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Targi Modernizacji Budynków 2013

Program Lojalnościowy „Zapunktuj z Galme-
tem” to nowoczesny i efektywny sposób na 
zebranie cennych nagród dla firm działają-
cych w branży systemów grzewczych na te-
renie całej Polski.
Dlaczego warto dołączyć do programu:
1) zbierasz punkty kupując i montując pro-
dukty biorące udział w programie, wymie-
niasz je na cenne nagrody. Już mała liczba 
punktów gwarantuje otrzymanie nagrody;
2) z nami zyskasz cenną bazę klientów, u któ-
rych zainstalowałeś produkty Galmet biorą-
ce udział w Programie; 

3) system będzie pamiętał i automatycznie 
przypominał o czynnościach serwisowych  
u klientów, którym zainstalowałeś produkt; 
4) poprzez zarejestrowanie się do Progra- 
mu stajesz się Partnerem Galmetu, masz 
dostęp do materiałów marketingowych 
POS, dzięki którym będziesz konkurencyj-
niejszy na rynku.
Programem objęte są zakupy produktów, 
które uczestnicy nabyli po dniu 1 kwietnia 
2013 r. w sieci dystrybucji Galmet. Zakupy  
dokonane przed tą datą nie uczestniczą  
w programie.

Program Lojalnościowy: 
Zapunktuj z Galmetem

Targi Modernizacji Budynków odbędą się 28- 
29 listopada w Krakowie. Targi są platformą  
spotkań producentów, dystrybutorów, inwesto-
rów, fachowców, właścicieli i wykonawców. 
Dzięki współpracy z najważniejszymi stowa-

rzyszeniami i ekspertami z branży, na licznych 
seminariach i warsztatach prezentowany jest 
aktualny stan wiedzy z zakresu nowoczesnej mo-
dernizacji obiektów.
Więcej

W czerwcu 1993 roku ROCKWOOL Interna-
tional związał się z Polską, kupując i moder-
nizując fabrykę Izolacja Cigacice. Od tego 
momentu skalna wełna mineralna produko-
wana jest bezpośrednio w Polsce.  
Dzisiaj ROCKWOOL Polska zatrudnia przeszło 
1000 osób, produkując 400 000 ton wełny  
w skali roku.
Pierwsze dostawy produktów ROCKWOOL 
na polski rynek miały miejsce na długo przed 
transformacją ustrojową, jeszcze w roku 1962. 
Sprowadzana z Danii wełna mineralna była 
wykorzystywana przez trzy słynne stocznie:  

w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie. Wcześniejsze, 
dobre relacje handlowe spowodowały, że 
demokratyczna już Polska znalazła się w cen-
trum zainteresowania Duńczyków. Widząc 
potencjał rynku, w 1992 r. ROCKWOOL otwo-
rzył swoje przedstawicielstwo w Warszawie. 
Następnym krokiem był już zakup zakładu  
w Cigacicach, a nieco później – w Małkini.
– W ciągu 20 lat istnienia ROCKWOOL Polska 
zainwestował ponad miliard złotych w bu-
dowę i unowocześnianie linii produkcyjnych 
oraz rozwój systemów ochrony środowiska. 
Dzięki temu obie polskie fabryki, w Cigaci-
cach i Małkini, są ocenianie jako jedne  
z najbardziej wydajnych zakładów w Grupie 
ROCKWOOL. Nasza organizacja cieszy się 
dużym zaufaniem Grupy, czego dowodem 
jest powierzenie nam kolejnych inwestycji, 
jak np. finalizowana budowa linii do produk-
cji sufitów akustycznych ROCKFON. Należy 
również dodać, że jako ROCKWOOL Polska 
zarządzamy takimi rynkami, jak: czeski, sło-
wacki, węgierski, estoński, litewski i łotewski. 
Polskie zakłady mają się bardzo dobrze: do 
dzisiaj zdobyliśmy już około 50 nagród i wy-
różnień – opowiada Andrzej Kielar, prezes 
ROCKWOOL Polska od 2004 roku.
W polskich budynkach mieszkalnych, biuro-
wych, handlowych, hotelach oraz w halach 
i magazynach zastosowano już ponad 8 mln 
m2 skalnej wełny mineralnej ROCKWOOL. 
Materiały zastosowano przy wielu prestiżo-
wych inwestycjach: Centrum Nauki Kopernik, 
Stary Browar w Poznaniu, Galerię Krakowską, 
Stadion Narodowy w Warszawie czy Floating 
Arena w Szczecinie.

20 lat produkcji ROCKWOOL w Polsce

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/aktualnosci/targi-modernizacji-budynkow-2013/
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Najbliższe spotkania w hurtowniach Bims Plus

start godz. 11:00 • ZAPRASZAMY!

Partnerzy: Organizatorzy: Patronat medialny:

13.06.2013 Mińsk Mazowiecki - Stojadła, 
ul. Warszawska 75A

17.06.2013 Tomaszów Mazowiecki, 
ul. Legionów 3

18.06.2013 Łódź, ul. Papiernicza 7
19.06.2013 Skierniewice, ul. Łódzka 79a
20.06.2013 Płock, ul. Graniczna 46

2.09.2013 Lubin, ul. Towarowa 5
3.09.2013 Wrocław, ul. Krakowska 119
4.09.2013 Opole, ul. Budowlanych 44B
5.09.2013 Jelenia Góra, 

ul. Grunwaldzka 53
9.09.2013 Kłodzko, ul. Zajęcza 4
10.09.2013 Kraków, ul. Rzemieślnicza 20A

11.09.2013 Tarnów, ul. Lwowska 134
12.09.2013 Bielsko Biała, ul. Piekarska 20
16.09.2013 Przyszowice, 

ul. Graniczna 82
17.09.2013 Katowice, ul. Kępowa 45B
18.09.2013 Lublin, ul. Budowlana 26A
19.09.2013 Kielce, ul. Krakowska 287A

rekl ama

Aż 82% Polaków wskazało, że płacenie za real-
ne zużycie prądu jest ważniejsze od niezmienno-
ści wysokości rachunku za energię elektryczną 
i jest to jednocześnie główna zaleta liczników 
zdalnego odczytu – wynika z badań opinii 
społecznej na temat liczników inteligentnych, 
przeprowadzonych w końcu ub.r. przez Instytut 
Badawczy GfK Polonia na zlecenie branży ener-
getycznej.
Płatności za bieżące zużycie dają możliwość 
lepszego planowania budżetów domowych, 
ale oferują również poczucie wpływu na kształ-
towanie relacji z dostawcami energii elektrycz-
nej, a to niezwykle ważny aspekt współpracy 
dla obu stron – zauważa GfK Polonia. Jednak 
świadomość Polaków w zakresie inteligentnych 
liczników jest niewielka – respondenci otrzymali 
obszerne informacje od ankieterów i na tej pod-
stawie wskazali najważniejsze dla nich cechy 
systemu.
Badania wskazują, iż dla Polaków najważniejsze 
elementy relacji z dostawcami energii elektrycz-

nej koncentrują się wokół kosztów i aspektów 
ekonomicznych – 66% respondentów wskazuje 
ten obszar jako najważniejszy. Pozostałe ele-
menty, takie jak: komfort, bezpieczeństwo i 
ekologia schodzą na dalszy plan. Ankietowani 
deklarują także skłonność do zmiany swoich 
przyzwyczajeń w korzystaniu z energochłonnych 
urządzeń i przeniesienia ich użytkowania poza 
godziny szczytu (nawet 65% badanych). Liczniki 
inteligentne będą wspierać proces zmiany przy-
zwyczajeń w konsumpcji energii, gdyż zmiany  
w sposobie korzystania z energii klienci będą 
mogli zauważyć w wysokości rachunków.
Ankietowani zwracają także uwagę, iż zdalny 
sposób odczytywania licznika oznacza większą 
wygodę (dla 36% badanych brak wizyt inka-
senta to zaleta nowych liczników) oraz lepszą 
kontrolę zużycia energii elektrycznej. 14% bada-
nych podkreśla techniczne korzyści z montażu 
urządzeń – przede wszystkim szybciej wykrywa-
ne awarie i większa stabilność zasilania, co jest 
szczególnie istotne na terenach wiejskich.

Blisko 25% ankietowanych nie przypisuje żad-
nych wad procesowi wymiany liczników na 
inteligentne. O nagłaśniane w mediach bezpie-
czeństwo gromadzonych informacji obawia się 
jedynie ok. 11% badanych. Istotniejszy może być 
aspekt społeczny, związany z automatyzacją 
odczytu – 22% respondentów jako wadę po-
strzega, iż zniknie zawód inkasenta.
Polaków zapytano także o poparcie dla inicja-
tyw energooszczędnych i proekologicznych. 
Można zauważyć, że duża akceptacja społecz-
na dla rozwiązań energooszczędnych nie prze-
kłada się na realne działania i zakupy. Aż 76% 
badanych uważa, iż warto kupować oświetlenie 
energooszczędne i jednocześnie tylko 28% ba-
danych stosuje tego rodzaju produkty  w swoich 
domach. Analogicznie, aż 66% Polaków jest 
skłonnych zapłacić więcej za sprzęt RTV/AGD 
zużywający mniej energii elektrycznej, ale tylko 
26% badanych ma takie urządzenia w swoich 
domach.
Więcej 

Inteligentne liczniki – badania opinii

Firma Danfoss wprowadziła na rynek 
nowy portal szkoleniowy Danfoss  
learning, który dostępny jest w 11 róż-
nych językach. Portal otwarty jest  
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu  
i 365 dni w roku i jest dostępny całko-
wicie za darmo.
Danfoss Learning jest platformą szko-
leń online odpowiadającą potrzebom 
kształcenia zawodowego. Program 
szkoleń zapewnia poznawanie no-
wych oraz aktualizowanie i usystema-
tyzowanie już nabytych kompetencji 
i umiejętności technicznych z zakresu 
chłodnictwa. Jeżeli jesteś instalatorem 
lub serwisantem urządzeń chłodni-
czych, jeżeli sprzedajesz urządzenia 
chłodnicze, jeżeli jesteś studentem 
chłodnictwa – warto odwiedzić stronę 
www.learning.danfoss.pl

Portal szkoleniowy 
Danfoss Learning 

http://www.instalreporter.pl
http://instalacje.mtp.pl/pl/
http://instalreporter.pl/aktualnosci/inteligentne-liczniki-badania-opinii/
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Geberit On Tour  
– w drodze od 24 kwietnia

Po zapoznaniu się ze zgłoszeniami z kilku krajów 
Europy (Austria, Belgia, Dania, Estonia, Niemcy, 
Portugalia, Włochy), jury składające się z eks-
pertów ds. pomp ciepła wytypowało zwycięz-
cę tegorocznej nagrody „Heat Pump City of 
the Year” przyznawanej przez Europejskie Sto-
warzyszenie Pomp Ciepła (EHPA). Miastem 
pomp ciepła roku 2013 zostało austriackie 
Amstetten. Miasto liczy około 20 tys. miesz-
kańców i jest bardzo aktywne w działaniach 
dążących do zrównoważonego rozwoju. 
Zwycięski projekt miał na celu przetestowa-
nie i optymalizację wykorzystania ciepła od-
padowego ze ścieków. 
Pierwsza oczyszczalnia w miejscowości po-
wstała w październiku 2012 roku. W projekcie 
wykorzystano jedną pompę ciepła o mocy 
230 kW wykorzystującą ścieki, jako dolne źró-

dło ciepła. Zainstalowana pompa ciepła 
pokrywa 99,9% zapotrzebowania na energię 
cieplną. Istniejący wcześniej kocioł gazowy 
stanowi zapasowe źródło ciepła. Pompa 
ciepła zapewnia ogrzewanie i chłodzenie 
siedzibie firmy Stadwerke Amstetten oraz sąsia-
dującej elektrowni. Warto wspomnieć, że taki 
model dostarczania ciepła i chłodu może być 
zastosowany w około 400 gminach w Austrii.
Nagroda została wręczona przedstawicie-
lom miasta podczas uroczystej kolacji EHPA 
14 maja 2013 roku.
Kolejna edycja konkursu na najlepsze miasto 
pomp ciepła zostanie ogłoszona w najbliż-
szych miesiącach, a rozstrzygnięcie nastąpi 
podczas 7 Europejskiego Forum Pomp Ciepła, 
które odbędzie się w maju 2014 w Berlinie.
Źródło: PORT PC / EHPA

Nagroda „Heat Pump City 
of the Year 2013” przyznana

Od lewej: Peter Wagener (DHPA), karl Ochsner (EHPA), Laurentius Palmetzhofer (Amstetten), 
Thomas Nowak (EHPA), Robert Simmer (Amstetten)
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Geberit Sp. z o.o. rozpoczął swoją wielomie-
sięczną podróż po Polsce „Geberit On Tour” 
podczas której spotyka się z instalatorami.  
W czasie spotkań będą prezentowane nie tylko 
wszystkie dobrze znane systemy instalacyjne  
i rurowe, ale także nowości z roku 2012 i 2013. 
Dzięki temu instalatorzy z całej Polski będą mogli 
uaktualnić swoją wiedzę, zapoznać z nowymi 
trendami w technologii sanitarnej. Ale czy tylko? 

