trzy modele zaworów 
ORO – wersja nakrętno-nakrętna i nakrętno-wkręt-
na oraz wersja z półśrubunkiem.

 VALVEX

WARM SAND 
SILVER – PODKŁAD 
NA OGRZEWANIE 
PODŁOGOWE
Marka Fair Underlay, należąca do firmy 
Fair Packaging, poszerza ofertę o pod-
kład dedykowany na ogrzewanie pod-
łogowe. Warm Sand Silver to pierwszy 
podkład na polskim rynku, który świet-
nie przewodzi, a jednocześnie minimali-
zuje straty ciepła przy montażu na insta-
lacji ogrzewania podłogowego. 
Zawdzięcza to wysokiej gęstości (30 kg/
m3) oraz sieci otworów, które wspoma-
gają przenikanie ciepła. Jego parame-
try zostały potwierdzone przez niemiecki 
Fraunhofer Institut. Opór cieplny (R) wynosi 
0,050 (m2K)/W, a przewodnictwo cieplne 
– 0,040 W/(mK). Nie są to jednak wszystkie 
cechy Warm Sand Silver, które pozwala-
ją na ekonomiczne wykorzystanie ogrze-
wania podło-
gowego. Jego 
skuteczność jest 
podwyższona 
ze względu 
na zastosowa-
nie z jednej stro-
ny metalizowa-
nej folii, która 
odbija ciepło 
z pomieszczenia 
i w ten sposób 
redukuje jego 
straty.

 FAIR  
UNDERLAY

CERAMIKA CATINO
Umywalki głębokie jak balie, drewniane tary, na których można przeprać delikat-
ne rzeczy, proste drewniane stołki zamiast szafek podumywalkowych – nowa cera-
mika łazienkowa marki Disegno w interesujący sposób transformuje ludowy klimat 
na grunt współczesności. 
Emanuele Pangrazi, młody włoski designer ze studia Mater, tworząc ceramikę Ca-
tino zaczerpnął ze źródła tradycji. Kluczową 
rolę w kolekcji Catino odgrywa naturalność i 
intuicja. Głębokie umywalki o cienkich rantach 
przywodzą na myśl skojarzenia z baliami. In-
tuicyjnie sięgamy po tarę i znajdujemy ją za-
wieszoną na brzegu umywalki. W tej sytuacji 
jak najbardziej naturalne estetycznie wyda-
ją się być meble podumywalkowe w postaci 
surowych, drewnianych ław. Minimalizm for-
my przełamuje zestawienie różnych rodzajów 
i kolorów drewna – jasnego klonu oraz orze-
cha w wybarwieniach tanganika i canaletto. 
Ceramika Catino przygotowana została w wer-
sji stojącej oraz podwieszanej. W wersji stojącej 
bidet i miska wc mają wymiary 42x54x50 cm, 
w wersji podwieszanej: 42x52x47 cm.
Ofertę uzupełnia dopasowana kształtem de-
ska sedesowa w wersji klasycznej oraz z syste-
mem wolnego opadania. W serii Catino do-
stępnych jest także 5 modeli ceramicznych 
umywalek: w wersji stawianej proponowane 
są modele o szerokości 42, 60 i 80 cm.
Dwie pozostałe umywalki w serii to modele  
o szerokości 60 oraz 80 cm  i wysokości 18 cm, 
przeznaczone do montażu naściennego. Ak-
cesoria dodatkowe proponowane w wersji 
Catino to: stylowa drewniana mydelniczka 
oraz drewniana tara. Wyłącznym dystrybuto-
rem marki Disegno Ceramica na polskim ryn-
ku jest Coram Poland. 