Będzie można zobaczyć, czy: 
- ciśnienie 100 atmosfer jest w stanie zagrozić 
rurom Geberit? 
- połączenia Geberit wytrzymują holowanie  
2-tonowego samochodu? 
- można w 5 minut złożyć ściankę instalacyj-
ną, która wytrzyma obciążenie 400 kg? 

A także sprawdzić się w:
- wykonaniu prawidłowego połączenia zaci-

skowego Geberit Mepla/Geberit Mapress, 
- zbudowaniu dowolnego kształtu z rur kana-
lizacyjnych Silent-PP, 
- zbudowaniu ścianki instalacyjnej z systemu 
Geberit GIS, 
- umiejętnościach montażowych spłuczek 
podtynkowych Geberit. 

Najlepszych 40 instalatorów z każdej loka-
lizacji weźmie udział w finałowej imprezie or-
ganizowanej wspólnie z głównym Partnerem 
Lotos Subaru Poland Rally Team – szkoleniu 
pt.: „Doskonalenie techniki jazdy”, które od-
będzie się jesienią (październik) 2013 r. na to-
rze wyścigowym w Kielcach i Poznaniu. 
W 2013 r. Geberit zaplanował 20 imprez On 
Tour. Najbliższe spotkania: 17-19.06 kraków, 
24-26.06 Kielce, 1-3.07 Tarnobrzeg.

www.geberit.pl/ontour/

http://www.instalreporter.pl
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4 czerwca w Dzienniku Ustaw pod pozycją 640 
opublikowane zostało rozporządzenie ministra 
gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.
Nowe przepisy zastępują dotychczas obowią-
zujące rozporządzenie z dnia 30 lipca 2001 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadać sieci gazowe (DzU Nr 97, 
poz. 1055). W stosunku do rozporządzenia  
z 2001 r., wprowadzone zmiany i uzupełnienia 
dotyczą dostosowania przepisów prawa do 
obecnie obowiązującej wiedzy technicznej  

i do obecnie dostępnych technologii wyko-
rzystywanych przy projektowaniu i budowie 
sieci gazowych. 
Do najistotniejszych zmian należą:
- jednoznaczne określenie, z jakich materiałów 
można budować sieci gazowe;
- szczegółowe określenie klas lokalizacji, w ja-
kich możliwe jest budowanie gazociągów oraz 
wymagań wytrzymałościowych, jakie powinny 
spełniać sieci gazowe w zależności od klasy 
lokalizacji;
- określenie wymagań, jakie należy spełnić 
podczas wykonywania skrzyżowań gazociągu 

z innymi obiektami budowlanymi takimi, jak: 
droga, tory linii kolejowej, linia energetycz-
na napowietrzna, linia telekomunikacyjna 
napowietrzna, kanalizacja kablową lub linią 
kablową podziemną oraz z przeszkodami te-
renowymi;
- zmiana i doprecyzowanie odległości pomię-
dzy gazociągami a innymi elementami infra-
struktury podziemnej;
- doprecyzowanie wymogów dotyczących 
elementów gazociągu takich, jak: kolana, od-
gałęzienia, armatura zaporowo upustowa;
- doprecyzowanie przepisów dotyczących 

zabezpieczenia gazociągu przed korozją;
- doprecyzowanie przepisów dotyczących 
poddania gazociągu próbom wytrzymało-
ściowym;
- wprowadzenie klasyfikacji stacji gazowych ze 
względu na ciśnienie robocze;
- doprecyzowanie wymagań dotyczących 
urządzeń do nawaniania gazu;
- dodanie przepisów określających wymaga-
nia odnośnie instalacji gazowych na przyłą-
czach.
Nowe przepisy wejdą w życie 5 września 2013 r.
Źródło: www.mg.gov.pl

Jak wynika z badania „Portfel należności polskich 
przedsiębiorstw”, przeprowadzonego przez Krajo-
wy Rejestr Długów (KRD) wspólnie z Konferencją 
Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, w I kwar-
tale 2013 r. aż 42% firm budowlanych uskarżało 
się na pogorszenie kondycji finansowej, tymcza-
sem w innych branżach było to od 23 do 30%.
– To efekt działania dwóch czynników: niskie-
go wskaźnika moralności płatniczej w budow-
nictwie, gdzie normą staje się przeciąganie 
terminów płatności lub niepłacenie w ogóle 
oraz spowolnienia gospodarczego — tłumaczy 
Adam Łącki, prezes KRD. W pierwszych trzech 
miesiącach 2013 r. co trzecia firma budowlana 
nie otrzymała zapłaty na czas za ponad połowę 
wystawionych faktur. Średni czas oczekiwania 
na należności w tym sektorze wynosił aż 5 miesię-
cy i 12 dni. – Prawie 70% firm budowlanych przy-
znaje, że opóźnienia płatności klientów stanowią 

barierę dla rozwoju ich działalności – dodaje 
Adam Łącki. Potwierdzeniem trudnej sytuacji 
branży są także statystyki upadłościowe.
Jak wynika z danych Coface, liczba bankrutują-
cych firm budowlanych rośnie nieprzerwanie od 
2007 r. Tylko w pierwszych czterech miesiącach 
2013 r. z rynku zniknęły 73 podmioty, a ich udział 
w ogólnej liczbie upadłości wynosi aż 23,8%.  
Jak informuje Marcin Siwa, dyrektor oceny ryzy-
ka ubezpieczyciela należności Coface, bankru-
tują spółki deweloperskie, firmy budownictwa 
drogowego, ogólnego i komercyjnego, pod-
mioty duże i małe. O głębokim i strukturalnym 
załamaniu w tym dziale gospodarki świadczy to, 
że w 2012 r. upadło blisko cztery razy więcej firm 
niż w 2008 r. Zbliżamy się do podobnej sytuacji, 
jak w czasie ostatniego, bardzo dużego zała-
mania w budowlance w latach 2001-02.
Więcej

Kondycja finansowa budowlanki najgorsza 
spośród wszystkich sektorów gospodarki

Nowe przepisy w sprawie sieci gazowych

http://www.instalreporter.pl
http://www.ctpik.com.pl/
http://www.nieruchomosci.pb.pl/3158782,69518,budowlanka-wciaz-nie-moze-odbic-sie-od-dna/
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BOŚ poinformował  
o ofercie kredytu z dotacją

W ramach współpracy SPS Klima z Politechni-
ką Warszawską na Wydziale Mechanicznym 
Energetyki i Lotnictwa PW zostało urucho-
mione stanowisko badawcze klimatyzacji 
marki MIDEA. Pokazowy montaż odbył się 
21.05.2013 r. w Instytucie Techniki Cieplnej 
przy ul. Nowowiejskiej 21/25 w Warszawie,  
w laboratorium Zakładu Aparatury Proce-
sowej i Chłodnictwa z udziałem studentów 
specjalności Chłodnictwo i Klimatyzacja MEiL 
wraz z władzami ZAPiCH MEiL oraz przedsta-
wicielami prasy branżowej. Przybyłych gości 
przywitali kierownik ZAPiCH, dr inż Hanna  
Jędrzejuk oraz dr inż. Adam Ruciński. 
Przekazanie agregatu Multisplit Inverter 
M2OC-14HRDN1 (moc 4,5 kW) oraz we-
wnętrznej jednostki ściennej Multisplit Inverter 
MSRI-07HRDN1(moc 2,1 kW) zostało poprze-
dzone wykładem pod tytułem „Midea – in-
nowacyjne systemy klimatyzacji”, podczas 
którego Product Manager Midea, Łukasz Kie-
łek przedstawił nowości produktowe MIDEA 
na 2013 rok: Split Solarny, systemy FULL DC 

Inverter oraz systemy VRF V4+ W chłodzone 
wodą. 
Prezentacja poprowadzona przez Danie-
la Lipińskiego, Project Manager SPS Klima, 
dotyczyła zagadnień wykorzystania odna-
wialnych źródeł energii, w innowacyjnych 
rozwiązań Smart Grids, które w połączeniu 
z inteligentnym sterowaniem pozwalają na 
uzyskanie znacznych oszczędności energii  
i podniesienie komfortu użytkowników. 
Prowadzący omówił kilka z dotychczaso-
wych realizacji przeprowadzonych przez SPS 
Klima w oparciu o gazowe pompy ciepła 
(GHP): 
• hotel Hilton Garden Inn w Krakowie – sys-
tem GHP z odzyskiem ciepła, zapewniający 
jednoczesne chłodzenie i grzanie; 
• Centrum Produkcyjno-Rozwojowe Apator 
SA w Łysomicach k. Torunia – system GHP  
z kogeneracją – odzysk ciepła na potrzeby 
produkcji wody użytkowej i procesów prze-
mysłowych; energia elektryczna uzyskana  
w procesie kogeneracji przeznaczona jest na 

pracę urządzeń klimatyzacyjnych, a nadwyż-
ki przekazywane są na potrzeby innych od-
biorników elektrycznych w tym obiekcie.

W drugiej części spotkania odbył się poka- 
zowy montaż jednostki Inverter Multisplit  
MIDEA, w czasie którego zapoznano studen-
tów z zasadami prawidłowo wykonanego 
montażu klimatyzacji. Artur Grubek, z działu 
technicznego SPS Klima, krok po kroku wyko-
nał instalację freonową, a także elektryczną 
do urządzenia wraz z opisem wykonywanych 
czynności. Po wykonaniu montażu przystą-
piono do uruchomienia jednostki wraz z ob-
jaśnieniem działania układu chłodniczego, 
a także sterowania urządzenia przy działają-
cym sprzęcie. 
Uruchomienie stanowiska badawczego kli-
matyzacji marki MIDEA z udziałem zaproszo-
nych gości przekształciło się w panel dysku-
syjny, podczas którego pracownicy SPS Klima 
odpowiadali na pytania dotyczące syste-
mów klimatyzacyjnych. 

SPS Klima: stanowisko badawcze MIDEA na Politechnice

26 czerwca 2013 r. w Warszawie odbędzie się szko-
lenie: „Inwestycje w fotowoltaikę
Jak sprawnie przeprowadzić proces inwestycji? 
Czy fotowoltaika rzeczywiście się opłaca?”.  
Organizator: CKL S.A.
Celem szkolenia jest przedstawienie zmieniających 
się regulacji – nowa ustawa o OZE – jako możliwo-
ści skorzystania z projektowanego sytemu wspar-
cia. Pokażemy, w jaki sposób skutecznie przepro-
wadzić proces inwestycji pod kątem technicznym, 
prawnym i podatkowym. Nasi prelegenci podzielą 
się z uczestnikami swoją wiedzą oraz doświadcza-
niem zasady działania systemów fotowoltaicz-
nych, dokonają przeglądu technologii, pokazując 
na co zwrócić uwagę przy wyborze paneli PV. 
Opowiemy także o kosztach operacyjnych instala-
cji, przedstawiając przykładową analizę finansową 
inwestycji oraz sposoby finansowania instalacji PV. 
Szkolenie przeznaczone jest dla inwestorów, przed-
siębiorców i członków zarządu oraz country mana-
gerów firm interesujących się zagadnieniami doty-
czącymi fotowoltaiki. 
Więcej

Szkolenie: Inwestycje 
w fotowoltaikę

W dniu 24.05.2013 r. Bank Ochrony Środowiska S.A., 
jako pierwszy z siedmiu banków współpracujących 
z NFOŚiGW w ramach programu „Dopłat do kre-
dytów na budowę domów energooszczędnych”, 
poinformował o ofercie kredytu z dotacją. Link do 
strony banku informującej o rozpoczętej akcji kre-
dytowej, znajduje się w zakładce „Lista banków”.
www.nfosigw.gov.pl

http://www.instalreporter.pl
http://www.ckl.pl/inwestycje-w-fotowoltaik%C4%99-jak-sprawnie-przeprowadzi%C4%87-proces-inwestycji-czy-fotowoltaika-rzeczywi%C5%9Bcie
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Wzrasta liczba zdarzeń  
związanych z zatruciem 
tlenkiem węgla

Sposób kwalifikacji 
drewna i materiału 
drzewnego  
w kontekście OZE

Aby uprościć dobór oraz maksymalnie 
usprawnić procedurę uzyskania dotacji  
w ramach programu NFOŚiGW, Vaillant oferu-
je specjalnie opracowany zestaw dotacyj-
ny, który idealnie wpisuje się w wymagania 
określone ramami programu dofinansowania.

Opis zawartości pakietu:
• 3 kolektory płaskie o wymiarach 
1041/1988/90 mm (6,21 m2);
• VIH S 300 L – stojący zasobnik solarny, 
okrągły o poj. 300 litrów, wyposażony w dwie 
wężownice;
• grupa pompowa solarna 6 l/min do ukła-
du kolektorów, zawiera pompę  obiegową, 
zawór zwrotny, termometry, regulator prze-
pływu i zawór bezpieczeństwa, zawory odci-
nające;
• regulator solarny automatic 560/2 – 
temperaturowe i czasowe sterowanie łado-
waniem zasobnika c.w.u. w układach z ko-
tłem i zestawem kolektorów  słonecznych;
• naczynie kompensacyjne do układów 
solarnych, pojemność 18 litrów;
• czynnik grzewczy niezamarzający, do 
obwodów kolektora słonecznego 20 litrów – 
gotowa mieszanka;
• komplet uchwytów krokwiowych typu P 
do dachu skośnego i dachówki falistej do 
montażu 3 kolektorów;
• zestaw podłączeń hydraulicznych za-
wiera komplet łączników kolejnego kolektora 
i złączki do podłączenia jednego pola kolek-
torów.

Kto może skorzystać z dotacji?
Każdy, kto posiada prawo do dysponowa-

nia budynkiem oraz nie jest podłączony do 
sieci ciepłowniczej dla celów podgrzewania 
wody użytkowej.  
Program kierowany jest do osób fizycznych, 
które są właścicielami, współwłaścicielami 
lub użytkownikami wieczystymi budynków 
jednorodzinnych lub wielorodzinnych.  
Z programu korzystać mogą również oso- 
by posiadające prawo dysponowania wy-
mienionymi wyżej rodzajami budynków na 
zasadach użytkowania, najmu lub dzierżawy, 
ale wtedy umowy te muszą obowiązywać  
w okresie kredytowania, co najmniej do koń-
ca planowanego tzw. okresu trwałości – mi-
nimum rok od dnia uruchomienia instalacji.

Oferowany oryginalny pakiet marki Vaillant 
ma 5-letnią gwarancję, jest kompletnie wy-
posażony i optymalnie skonstruowany  

z zapewnieniem najwyższej jakości oraz goto-
wy do współpracy z innymi urządzeniami. 
Zestaw specjalny kolektorów słonecznych, 
dla programu z dotacją NFOŚiGW, dostępny 
jest w sprzedaży od 1 czerwca 2013.

Zestaw solarny Vaillant dedykowany  
do programu dofinansowania NFOŚiGW

W związku z wejściem w życie rozporządzenia mini-
stra gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu 
obowiązków uzyskania i przedstawienia do umo-
rzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty 
zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wy-
tworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz 
obowiązku potwierdzania danych dotyczących 
ilości energii elektrycznej wytworzonej w odna-
wialnym źródle energii prezes URE, w dniu 20 maja 
2013 r., poinformował o sposobie kwalifikowania 
drewna i materiału drzewnego.
Więcej

Od września 2012 r. do 31 marca 2013 r. na skutek za-
czadzenia zginęło 91 osób. Strażacy, we wspomnia-
nym okresie, zdarzeń związanych z tlenkiem węgla 
odnotowali 3817. Poszkodowanych w nich zostało 
2216 osób. Prawie 3700 zdarzeń związanych z tlen-
kiem węgla, w tym prawie 1800 poszkodowanych  
i 106 ofiar śmiertelnych – to liczby pokazujące żniwo, 
jakie czad zebrał od listopada 2011 do marca 2012 r. 
Sezon 2012/2013 zamknie się jeszcze wyższymi liczba-
mi. Tylko od września 2012 r. do 31 marca 2013 r. 
na skutek zaczadzenia zginęło 91 osób! Strażacy,  
we wspomnianym okresie, zdarzeń związanych  
z tlenkiem węgla odnotowali 3817. Poszkodowanych 
w nich zostało 2216 osób (dane udostępnione przez 
Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej).
www.kominypolskie.com.pl

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI  
Z NumERu 5/2013  
INSTALREPORTERA

KRZYŻÓWKA Z fIRmĄ RETTIg HEATINg:  

HASłO: PuRmO PEXPENTA 

Nagrody otrzymują:

plecako-torbę: Kamil Paul  

kosmetyczkę: Magdalena Sychowska

ręcznik: Paweł Cieślik

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/aktualnosci/sposob-kwalifikacji-drewna-i-materialu-drzewnego-w-kontekscie-oze/
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WAVIN: promocja dla instalatorów 

NIBE-BIAWAR lider w sprzedaży pomp ciepła w Polsce, w związku 
z rosnącym zainteresowaniem odnawialnymi źródłami energii przy 
jednoczesnym braku mechanizmów wsparcia dla tego typu urzą-
dzeń, zdecydował się wprowadzić DOTACJĘ do pomp ciepła dla 
pierwszych 300 klientów, którzy spełnią kryteria promocji.  
Promocja „Szwedzka DOTACJA do pomp ciepła NIBE” pole-
ga obniżeniu ceny katalogowej netto wybranych pomp ciepła 
NIBE o wartość 4000 zł netto. Promocja trwa od  06.05.2013 r. do 
30.08.2013 r. lub do wyczerpania zapasów. 
Promocją objętych jest łącznie 300 szt. gruntowych pomp ciepła 
NIBE typu F1126/1226, F1145/1245 oraz F1145 PC/F1245 PC.

uWAgA! Im szybciej podejmiesz decyzję tym większa szansa na 
dotację i montaż najbardziej komfortowego i ekonomicznego sys-
temu grzewczego.

Regulamin promocji oraz szczegółowe informacje na  
www.biawar.com.pl

Ruszyła dotacja  
do pomp ciepła NIBE

Targi PELLETS-EXPO & BRYKIET-EXPO oraz BIOGAZ-EXPO odbędą się 
w dniach 18-20 czerwca 2013 r. w Bydgoszczy w hali Łuczniczka. 
Wiodącym hasłem targów będzie TANIE GRZANIE. Organizatorzy 
zapraszają do uczestnictwa w nieodpłatnych konferencjach: 
Rynek pelet i brykietów – możliwości rozwoju; Biogazownia – źródło 
zielonej energii i szkoleniu: Normy zapewnienia jakości dla biopaliw 
stałych – pelety drzewne i niedrzewne.  
Podczas targów prezentowana będzie m.in. bogata oferta no-
woczesnych urządzeń do spalania biomasy oraz kompletnych linii 
technologicznych do produkcji pelletów i brykietów z trocin i innych 
surowców, automatyki i armatury dla kotłowni na biomasę…
Więcej

PELLETS-EXPO & BRYKIET-EXPO już za 4 dni

Ruszyła czerwcowa promocja dla instalatorów, firmy Wavin pod nazwą 
„Płacimy najlepszym”. Skierowana jest do firm wykonawczych montu-
jących system instalacji sanitarnych i grzewczych  Wavin Tigris. Instalator 
wysyła sms-em pod wskazany numer ilość metrów bieżących zakupio-
nych lub/i zainstalowanych rur. Pięć firm, które w miesiącu czerwcu kupi 
i/lub zainstaluje największą ilość otrzyma nagrodę w wysokości 2000 zł!
Czas trwania promocji do 30 czerwca br.
Więcej szczegółów na stronie www.wavin.pl.