 CORAM POLAND
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APLIKACJA INTESISHOME
Oprogramowanie IntesisHome, służące do sterowania klimatyzacją za po-
mocą urządzeń mobilnych, zostało dostosowane do pracy ze wszystkimi 
jednostkami z linii PACi, ECOi oraz Etherea PKE produkowanymi przez firmę 
Panasonic. Najnowsza edycja aplikacji, działająca na platformach iOS, An-
droid i na komputerach PC, jest już dostępna w darmowej wersji Lite oraz 
płatnych, wyposażonych w bardziej rozbudowane funkcje wersjach Ad-
vanced i Pro. Aplikacja w podstawowej wersji umożliwia zdalne włącza-
nie i wyłączanie urządzeń grzewczo-chłodzących Panasonic, wybór trybu 
pracy oraz kontrolowanie temperatury z dowolnego miejsca, w którym jest 
dostęp do Internetu. IntensisHome dostarcza również e-mailowe alerty dotyczące funkcjonowania kontrolowanych jed-
nostek. Program Lite jest w stanie zapewnić sterowanie nawet 10 urządzeniami połączonymi w jeden system. Nowe, roz-
budowane wersje Advanced i Pro mają bardziej zaawansowane możliwości, takie jak opcja zarządzania poszczególnymi 
jednostkami znajdującymi się w różnych pomieszczeniach czy lokalizacjach. W przypadku wersji Advanced kontrolować 
można do 10 urządzeń, natomiast aplikacja Pro pozwala na podłączenie większej liczby modeli. Oprogramowanie w obu 
wersjach pozwala także na ustalenie harmonogramu pracy, oferuje porady dotyczące sposobów oszczędzania energii 
oraz umożliwia definiowanie bardziej złożonych profili sterowania przez samego użytkownika. Aplikacja wysyła również 
alerty w sytuacji, gdy urządzenie działa wadliwie oraz przypomina o konieczności dokonania niezbędnych przeglądów.

 PANASONIC

SYSTEM KOMINOWY 
ZEN
Firma MK Systemy Kominowe zapre-
zentowała na tegorocznych targach 
ISH nową odsłonę zewnętrznego sys-
temu ZEN. Designerski komin dostępny 
jest już w kilku wersjach: błyszczącej, 
szlifowanej oraz malowanej – dopaso-
wanej do koloru elewacji domu. 
System ZEN należy do grupy kominów 
zewnętrznych dwuściennych. Stalo-
we systemy kominowe dwuścienne, 
zewnętrzne mogą być nie tylko mon-
towane w dowolnym miejscu na ze-
wnątrz budynku. Ich wewnętrzną 
część tworzy przewód spalinowy wy-
konany ze stali kwasoodpornej. Jest on 
otulony izolacją termiczną, którą sta-
nowi wełna mineralna lub ceramicz-
na. Środek kominów dwuściennych 
wykonany jest z blach nierdzewnych, 
kwasoodpornych o grubości 0,5-1 mm, 
rura zewnętrzna z blachy nierdzewnej 
grubości 0,5-1 mm, izolacja termiczna 
ma grubość 30 lub 60 mm.
ZEN nie jest jednak zwykłym kominem 
zewnętrznym. Zaprojektowany z dba-
łością o nowoczesny wygląd, pasuje 
zarówno do nowych, jak i starszych bu-
dynków. Cechuje go brak obejm. Wer-
sja malowana systemu ZEN dostępna 
jest w całej palecie RAL. Możliwe za-
tem jest dobranie koloru komina tak, 
aby optycznie wtopił się w elewację 
domu. 

 MK SYSTEMY  
KOMINOWE

GŁOWICA TERMOELEKTRYCZNA PURMO
Oferta ogrzewania podłogowego Purmo wzbogaciła się o głowicę termoelektryczną. Nowa gło-
wica charakteryzuje się niskim poborem mocy podczas pracy, na poziomie zaledwie 1W. Ponadto 
cechuje się dużą odpornością na zalanie, co gwarantuje bezpieczną i niezawodną eksploatację. 
Elegancka i unikatowa budowa siłownika pozwala także na jednoznaczne określenie stanu pra-
cy głowicy. Przy przepływie czynnika grzewczego przez daną pętlę ogrzewania podłogowego 
widoczny jest czerwony pierścień na górze siłownika, wyraźnie wskazujący na otwarcie zaworu 
regulacyjnego. Głowice montowane są na zatrzask przy użyciu adaptera M30x1,5 dostarczane-
go w komplecie z siłownikiem. Głowice termoelektryczne Purmo pracują w układzie bezprądo-
wo zamkniętym. Głowice oferowane są do współpracy z listwami automatyki w dwóch wariantach: 230 V oraz 24 V.