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/aktualnosci/pellets-expo-brykiet-expo-juz-za-20-dni/
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Zostań technikiem
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Jeżeli nowelizacja ustawy o wyrobach bu-
dowlanych nie wejdzie w życie przed 1 lipca 
br., to producenci materiałów budowlanych 
nie będą mogli przeprowadzić ich oceny  
w Polsce, co jest niezbędne, aby wprowa-
dzić wyrób na rynek Unii Europejskiej – alar-
mują eksperci.
1 lipca tego roku wejdzie w życie rozporzą-
dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 
„ustanawiające zharmonizowane warunki 
wprowadzania do obrotu wyrobów budow-
lanych”. Z punktu widzenia konsumenta sy-
tuacja się poprawi. Od 1 lipca do każdego 
wyrobu budowlanego wprowadzanego na 
rynek powinna być dołączona informacja  
o jego właściwościach użytkowych.  
Nie chodzi o opis, czy dany wyrób jest zgodny 
z normą jakości, tylko o informację, gdzie i jak 
ma być on stosowany. Niezbędne jest także, 
by do tego czasu weszła w życie nowelizacja 
ustawy o wyrobach budowlanych. Projekt  
w tej sprawie, autorstwa PO-PSL, został skiero-
wany przez sejmową komisję infrastruktury do 
podkomisji nadzwyczajnej. Ma on umożliwić 
ministrowi transportu, budownictwa i gospo-
darki morskiej wyznaczenie jednostek oceny 
technicznej wyrobów budowlanych na teryto-
rium Polski. Byłyby one odpowiedzialne za wy-
stawianie dokumentów, na podstawie których 
producent deklarowałby właściwości użytko-

we wyrobów, które trafiałyby na rynek UE.
Chodzi m.in. o takie instytuty, które badają 
wyroby budowlane, mają laboratoria, odpo-
wiednio wykształcone kadry w zakresie m.in. 
znajomości prawa europejskiego.
– Jeżeli ustawa o wyrobach budowlanych 
nie wejdzie na czas, czyli przed 1 lipca tego 
roku, to polscy producenci materiałów bu-
dowlanych, którzy chcą wprowadzić dany 
wyrób na rynek UE, będą musieli przeprowa-
dzić jego ocenę techniczną w innym kraju 
członkowskim UE. Ponieważ Polska nie będzie 
miała żadnej upoważnionej jednostki do 
przeprowadzenia takich procedur – powie-
dział PAP dyrektor Instytutu Techniki Budow- 
lanej Jan Bobrowicz. Dodał, że w związku  
z tym producenci będą ponosić większe 
koszty wprowadzenia wyrobów na rynek, co 
może oznaczać wyższe ceny materiałów bu-
dowlanych dla konsumentów.
Podobnego zdania jest wicedyrektor Insty-
tutu Badawczego Dróg i Mostów Janusz 
Rymsza. Zwrócił on uwagę, że zgodnie z pro-
jektem, autorstwa PO-PSL, ocenę dotyczącą 
właściwości użytkowych danego materiału 
budowlanego będzie mogło wydawać wie-
le jednostek naukowych. Swobodny wybór 
tych jednostek przez producenta może pro-
wadzić do obniżenia jakości wyrobów.
Więcej

Brak nowelizacji ustawy  
o wyrobach budowlanych –  
spory problem dla producentów 

Do 21 czerwca Prandelli zaprasza do  
udziału w promocji elementów systemów 
Multyrama, Tris-up, Thermorama, Tubora-
ma, Coprax – rury, złączki, rozdzielacze, 
sterowanie Prandelli.
Przy jednorazowym zakupie o wartości 
min. 8000 zł netto – sportowy zegarek  
Timex Ironman Triathlon GRATIS. 

Skorzystaj 
z ostatnich 
dni promocji 
Prandelli

BARTOSZ: reprezentant handlowy 
LEDOX: serwisant urządzeń grzewczych  
SK-PROJEKT: projektant instalacji wod.-kan./co/
wentylacji  
SCROL: doradca techniczno-handlowy  
AQUANET KRZESINKI: specjalista ds. ofertowania 
AQUANET KRZESINKI: kierownik działu ofertowania 
EUROINSTAL PLUS: przedstawiciel handlowy 
JAEKEL-BUD-TECh: kierownik budowy 
TADMAR: przedstawiciel handlowy 
TADMAR: sprzedawca 
BUDERUS: specjalista ds. sprzedaży inwestycyjnej 
ELEKTROKAL: regionalny przedstawiciel 
handlowy 
MOSTOSTAL: kierownik budowy – branża 
sanitarna 
FLEXIPOWER GROUP: specjalista ds. ofertowania 
– energia odnawialna 
BUDERUS: doradca techniczno-handlowy 
GORGIEL: dyrektor handlowy 

Praca

Szkoła Przyszłości ogłasza nabór kandydatów  
na rok szkolny 2013/2014 w zawodach: Technik 
Urządzeń Sanitarnych oraz Technik Urządzeń  
i Systemów Energetyki Odnawialnej. Nauka  
w Szkole Przyszłości będzie prowadzona w syste-
mie zaocznym (zajęcia sobota-niedziela, co dwa 
tygodnie). Centrum Szkolenia Zawodowego 32-
020 Wieliczka, ul. A. Grottgera 58, tel. 12 289 04 
05 lub pod adresem e-mail: szkolenia@csz.pl

http://www.instalreporter.pl
http://www.klimatyzacja.pl/
http://www.ogrzewnictwo.pl/
http://instalreporter.pl/aktualnosci/brak-nowelizacji-ustawy-o-wyrobach-budowlanych-spory-problem-dla-producentow/
http://instalreporter.pl/praca/bartosz-reprezentant-handlowy/
http://instalreporter.pl/praca/sk-projekt-projektant-instalacji-wod-kan-cowentylacji/
http://instalreporter.pl/praca/sk-projekt-projektant-instalacji-wod-kan-cowentylacji/
http://instalreporter.pl/praca/scrol-doradca-techniczno-handlowy/
http://instalreporter.pl/praca/aquanet-krzesinki-specjalista-ds-ofertowania/
http://instalreporter.pl/praca/aquanet-krzesinki-kierownik-dzialu-ofertowania/
http://instalreporter.pl/praca/euroinstal-plus-przedstawiciel-handlowy/
http://instalreporter.pl/praca/jaekel-bud-tech-kierownik-budowy/
http://instalreporter.pl/praca/tadmar-przedstawiciel-handlowy/
http://instalreporter.pl/praca/tadmar-sprzedawca/
http://instalreporter.pl/praca/buderus-specjalista-ds-sprzedazy-inwestycyjnej/
http://instalreporter.pl/praca/elektrokal-regionalny-przedstawiciel-handlowy/
http://instalreporter.pl/praca/elektrokal-regionalny-przedstawiciel-handlowy/
http://instalreporter.pl/praca/mostastal-kierownik-budowy-branza-sanitarna/
http://instalreporter.pl/praca/mostastal-kierownik-budowy-branza-sanitarna/
http://instalreporter.pl/praca/flexipower-group-specjalista-ds-ofertowania-energia-odnawialna/
http://instalreporter.pl/praca/flexipower-group-specjalista-ds-ofertowania-energia-odnawialna/
http://instalreporter.pl/praca/buderus-doradca-techniczno-handlowy/
http://instalreporter.pl/praca/gorgiel-dyrektor-handlowy/
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4 czerwca 2013 roku odbyła się konferencja 
prasowa inaugurująca Projekt „Dom dla Każ-
dego” - Ogólnopolski Program Budownictwa 
Energooszczędnego. Zaproszeni goście, part-
nerzy Projektu oraz dziennikarze spotkali się w 
hotelu Andel’s w Krakowie. 
Ogólnopolski Program Budownictwa Energoosz-
czędnego „Dom dla Każdego” zrodził się w wy-
niku współpracy grupy firm – czołowych marek 
z wieloletnim doświadczeniem na rynku. Celem 
Projektu jest budowa nowoczesnych, ciepłych, 
bezpiecznych, tanich w zakupie, eksploatacji 
domów i mieszkań energooszczędnych oraz 
propagowanie idei budownictwa energoosz-
czędnego. Partnerami strategicznymi Projektu 
są: Wawel Service,Viessmann oraz BASF. 
Konferencję rozpoczął Bogusław Maciaś, pre-
zes zarządu Wawel Service Sp. z o. o. – firmy 
deweloperskiej, w ofercie której można znaleźć 
domy i mieszkania energooszczędne budowa-
ne w ramach Projektu „Dom dla Każdego”.  
W swoim wystąpieniu przybliżył ideę powstania 
pomysłu budowy energooszczędnych domów 
w innowacyjnej technologii ze spienionego 
polistyrenu. Projektując „Dom dla Każdego” 
zrezygnowano z typowych materiałów budow-

lanych – cegły i betonu, postawiono na „lekki  
i ciepły” materiał używany do tej pory masowo 
do izolacji termicznej – spieniony polistyren tzw. 
Neopor® o specjalnych parametrach, produkt 
dostarczany przez firmę BASF Polska. Energoosz-
czędne „Domy dla Każdego” poprzez zastoso-
wanie nowoczesnych rozwiązań projektowych 
i technicznych, mogą być eksploatowane przy 
mniejszym, niż w przypadku tradycyjnego bu-
downictwa, zużyciu energii przeznaczonej do 
ogrzewania. Podstawowym urządzeniem, które 
zapewnia ciepło i chłód w domu energoosz-
czędnym jest pompa ciepła Vitocal 200-S wraz 
z systemem wentylacji rekuperacją Vitovent 
300 firmy Viessmann. – Zastosowanie pompy 
ciepła typu powietrze-woda oraz wentylacji 
mechanicznej z rekuperacją powietrza zapew-
nia nie tylko ekonomiczne ogrzewanie zimą, 
ale również komfortowe chłodzenie pomiesz-
czeń latem – tłumaczył Sebastian Walerysiak, 
prezes firmy Viessmann Sp. z o.o.  
W inwestycji „Dom dla Każdego” wykorzystano 
również flagowy produkt firmy Vetrex – trójszy-
bowe okna V90+, których współczynnik prze-
nikania ciepła wynosi Uw=0,76. Dodatkowym 
atutem technologii jest oszczędność czasu - stu-

metrowy dom powstaje w czasie 4-6 tygodni. 
Po zakończeniu wystąpień zaproszono gości 
do zwiedzenia modelowego domu energoosz-
czędnego „Dom dla Każdego” wykonanego 
w innowacyjnej technologii ze spienionego 
polistyrenu. Dom znajduje się w podkrakow-
skich Michałowicach, ma własny ogródek, 
dwa tarasy oraz miejsce postojowe. Z uwagi na 
samonośną konstrukcję przestrzeń wewnętrzna 
domu umożliwia dowolną aranżację wnętrza. 
Dużą zaletą jest możliwość i łatwość w przebu-
dowie ścianek działowych. Goście mieli okazję 
przejść się po domu w towarzystwie ekspertów 
– Partnerów Projektu oraz jego mieszkańców.  
W ramach projektu „Buduj z Energią” na miesiąc 
wprowadziła się tu bowiem rodzina. Przez cały 
miesiąc towarzyszył jej będzie zespół realizacyj-
ny, przygotowujący materiał o budownictwie 
energooszczędnym i pasywnym dla TVP Info.
Podczas konferencji prasowej firma Wawel Se-
rvice zainaugurowała kolejną inwestycję budo-
waną w ramach Projektu „Dom dla Każdego”. 
Tym razem będzie to zespół energooszczęd-
nych wielorodzinnych budynków mieszkalnych 
przy ul. Borkowskiej, Budynek B1 i B2 w Krakowie. 
www.domdlakazdego.info 

„Dom dla Każdego” – relacja z konferencji prasowej

17 maja br. we wszystkich okręgowych izbach 
inżynierów budownictwa w Polsce rozpoczęła 
się wiosenna sesja egzaminacyjna na uprawnie-
nia budowlane. 
Do tegorocznej wiosennej sesji egzaminacyjnej 
okręgowe komisje kwalifikacyjne zakwalifikowa-
ły około 3000 kandydatów, co stanowi ok. 95% 
starających się o dopuszczenie do egzaminu na 
uprawnienia budowlane, którzy złożyli wnioski. 
W PIIB egzaminy na uprawnienia budowlane 
przeprowadzane są w 9 specjalnościach: archi-
tektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instala-
cyjnej sanitarnej, instalacyjnej elektrycznej, dro-
gowej, mostowej, kolejowej, telekomunikacyjnej 
i wyburzeniowej, z uwzględnieniem rodzaju  
i zakresu uprawnień.
Więcej

Inżynierowie 
zdobywają  
uprawnienia

Znowelizowano  
przepisy dotyczące  
ochrony przed hałasem

Weszło w życie rozporządzenie zmieniające roz-
porządzenie w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (DzU poz. 528).  
W myśl znowelizowanego § 279 rozporządzenia, 
w sytuacji, gdy prognozowany poziom hałasu 
przenikający do środowiska przekracza do-
puszczalne poziomy hałasu, przy projektowaniu 
obiektów inżynierskich należy zaplanować zasto-
sowanie odpowiednich środków ochronnych. 
Więcej

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/aktualnosci/nabor-wnioskow-na-innowacyjny-biznes-z-branzy-ochrony-srodowiska-oraz-odnawialnych-zrodel-energii/
http://instalreporter.pl/aktualnosci/znowelizowano-przepisy-dotyczace-ochrony-przed-halasem/
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Złoty Instalator 2012 
dla złączek Kisan WL

Marka Vaillant, rozszerzając działalność in-
formacyjną i edukacyjną, uruchomiła nowy 
serwis internetowy EKO-BLOG.pl. Stanowi  
on nowoczesną formę przekazu informacji  
w formie prezentacji online i jest skierowany 
zarówno do klientów indywidualnych, jak  
i fachowców branży grzewczo-instalacyjnej.
Treści tworzone w ramach EKO-BLOG.pl  
odpowiadają bieżącym zainteresowaniom 
użytkowników Internetu, będąc tworzonymi 
na drodze analizy zapytań w wyszukiwar-
kach internetowych, a także na podstawie 
bezpośrednio zgłaszanych sugestii. Istotnym 

elementem serwisu jest także możliwość od-
dania głosu w sondach, które stawiają pyta-
nia związane np. z wyborem systemu grzew-
czego.
Największym zainteresowaniem cieszą się 
tematy związane z kosztami ogrzewania 
i podgrzewania wody użytkowej, a także 
przedstawiające przykłady modernizacji 
ogrzewania, czy też praktyczne doświadcze-
nia użytkowników nowoczesnych systemów 
grzewczych. EKO-BLOG.pl to wiedza przeka-
zywana w przystępnej formie i we współpra-
cy z czytelnikami.

Firma TA Hydronics zaprasza do korzystania  
z promocji „Big pakiet – 10 w cenie 7” w ter-
minie od 27 maja 2013 roku do 29 czerwca 
2013 roku. Teraz przy zakupie 10 ZESTAWÓW 
głowic termostatycznych typu DX lub K z za-
worem V-exact II (kątowym lub prostym)  
w opakowaniu promocyjnym, 3 zestawy 
otrzymasz GRATIS 
Promocja obejmuje cztery nowe 
„Big pakiety” termostatyczne:
• „Big pakiet” promocyjny 10 szt. głowicy DX 
/6700-00.500/ i 10 szt. zaworów termostatycz-
nych V-exact II kątowych DN 15 /3711-02.000/
• „Big pakiet” promocyjny 10 szt. głowicy DX 
/6700-00.500/ i 10 szt. zaworów termostatycz-
nych V-exact II prostych DN 15 / 3712-02.000 /
• „Big pakiet” promocyjny 10 szt. głowic K 
/6000-00.500/ i 10 szt. zaworów termostatycz-
nych V- exact II kątowych DN 15 /3711-02.000/ 
• „Big pakiet” promocyjny 10 szt. głowicy K 
/6000-00.500/ i 10 szt. zaworów termostatycz-
nych V-exact II prostych DN 15 /3712-02.000/ 
Zobacz ulotkę

Promocja TA 
Hydronics:  
big pakiet –  
10 w cenie 7 

Największa na świecie wystawa branży ener-
getyki słonecznej odbędzie się w dniach 19-
21 czerwca w Monachium. Uczestnicy będą 
mieli okazję zobaczyć ofertę 1500 wystaw-
ców, w tym najnowsze technologie fotowol-
taiczne, systemy magazynowania energii czy 
technologie cieplne.
Więcej

INTERSOLAR 2013

EKO-BLOG.pl – nowy serwis internetowy

Kisan, wiodący polski producent grzewczych sys-
temów instalacyjnych, został laureatem konkursu 
„Złoty Instalator dla Najlepszych za 2012 rok” 
w kategorii polskich nowoczesnych rozwiązań 
za opracowanie i wdrożenie złączek Kisan WL. 
To wyróżnienie przyznano firmie Kisan już po raz 
kolejny, co jest dowodem poparcia dla stałych 
działań związanych z opracowywaniem i wdra-
żaniem unikalnych technologicznie wyrobów.
Złączki KISAN WL to nowa generacja złącz za-
prasowywanych służących do łączenia rur wie-
lowarstwowych. Łączą doświadczenie spraw-
dzonych złącz Kisan z nowymi rozwiązaniami 
podnoszącymi ich walory użytkowe. Nowatorska 
konstrukcja złączy KISAN WL pozwala na jedno-
czesną realizację kilku funkcji, w tym m.in. funkcji 
kontrolowanego przecieku oraz funkcji kontroli 
obsadzenia rury. Intencją wprowadzenia złączek 
z kontrolowanym przeciekiem było dostarczenie 
instalatorom jasnej wskazówki, że połączenie nie 
jest jeszcze zaprasowane. Zastosowanie złączki 
Kisan WL pozwala na natychmiastowe wykrycie 
przecieku połączenia podczas próby szczelności 
„niezaciśnięte – nieszczelne”.

http://www.instalreporter.pl
http://www.tahydronics.com/pl/nowosci/big-pakiet-10-w-cenie-7/
http://www.intersolar.de/en/intersolar.html
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ROCKWOOL zaprasza wszystkich zainteresowanych do Mo-
bilnego Centrum Szkoleniowego – specjalnie wyposażonego 
pojazdu z zespołem Doradców Technicznych, którzy popro-
wadzą m.in. szkolenia praktyczne z wykonania systemu ocie-
pleń ścian zewnętrznych ECOROCK FF. To już druga edycja 
szkoleniowej akcji.
Charakterystyczna, czerwona ciężarówka ruszyła w trasę 14 
maja, za pierwszy punkt na mapie Polski obierając Olsztyn. 
Łącznie, ROCKWOOL RoadShow będzie trwać 16 tygodni 
i odwiedzi praktycznie każdy region kraju. Oprócz dużych 
miast, takich jak np. Gdańsk, Warszawa, Poznań, Kraków, 
Wrocław czy Łódź akcja będzie widoczna także w mniejszych 
miejscowościach, dzięki czemu zainteresowani będą mogli 
wziąć udział w szkoleniach odbywających się w ich okolicy.
ROCKWOOL RoadShow 2013 będzie można spotkać głównie 
przed siedzibami wybranych dystrybutorów oraz w wydzielo-
nych strefach przy marketach budowlanych. 
Na spotkaniach ROCKWOOL RoadShow 2013 wszyscy za-

interesowani tematem ocieplenia i budownictwa znajdą 
dla siebie coś interesującego. To odpowiednie miejsce dla 
inwestorów liczących na dostęp do rzetelnych informacji i 
profesjonalistów mogących rozwijać swoje umiejętności pod 
okiem ekspertów. Harmonogram szkoleń można znaleźć na 
stronie www.rockwool.pl/roadshow

ROCKWOOL RoadShow znów w trasie  
– nowe szkolenia i prezentacje 

Od dnia 20.05.2013 Comap 
Polska rozpoczął PROMOCJĘ 
SENSITY 2013.
Instalator kupując jeden  
z pakietów promocyjnych 
(20xSENSITY M28/SENSITY M30 
albo 15xSENSITY + zawór ter-
mostatyczny bez nastawy 
kątowy/prosty), otrzymuje 

bardzo praktyczną skrzynkę 
narzędziową Comap Aluedi-
tion gratis.
Więcej informacji na temat 
promocji można uzyskać  
u dystrybutorów produktów 
Comap. Promocja trwa do 
odwołania lub wyczerpania 
zapasów. 

Nowa głowica  
Sensity - promocja 

RENEXPO® 2013

Od 2011 roku RENEXPO® Poland tworzy w Warszawie punkt spotkań 
dla kluczowych osobowości i ekspertów w celu transferu wiedzy  
w obrębie sektora energetycznego. Wydarzenie to skupia uwagę 
na głównych źródłach energii odnawialnej w kraju: fotowoltaice, 
biogazie, energii wodnej, pompach ciepła i biomasie. Jest to nie 
tylko miejsce spotkań dla firm prezentujących bieżące nowości 
energetyczne, ale także miejsce poruszania problemów, z jakimi 
boryka się branża i miejsce prognozowania rozwoju energii jutra. 
Specjalistyczne konferencje odbywające się równolegle do 
targów, to miejsce gdzie krajowe i międzynarodowe organy pu-
bliczne, stowarzyszenia, naukowcy i firmy prezentują tendencje, 
wyniki badań, technologie i innowacje w swoich dziedzinach. 
RENEXPO® Poland okazało się stosunkowo dużym sukce-
sem, w 2012 roku gościło 95 wystawców (40% międzynaro-

dowych), ponad 3600 odwiedzających, ponad 950 uczest-
ników konferencji i ponad 350 uczestników forów.
3. edycja targów odbędzie się 16-17 października 2013 r. 
Po raz drugi Puchar RENEXPO® Poland zostanie przyznany  
w dwóch kategoriach:
• dla Wybitnej Osobowości, która odgrywa ważną rolę  
w branży energii odnawialnej i efektywności energetycznej  
i ma szczególne osiągnięcia w tej dziedzinie. Nagroda ta trafi do 
osóby, która „całym sercem” wspieraja branżę OZE w Polsce.
• dla Propagatorów Innowacyjnej Technologii. Nagrodę tą 
może zdobyć każda firma, której produkty będą prezentowane 
podczas Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efek-
tywności Energetycznej RENEXPO® Poland 2013.
Termin nadsyłania zgłoszeń to 5 października 2013. 

http://www.instalreporter.pl
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w wymienniki spaliny-woda Inox-Radial, wy-
konane z wysokiej jakości kwasoodpornej stali 
szlachetnej i o konstrukcji gwarantującej mak-
symalne i niezawodne przekazywanie ciepła. 
To również palniki MatriX o unikalnej konstruk-
cji i działaniu (patent firmy Viessmann), wy-
posażone w układ Lambda Pro Control, któ-
ry kontroluje spalanie w zależności od jakości 
gazu. Już dzisiaj przystosowane są do efek-
tywnego spalania biogazu, np. dodawane-
go do gazu ziemnego. 

Palniki promiennikowe matriX
Głównym elementem palnika MatriX jest siat-
ka spleciona ze specjalnej stali szlachetnej. 