 RETTIG HEATING
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Spis reklamodawców
Atlantic Polska str. 6, BSH Klima Polska str. 8, CTPiK str. 51, IEO str. 5 i 7,  
Nibe Biawar str. 23, portale Klimatyzacja.pl, Ogrzewnictwo.pl str. 2,  
Quinn Radiators str. 3, Rettig Heating str. 1, Rehau str. 25, 
Roth Polska str. 16, SBS str. 13, uniwersal str. 24, Viega str. 4.
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KOCIOŁ GENUS PREMIUM EVO
GENUS PREMIUM EVO to 2-funkcyjne urządzenie z segmentu PREMIUM oferowane w przedzia-
łach mocy 24-35 kW. Kotły nowej generacji EVO firmy Ariston przełamują obecny model kon-
struowania nowoczesnych systemów grzewczych. 
Inteligentne, energooszczędne rozwiązania wyprzedzają pod względem technologicznym urzą-
dzenia oferowane obecnie na rynku. Odzwierciedlają nowatorski sposób myślenia o wytwarza-
niu energii i wykorzystywaniu jej zasobów. Wprowadzo-
ne ulepszenia dotyczą istotnych obszarów takich, jak: 
efektywność i oszczędność energii, komfort użytkowa-
nia, integracja systemowa, design i jakość. Już dziś ko-
tły EVO spełniają dyrektywę unijną ERP 2009/125/EC, 
która będzie obowiązywać od roku 2015. 
• Modulacja mocy 1:10, moc jest regulowana na 
podstawie realnego zapotrzebowania ciepła, mak-
symalna oszczędność energii.
• Pompa z pełną modulacją elektroniczną: opty-
malizacja pracy kotła, redukcja zużycia energii po-
łączona z cichą pracą.
• Komfort akustyczny dzięki mniejszej ilości sekwen-
cji włączenia i wyłączenia kotła, nowy tłumik i pa-
nele wyciszające.
• Przygotowany do pracy w zintegrowanych 
systemach dzięki 
nowemu protokoło-
wi komunikacji Bus 
BridgeNet®.
• Nowy podświetlany 
wyświetlacz matrix.
• Przystosowany do 
współpracy z syste-
mami solarnymi.
• System zapobiega-
jący zamarzaniu, od-
kładaniu się kamienia 
i blokowaniu pompy.

 ARISTON  
HEATING

DANE TECHNICZNE
24 FF 30 FF 35 FF

KOMORA zamknięta
MOC
Nominalna moc cieplna c.o. max/min. kW 22,0/2,5 28,0/3,0 31,0/3,5
SPRAWNOŚć
Sprawność spalania (60/80oC) % 97,3 97,3 97,2
Sprawność spalania (30/50oC) % 107,0 107,0 107,0
Sprawność spalania przy 30% mocy nom. % 108,0 108,0 108,0
Ilość gwiazdek za sprawność (92/42/EEC) **** **** ****
SEDBUK kategoria klasa A A A
OSIĄGI
Temp. w obiegu c.o. (wysokotemp.) maks./min. oC 82/35 82/35 82/35
Temp. w obiegu c.o. (niskotemp.) maks./min. oC 45/20 45/20 45/20
Temperatura w obiegu c.w.u. maks./min. oC 60/36 60/36 60/36
Ilość ciepłej wody ΔT = 25oC l/min 14,0 16,9 19,4
Ilość ciepłej wody ΔT = 35oC l/min 10,0 12,0 13,8
CHARAKTERYSTYKA
Waga kg 32 35 35,5
PARAMETRY ELEKTRYCZNE
Napięcie/częstotliwość zasilania V/Hz 230/50 230/50 230/50
Całkowity pobór mocy elektrycznej W 74 74 74
Klasa ochrony IP X5D X5D X5D
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