Przegląd korzyści:

• Bardzo duża moc pojedynczego 
urządzenia: 125 lub 150 kW
• Do pracy w układach kaskado-
wych do 900 kW (6 × 150 kW) – ustawie-
nie szeregowe lub zajmujące najmniej 
miejsca ustawienie narożne
• Sprawność znormalizowana: 98% (Hs) 
/ 109% (Hi)
• Duży zakres modulacji mocy do 1:5
• Palnik cylindryczny MatriX z układem 
kontroli spalania Lambda Pro Control
• Wymiennik ciepła Inox-Radial wyko-
nany z wysokojakościowej stali kwaso-
odpornej (z dodatkiem tytanu i molib-
denu), zapewnia najwyższą wydajność 
i trwałość kotła
• Maksymalne ciśnienie robocze 6 bar 
– umożliwia stosowanie w budynkach 
do 18 kondygnacji

• Łatwe napełnianie i uruchamianie 
instalacji, dzięki inteligentnej koncepcji 
wymiennika ciepła z umieszczonym  
u góry odpowietrzeniem
• Zintegrowane wyjście pompowe 
~230 V z gniazdem do sterowania elek-
troniczną pompą obiegową klasy ener-
getycznej A
• Wysokoefektywne pompy oszczędza-
jące prąd
• Małe zapotrzebowanie miejsca (tylko 
0,4 m2 przy 150 kW)
• Wysoki komfort obsługi, dzięki regula-
torowi Vitotronic, bezprzewodowej zdal-
nej obsłudze i aplikacjom mobilnym
• Cicha praca dzięki niskiej prędkości 
obrotowej wentylatora
• Zintegrowane klapy spalinowe prze-
ciw cofaniu spalin

Vitodens  
200-W 150 kW  
– najmocniejszy wiszący 
kocioł gazowy 

  krzysztof Gnyra

  Dla większego zapotrzebowania na cie-
pło pojedyncze kotły można łączyć ze sobą,  
w tzw. kaskadę – szeregowo lub w narożniku 
sąsiednich ścian. Można w ten sposób uzyskać 
kompaktową kotłownię o maksymalnej mocy 

grzewczej do 900 kW, o szerokim zakresie regu-
lacji ilości dostarczanego ciepła, o małym cię-
żarze i z tylko jednym kominem w budynku. 
Kotły VITODENS 200-W to również innowacyj-
ne i unikalne rozwiązania. Wyposażone są  

Viessmann, jako jedyny 
producent, wprowadził do 
swojej oferty wiszący gazowy 
kocioł kondensacyjny o mocy 
do 150 kW – VITODENS 200-W. 
A dla budynków o małym 
zapotrzebowaniu na ciepło, 
dotychczas dostępne moce 
zostały poszerzone o kocioł: 
3,2-13 kW. 
Tym samym, wysokosprawne 

kotły kondensacyjne VITODENS 200-W są uniwersalnym rozwiązaniem 
dla oszczędnego ogrzewania domów jednorodzinnych o małym 
zapotrzebowaniu na ciepło, jak również obiektów przemysłowych, które 
mogą potrzebować nawet 900 kW mocy grzewczej.

http://www.instalreporter.pl
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Mieszanka gazu i powietrzna ulega spala-
niu na jej powierzchni niemal bez płomienia. 
Siatka żarzy się, oddając znaczną ilość cie-
pła wodzie grzewczej drogą promieniowa-
nia – stąd określenie: palnik promiennikowy. 
Podczas pracy palnika jego rozświetlona po-
wierzchnia przypomina słońce o zachodzie. 
Promieniowanie jest najskuteczniejszym spo-
sobem przekazywania ciepła, przebiega-
jącym niemal bez strat energii. Dzięki temu 
spaliny mają niższą temperaturę niż w typo-
wych palnikach. Pozwala to w jeszcze więk-
szym stopniu wykorzystać ciepło konden-
sacji, bo im niższa temperatura spalin, tym 
intensywniejsza kondensacja, wyższa spraw-
ność kotła i oszczędniejsze ogrzewanie.
Siatka MatriX nie ma sztywnych połączeń. 

Dzięki temu, skutecznie kompensuje napręże-
nia powstające podczas rozgrzewania i wy-
chładzania urządzenia. Wpływa to bardzo 
korzystnie na długą żywotność i bezawaryj-
ną pracę palnika. Dodatkowe oszczędności 
na kosztach ogrzewania zapewnia wyjątko-
wo szeroki zakres modulacji mocy grzewczej 
palników MatriX – 17-100% mocy kotła. 

Kontrolowane spalanie
Typowe kotły nie sprawdzają jakości gazu, 
jeśli się ona zmienia zużywają więcej pali-
wa. Układ Lambda Pro Control stale kontro-
luje proces spalania w zależności od jakości 
gazu. Dba, żeby w każdych warunkach pra-
cy kotła spalanie przebiegało optymalnie, 
z wysoką sprawnością i niską emisją zanie-
czyszczeń do atmosfery. Lambda Pro Con-
trol wykorzystuje elektrodę jonizacyjną, która 
znajduje się w każdym kotle gazowym. 
Obejrzyj zasadę działania układu Lambda 
Pro Control

Wymiennik Inox-Radial
Jednym z najlepszych materiałów do bu-
dowy kotłów kondensacyjnych jest stal szla-
chetna – nierdzewna (stosowana przez firmę 
Viessmann od 1972 r.). W kotłach VITODENS 
ciepło spalin przekazywane jest wodzie 
grzewczej w wymienniku Inox-Radial.  
Wykonany jest on ze stali szlachetnej, o ozna-
czeniu DIN 1.4571 – stosowana między inny-
mi w przemyśle chemicznym i spożywczym, 
ponadto jest odporna na agresywne działa-
nie wody morskiej. W swoim składzie zawie-
ra chrom, nikiel, molibden i tytan, które to 
składniki zwiększają trwałość i odporność  
na korozję stali. 

łatwe sterowanie na oszczędzanie
Regulatory Vitotronic mają funkcję optyma-

lizacji czasu pracy kotła, tzw. dynamiczna 
pauza. Regulator sprawdza, jak szybko budy-
nek traci ciepło i na tej podstawie decyduje 
o załączeniu kotła. Zastosowanie dynamicz-
nej pauzy powoduje zmniejszenie liczby uru-
chomień kotła w ciągu roku o ok. 30%. 
Ciekawym rozwiązaniem jest radiowy moduł 
zdalnego sterowania Vitotrol 300 RF.  
Wystarczy wziąć go do ręki, usiąść wygodnie 
w fotelu i mamy pełną kontrolę nad ogrze-
waniem domu. Gdy nie jest używany, umiesz-
cza się go na podstawce ładowarki wiszącej 
na ścianie lub ustawionej np. na stole. 
Również poza domem można łatwo kontrolo-
wać i sterować instalacją ogrzewania.  
Za pomocą telefonu komórkowego lub prze-
glądarki internetowej, nie tylko użytkownik, 
ale i firma serwisowa, może kontrolować jej 
pracę.  
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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

Kliknij i sprawdź 
szczegóły
Top-Info – Vitodens 125 i 150 kW

Dane techniczne – Vitodens 
200-W od 45 do 150 kW

„Polski Ślad” jest godłem wyróżniającym polskie 
przedsiębiorstwa. Jest jednocześnie kampanią 
społeczną i edukacyjną promującą postawy  
patriotyzmu ekonomicznego i świadomej kon-
sumpcji. Przystąpienie do akcji nie wiąże się  
z nakładem finansowym. Jest to inicjatywa, która 
w sposób niepolityczny, społeczny i obywatelski 
ma na celu zwiększenie siły ekonomicznej polskiej 
przedsiębiorczości oraz zamożności i dobrobytu 
polskich obywateli. Program ruszył pod koniec 
2012 roku, a jej inicjatorzy – Fundacja Kazimierza 
Wielkiego – planują w jej ramach szereg działań.
Aby przystąpić do programu, podmiot gospo-
darczy musi:
- być zarejestrowany w Polsce,
- należeć w decydującej mierze do polskich 
obywateli,
- płacić w Polsce podatek dochodowy oraz 
inne podatki związane z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej.
Polski Ślad ma na celu:
• wskazać konsumentom  firmy, produkty i usługi, 
w których i które warto kupować, gdyż pozosta-
wia to pozytywne skutki w polskiej gospodarce;
• komunikować polskie firmy z różnych części kraju 
i namawiać je do współpracy i wymiany ekono-
micznej przysparzającej im dodatkowych korzyści;
• tworzyć narzędzia reklamy i marketingu, które 
pozwolą polskim firmom zwiększać swoje obroty 
oraz stawać się bardziej widocznymi dla konsu-
mentów,
• integrować polskich przedsiębiorców.
Firmy będzie odróżniał znak  
w postaci śladu czerwono-
-białej stopy. Znaku tego uży-
wa już Bartosz Sp. J. Bujwicki, 
Sobiech z Białegostoku.
www.polskislad.pl 

Bartosz dołączył  
do programu „Polski Ślad”

http://www.instalreporter.pl
http://www.viessmann.pl/pl/flash/animation_lambda_pro.html/
http://www.viessmann.pl/pl/flash/animation_lambda_pro.html/
http://www.viessmann.pl/
http://www.viessmann.pl/content/dam/internet-pl/pdf_documents/topinfos/Vitodens_200-W_typ_B2HA/Topinfo%20-%20Vitodens%20200-W%20125%2c150kW%20z%20cenami%202013%2704.pdf
http://www.viessmann.pl/content/dam/internet-pl/pdf_documents/dane_techniczne/kondensacyjne_kotly/DT%20Vitodens%20200%20B2HA%20125%20i%20150kW.pdf
http://www.viessmann.pl/content/dam/internet-pl/pdf_documents/dane_techniczne/kondensacyjne_kotly/DT%20Vitodens%20200%20B2HA%20125%20i%20150kW.pdf
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- redukcję emisji dwutlenku węgla,
- redukcję emisji pyłów zawieszonych,
- dodatkową moc elektryczną związaną 
z zastosowaniem sprężarkowych pomp 
ciepła.
W poniższym porównaniu (tab. 1 ) wzię-
to pod uwagę trzy warianty dofinansowa-
nia (jeden funkcjonujący i dwa hipotetyczne, 

związane z pompami ciepła):
A) aktualny wariant dofinansowania – 100% 
kolektory słoneczne,
B) wariant mieszany dofinansowania – 50% 
kolektory słoneczne, 50% pompy ciepła 
gruntowe,
C) wariant dofinansowania – 100% pompy 
ciepła gruntowe.

Ocena ekologiczna programu 
priorytetowego NFOŚiGW 

Dlaczego 
dofinansowane są  
kolektory słoneczne,  
a nie pompy ciepła?

  Paweł Lachman

  Ocena ekologiczna

W ramach programu priorytetowego NFOŚiGW 
planowane jest wydanie łącznej kwoty dota-
cji na poziomie 450 000 000 zł. Jak przekłada 
się to na realizację celu dostarczenia energii 
z OZE, redukcję emisji dwutlenku węgla czy 

redukcję emisji pyłów zawieszonych? 
Jak wyglądałoby to w przypadku zastosowa-
nia pomp ciepła?

W ramach poniższego artykułu  
przeanalizowano:
- przekazywanie energii z OZE,

W wielu krajach Europy wsparcie finansowe dla pomp ciepła jest 
znacząco wyższe niż dla kolektorów słonecznych. kilka lat temu 
NFOŚiGW planował wdrożenie ogólnopolskiego priorytetowego 
programu dofinansowania zarówno dla kolektorów słonecznych, 
jak i dla pomp ciepła. Jednak NFOŚiGW wdrożył program 
priorytetowy tylko dla kolektorów słonecznych.
Jakie byłyby efekty ekologiczne dla pierwotnego planowanego 
programu dofinansowania? Jak mogłoby to wyglądać w przypadku 
wprowadzenia zamiennie tylko programu priorytetowego dla 
sprężarkowych pomp ciepła zasilanych energią elektryczną?

Opis Wariant A Wariant B Wariant C
Kwota dofinansowania NFOŚiGW  
(łączna wartość w zł) 450 mln 225 mln 225 mln 450 mln

Kwota dofinansowania w zł/m2  
lub zł/kW pompy ciepła 1100 zł/m2 1100 zł/m2 800 zł/kW 800 zł/kW

Średnia powierzchnia brutto kolektorów w m2  
lub przeciętna moc pompy ciepła 6 m2 6 m2 10 kW 10 kW

Średnie dofinansowanie do 1 instalacji z 
kolektorami słonecznymi lub pompą ciepła 6600 zł 6600 zł 8000 zł 8000 zł

Liczba beneficjentów programu 
dofinansowania 68 182 62 216 56 250

Roczny uzysk OZE w kWh z 1 m2 kolektorów 
słonecznych lub uzysk OZE w kWh dla pomp 
ciepła o mocy 10 kW

350  
(kWh/m2/

rok)

350  
(kWh/m2/

rok)
17643  

kWh/rok
17643  

kWh/rok

Roczna redukcja CO2 w kg z 1 m2 kolektorów 
lub z 1 szt. p.c. o mocy 10 kW 165 165 6514 6514
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1  Ilość przekazywanej energii z OZE dla trzech różnych wariantów dofinansowania
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nej) pompa ciepła typu solanka/woda 
(korzystającej z energii geotermalnej).
W obliczeniach energii OZE pozyskiwanej 
z kolektorów słonecznych wzięto pod uwagę 
symulacje programem komputerowym Get-
solar w. 10, przy założeniu, że instalacja solar-
na opiera się o typowy zestaw do podgrze-
wania ciepłej wody użytkowej pojemności 
400 litrów, o powierzchni brutto kolektorów  
6 m2 i że uzysk solarny odniesiony jest do po-
wierzchni brutto kolektorów.  
Wartość uzysku 350 kWh/m2 przyjęto z bez-
piecznym nadmiarem.

Redukcja emisji dwutlenku węgla

Analiza przeprowadzona została w odniesie-
niu do zastąpienia kotłów węglowych kolek-
torami słonecznymi lub pompami ciepła.  
W przypadku zastosowania pomp ciepła 
przyjęto rok 2020 jako ostateczny rok realiza-

cji celów pakietu klimatyczno-energetyczne-
go 3 x 20%. 
W tabeli zestawiono również pozostałe zało-
żenia obliczeń. Przyjęta w obliczeniach pro-
gnoza emisji pośredniej CO2 z prądu w 2020 r. 
wg Krajowego Planu Działania na rzecz OZE 
z 2009 roku jest związana z ostateczną datą 
rozliczeń efektów pakietu klimatyczno-ener-
getycznego 3x20. 
Dla uproszczenia obliczeń przyjęto staty-
styczną wartość SPF=3,5 dla pompy ciepła 
typu solanka/woda (w zgodzie z decyzją KE 
2013/114/UE z 1.03.2013).
Na rysunku 2  pokazana jest redukcja CO2  
w odniesieniu do emisji CO2 przeciętnego ko-
tła węglowego.
Na rysunku 3  pokazane jest redukcja CO2  
w odniesieniu do emisji CO2 przeciętnego  
kotła gazowego (emisja 260 g CO2/kWh)  
o sprawności średniorocznej 85%.
Na rysunku 4  pokazana jest redukcja CO2 

Założone dofinansowanie dla pomp ciepła 
gruntowych wynosi 8000 zł na każdą pompę 
ciepła. Pokrywa się to z istniejącą kwotą dofi-
nansowania programu Mazowieckiego WFO-
ŚiGW. Wartość ta oceniana jest przez wie-
le osób związanych z branżą pomp ciepła 
jako wartość optymalna dla dofinansowania 
pomp ciepła w domach jednorodzinnych. 
Przy obliczaniu przyjęto następujące założe-
nia (tabela 1 ).
Decyzja Komisji Europejskiej z 1 marca 2013 
roku (2013/114/UE) w sprawie wyliczania ener-
gii ze źródeł odnawialnych przekazywanej 

przez pompy ciepła wyznacza metodę staty-
styczną wyliczania OZE. 
Zakładając, że moc grzewcza pompy ciepła 
wynosi 10 kW, statystyczna, roczna ilość ener-
gii z OZE przejmowana przez pompę ciepła 
wynosić będzie odpowiednio:
• 10 260 kWh OZE/rok dla sprężarkowej pom-
pa ciepła typu powietrze/woda (korzystają-
cej z energii aerotermalnej), 
• 17 643 kWh OZE/rok dla sprężarkowej pom-
pa ciepła typu solanka/woda (korzystającej 
z energii geotermalnej),
• 9263 kWh OZE/rok dla gazowej (absorpcyj-

Prognoza emisji pośredniej CO2 z prądu w 2020 r wg Krajowego Planu 
Działania na rzecz OZE  z 2009 roku 0,700 kg/kWh

Emisja bezpośrednia CO2 ze spalania węgla 0,33 kg/kWh
Sprawność sezonowa kotła węglowego 70%
Współczynnik rocznej efektywności SPF pompy ciepła typu S/W 3,50 -
Roczny czas pracy kotła lub pompy ciepła 2400 h/rok
Emisja CO2 z kotła węglowego o mocy 10 kW 11 314 kg/rok
Emisja pośrednia CO2 z pompy ciepła typu solanka/woda o mocy 10 kW 4800 kg/rok

Tabela 2
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3  Redukcja emisji dwutlenku węgla dla trzech różnych wariantów dofinansowania 
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Wymagana dodatkowa moc  
elektryczna dla sprężarkowych 
pomp ciepła

Dla  wariantu B wymagana dodatkowo moc 
elektryczna dla sprężarkowych pomp ciepła 
wynosi ok. 106 MW (zakładając współczynnik 
jednoczesności 1,0).
Dla  wariantu C wymagana dodatkowo moc 
elektryczna dla sprężarkowych pomp ciepła 
wynosi ok. 213 MW (zakładając współczynnik 
jednoczesności 1,0).
Możliwe jest znaczne obniżenie tych wartości 
poprzez:
–  zastosowanie taryf energetycznych  

skutkujących wyłączaniem pomp ciepła 
w godzinach szczytu poboru energii elek-
trycznej, 
–  zastosowanie technologii smart grid dla 
pomp ciepła skutkujących wyłączaniem  
pomp ciepła w godzinach szczytu lub na żą-
danie systemu energetycznego,
–  zamianę ogrzewania elektrycznego na 
ogrzewanie z pompami ciepła.

Podsumowanie

Pompy ciepła to jedyna, już dziś dostęp-
na, dojrzała i wysokoefektywna technologia 
grzewcza, dzięki której energię promieniowa-
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4  Redukcja emisji dwutlenku węgla dla trzech różnych wariantów dofinansowania 
(odniesienie przeciętne polskie urządzenie grzewcze)

Emisja pośrednia PM z energii elektrycznej (dane z 2007 r.) 0,000116 kg/kWh
Emisja bezpośrednia PM ze spalania węgla (wartość przeciętna) 0,000468 kg/kWh
Sprawność sezonowa kotła węglowego 70%  
Współczynnik rocznej efektywności pompy ciepła typu S/W 3,5 -
Roczny czas pracy kotła lub pompy ciepła 2400 h/rok
Emisja PM z kotła węglowego o mocy 10 kW 16,0457 kg/rok
Emisja pośrednia PM z pompy ciepła typu S/W o mocy 10 kW 0,795 kg/rok

Tabela 3
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w odniesieniu do emisji CO2 z przeciętnego 
urządzenia grzewczego (emisja 300 g CO2/
kWh) i sprawności 75%.

Redukcja niskiej emisji pyłów

Niska emisja to emisja pyłów i zanieczyszczeń 
gazowych pochodząca z lokalnych kotłow-
ni węglowych i domowych kotłów i pieców 
grzewczych. Pod pojęciem niskiej emisji za-
nieczyszczeń rozumie się emisję zanieczysz-
czeń z kominów o wysokości poniżej 40 m.  
W przypadku zastosowania pomp ciepła 
nie występuje w ogóle niska emisja za-
nieczyszczeń. Pośrednia emisja zanieczysz-
czeń związana z produkcją energii elektrycz-
nej jest tylko tzw. wysoką emisją (wysokość 
kominów jest powyżej 40 m).

Pozostałe założenia podane są w tabeli 3 .
Wielkości redukcji pyłów zawieszonych odnie-
sione do emisji dla kotłów węglowych poka-
zano na rysunku 5 .
Należy dodatkowo wziąć pod uwagę fakt, 
że redukcja emisji pyłów zawieszonych PM 
spowodowana działaniem kolektorów sło-
necznych nie pokrywa się z okresami roku, 
w czasie których występuje największej emi-
sja pyłów zawieszonych PM (rys. 6 ).
Na rysunku 6  widać wyraźne powiązanie 
pomiędzy emisją pyłów PM 10, a temperatu-
rą zewnętrzną. 
W miesiącach zimowych emisja PM 10 wzra-
sta gwałtownie. Jest to związane z emisją 
spalin głównie z węglowych kotłów grzew-
czych, jak i urządzeń spalających biomasę 
(kominków). 
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5  Redukcja emisji pyłów zawieszonych dla trzech różnych wariantów dofinansowania
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W tym okresie 
emisja pyłów PM 
nie jest uciążliwa 

Okres efektywnej 
pracy kolektorów 

słonecznych 

6  Emisja pyłu zawieszonego PM 10 (na podstawie raportu o stanie środowiska w województwie 
małopolskim w 2009 roku)

nia słonecznego zgromadzoną w ciągu lata 
można wykorzystać także zimą! W przyszło-
ści, gdy coraz większa część energii elektrycz-
nej będzie pochodzić z odnawialnych źródeł, 
stosowanie pomp ciepła będzie automatycz-
nie zbliżać się do celu idealnego – korzysta-
nia tylko z odnawialnych źródeł energii.
W świetle przedstawionych analiz, zdaniem 
autora brak wdrożenia programu prioryte-
towego NFOŚiGW dla pomp ciepła należy 
uznać jako niepełne wykorzystanie poten-
cjału OZE, redukcji CO2 i pyłów zawieszonych 

oraz redukcji emisji innych zanieczyszczeń. 
Decyzja Komisji Europejskiej z 1 marca 2013 
roku 2013/114/UE, w sprawie wyliczania ener-
gii ze źródeł odnawialnych przekazywa-
nej przez pompy ciepła oraz min. warto-
ści współczynnika SPF, wyjaśnia praktycznie 
wszystkie wątpliwości związane z Dyrektywą 
OZE dotyczące pomp ciepła. 
Należy mieć nadzieję, że w najbliższym cza-
sie NFOŚiGW wesprze wszystkie tzw. mikroin-
stalacje OZE związane z dyrektywą OZE,  
w tym również pompy ciepła.  

http://www.midea-poland.pl/
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  Systemy multi Split
Pierwsza grupa to urządzenia o mocy od 
5 kW do 10 kW. Do jednego agregatu ze-

wnętrznego możemy podłączyć do pięciu 
jednostek wewnętrznych (naściennych, ka-
nałowych, kasetonowych itp.), w różnej konfi-
guracji, o różnorodnej stylizacji i wielkości  
w różnych pomieszczeniach dla uzyskania od-
powiedniego komfortu cieplnego. Każda jed-
nostka wewnętrzna ma oddzielną instalacje 
freonową do agregatu zewnętrznego (rys. 1 ). 

Systemy multi Inverter
Druga grupa to urządzenia Multi Inverter, 
zwane Mini VRF, o mocy od 10 kW do 26 kW. 
Midea jako jeden z nielicznych producen-
tów ma urządzenia Mini VRF o takiej wydaj-
ności w swojej ofercie. Zastosowanie jednej li-
nii freonowej instalacji rozgałęziającej się do 
poszczególnych jednostek za pomocą trójni-
ków, umożliwia podłączenie aż do dwunastu 
jednostek wewnętrznych (rys. 2 ).
Gabaryty agregatów dwuwiatrakowych w sys-
temach Mini VRF (porównywalne do agrega-

są w sprężarkę inverterową, która płynnie re-
gulując wydajność, znacznie poprawia pra-
cę systemu, a zużycie energii jest ograniczo-
ne do minimum. Urządzenia Mini VRF Multi 
Midea charakteryzuje szeroki zakres tempe-
ratury pracy urządzenia (od -15 do 48°C), ni-
ski poziom hałasu pracujących jednostek 
oraz możliwość dogodnego poprowadzenia 
instalacji w budynku (maks. długości insta-
lacji do 150 m, przewyższenie między agre-
gatem a jednostkami wew. do 30 m). Sys-
tem Mini VRF umożliwia dobór jednostek 
wewnętrznych o różnej mocy i parametrach 
(ponad 15 modeli o mocach od 1,8 kW do 
56 kW).
Istotną funkcją w systemach Mini VRF Midea 
jest możliwość podłączenia centralnego ste-
rownika, dzięki któremu możemy: z jedne-
go miejsca kontrolować i monitorować cały 
układ oraz rozliczać z energii poszczególne 
jednostek wewnętrzne.  
Układ może być także sterowany zdalnie za 
pomocą iPhona, iPoda, laptopa czy też po-
przez komputer stacjonarny.
Systemy Muti Midea to idealne rozwiązanie 
dla kliku pomieszczeń biurowych, domów 
jednorodzinnych bądź apartamentów, czy 
małych obiektów gospodarczych.  

SPS KLIMA…

…przedstawiciel marki Midea, 
jest jednym z największych 
dystrybutorów urządzeń 
klimatyzacji z ponad 20-letnim 
doświadczeniem na polskim 
rynku. Na rynek firma dostarcza 
innowacyjne i energooszczędne 
rozwiązania oraz prowadzi 
szkolenia techniczne z zakresu 
prawidłowego montażu urządzeń 
Multi Split i Multi Inverter (więcej 
informacji www.spsklima.pl).  

Nowość w ofercie SPS klima 

Systemy Multi 
Midea

  Łukasz kiełek

Systemy Multi Midea to elastyczne rozwiązanie 
pozwalające na indywidualne dopasowanie urządzeń 
do potrzeb inwestora. Bogaty typoszereg 
jednostek dzielimy na dwie grupy: Systemy  
Multi Split i Systemy Multi Inverter (Mini VRF). 

3

tów systemów Split), pozwalają na elastyczny 
montaż w dowolnych miejscach budynku oraz 
w miejscach, w których ze względu na ogra-
niczenia architektoniczne nie ma możliwości 
montażu kilku jednostek zewnętrznych (rys. 3 ).

Bogate wyposażenie i funkcje
Wszystkie układy Multi Midea wyposażone 

2

1maksymalnie 5 jednostek wewnętrznych

maksymalnie 12 jednostek wewnętrznych

http://www.instalreporter.pl
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Parametry techniczne pomp Weberman GPA

gPA25-40-180
• Zakres funkcjonowania:  
maks. 2,4 m3/h
• Wysokość podnoszenia: 
maks. 4,1 m

• Maksymalne ciśnienie: 10 bar
• Pobór mocy: 5-22 W;  
0,05-0,19 A
• Rozstaw przyłączy: 180 mm
• Przyłącze: G 1 1/2”

  Rozwiązania techniczne, które zastosowa-
no w nowych pompach Ferro są zgodne  

z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 641/2009  
w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady, w którym 
określono szczegółowe wymogi dotyczące 

Do instalacji grzewczych i solarnych: GPA25-40-180 i GPA25-60-180 

Nowe energooszczędne  
pompy elektroniczne marki Weberman

  Łukasz Biernacki

Oba modele pomp marki Weberman zapewniają, w porównaniu z pompą starego typu, oszczędności energii 
elektrycznej nawet do 80%. Dzięki wbudowanemu czujnikowi temperatury odpowiadającemu za włączanie 
i wyłączanie trybu nocnego pompy umożliwiają dodatkową oszczędność energii w instalacjach z kotłami 
na paliwo stałe niewyposażonymi w automatykę sterującą. Istotną cechą obu modeli jest zapamiętywanie 
w przypadku braku zasilania, ostatniego nastawionego trybu, a także specjalnie zmodyfikowany wał 
zapobiegający blokowaniu się pompy po dłuższym postoju.

ENERGOOSZCZĘDNA 
POMPA ELEKTRONICZNA
DO INSTALACJI  GRZEWCZYCH I SOLARNYCH

GPA25-40-180
• Zakres funkcjonowania: maks. 2,4m³/h
• Wysokość podnoszenia: maks. 4,1m
• Maksymalne ciśnienie: 10bar
• Pobór mocy: 5–22W; 0,05–0,19A
• Rozstaw przyłączy: 180mm
• Przyłącze: G 1 1/2”

GPA25-60-180
• Zakres funkcjonowania: maks. 3m³/h
• Wysokość podnoszenia: maks. 6,2m
• Maksymalne ciśnienie: 10bar
• Pobór mocy: 5–45W; 0,05-0,38A
• Rozstaw przyłączy: 180mm
• Przyłącze: G 1 1/2”
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• Oszczędności do 80% energii elektrycznej 
w stosunku do pompy starego typu

• Wbudowany czujnik temperatury odpo-
wiadający za włączanie i wyłączanie trybu 
nocnego - dodatkowa oszczędność energii 
w  instalacjach z  kotłami na paliwo stałe 
nie wyposażonych w automatykę sterującą

• Pamięć ostatniego nastawionego trybu 
w przypadku braku zasilania

• Specjalnie zmodyfi kowany wał zapobiega-
jący blokowaniu się pompy po dłuższym 
postoju.

Dostępne tryby pracy 
pompy GPA

AUTO (nastawa fabryczna)
Automatyczne dostosowanie ciśnienia i wydajności pom-
py do zapotrzebowania ze strony instalacji. Punkt pracy 
pompy znajduje się w obszarze AUTO na charakterysty-
ce. Optymalne zużycie energii. Tryb domyślnie zalecany 
do pracy z klasyczną dwururową instalacją ogrzewania 
grzejnikowego lub podłogowego.

BL1
Dostosowanie wysokości podnoszenia do aktualnego 
przepływu w instalacji, punkt pracy będzie znajdował się 
na krzywej BL1. Tryb domyślnie zalecany do instalacji 
jednorurowych, opcjonalnie także do dwururowych.

BL2
Dostosowanie wysokości podnoszenia do aktualnego 
przepływu w instalacji, punkt pracy będzie znajdował się 
na krzywej BL2 . Tryb zalecany jako opcjonalny do insta-
lacji grzejnikowych, jedno lub dwururowych.

HD1
Utrzymywanie stałej wysokości podnoszenia niezależ-
nie od zmian przepływu w instalacji, punkt pracy będzie 
znajdował się na krzywej HD1. Tryb zalecany jako opcjo-
nalny dla instalacji ogrzewania podłogowego.

HD2
Utrzymywanie stałej wysokości podnoszenia niezależ-
nie od zmian przepływu w instalacji, punkt pracy będzie 
znajdował się na krzywej HD2. Tryb zalecany jako opcjo-
nalny dla instalacji ogrzewania podłogowego.

I, II, II – tryby ręczne do ustawienia trzech prędkości ob-
rotowych, punkt pracy będzie znajdował się odpowiednio 
na krzywych I, II, lub III.

Obniżenie 
nocne

Pompa automatycznie zmienia nastawiony tryb pracy na 
obniżenie nocne (minimalne zużycie energii), gdy nastąpi 
trwające dłużej niż 2h obniżenie temperatury zasilania 
w instalacji o ok. 10-15°C (kotły na paliwo stałe bez au-
tomatyki sterującej). Po zarejestrowaniu podwyższenia 
temperatury zasilania o co najmniej 10°C pompa powróci 
do nastawionego trybu pracy i wyłączy obniżenie nocne. 
Tryb nocny działa tylko z programami pracy automatycz-
nej i dla pomp zainstalowanych na zasilaniu.

ENERGOOSZCZĘDNA 
POMPA ELEKTRONICZNA
DO INSTALACJI  GRZEWCZYCH I SOLARNYCH

GPA25-40-180
• Zakres funkcjonowania: maks. 2,4m³/h
• Wysokość podnoszenia: maks. 4,1m
• Maksymalne ciśnienie: 10bar
• Pobór mocy: 5–22W; 0,05–0,19A
• Rozstaw przyłączy: 180mm
• Przyłącze: G 1 1/2”

GPA25-60-180
• Zakres funkcjonowania: maks. 3m³/h
• Wysokość podnoszenia: maks. 6,2m
• Maksymalne ciśnienie: 10bar
• Pobór mocy: 5–45W; 0,05-0,38A
• Rozstaw przyłączy: 180mm
• Przyłącze: G 1 1/2”
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• Oszczędności do 80% energii elektrycznej 
w stosunku do pompy starego typu

• Wbudowany czujnik temperatury odpo-
wiadający za włączanie i wyłączanie trybu 
nocnego - dodatkowa oszczędność energii 
w  instalacjach z  kotłami na paliwo stałe 
nie wyposażonych w automatykę sterującą

• Pamięć ostatniego nastawionego trybu 
w przypadku braku zasilania

• Specjalnie zmodyfi kowany wał zapobiega-
jący blokowaniu się pompy po dłuższym 
postoju.

Dostępne tryby pracy 
pompy GPA

AUTO (nastawa fabryczna)
Automatyczne dostosowanie ciśnienia i wydajności pom-
py do zapotrzebowania ze strony instalacji. Punkt pracy 
pompy znajduje się w obszarze AUTO na charakterysty-
ce. Optymalne zużycie energii. Tryb domyślnie zalecany 
do pracy z klasyczną dwururową instalacją ogrzewania 
grzejnikowego lub podłogowego.

BL1
Dostosowanie wysokości podnoszenia do aktualnego 
przepływu w instalacji, punkt pracy będzie znajdował się 
na krzywej BL1. Tryb domyślnie zalecany do instalacji 
jednorurowych, opcjonalnie także do dwururowych.

BL2
Dostosowanie wysokości podnoszenia do aktualnego 
przepływu w instalacji, punkt pracy będzie znajdował się 
na krzywej BL2 . Tryb zalecany jako opcjonalny do insta-
lacji grzejnikowych, jedno lub dwururowych.

HD1
Utrzymywanie stałej wysokości podnoszenia niezależ-
nie od zmian przepływu w instalacji, punkt pracy będzie 
znajdował się na krzywej HD1. Tryb zalecany jako opcjo-
nalny dla instalacji ogrzewania podłogowego.

HD2
Utrzymywanie stałej wysokości podnoszenia niezależ-
nie od zmian przepływu w instalacji, punkt pracy będzie 
znajdował się na krzywej HD2. Tryb zalecany jako opcjo-
nalny dla instalacji ogrzewania podłogowego.

I, II, II – tryby ręczne do ustawienia trzech prędkości ob-
rotowych, punkt pracy będzie znajdował się odpowiednio 
na krzywych I, II, lub III.

Obniżenie 
nocne

Pompa automatycznie zmienia nastawiony tryb pracy na 
obniżenie nocne (minimalne zużycie energii), gdy nastąpi 
trwające dłużej niż 2h obniżenie temperatury zasilania 
w instalacji o ok. 10-15°C (kotły na paliwo stałe bez au-
tomatyki sterującej). Po zarejestrowaniu podwyższenia 
temperatury zasilania o co najmniej 10°C pompa powróci 
do nastawionego trybu pracy i wyłączy obniżenie nocne. 
Tryb nocny działa tylko z programami pracy automatycz-
nej i dla pomp zainstalowanych na zasilaniu.

efektywności energetycznej pomp cyrkulacyj-
nych. W rozporządzeniu podkreśla się, iż pom-
py cyrkulacyjne zużywają dużą część energii 
stosowanej w systemach grzewczych budyn-
ków, a także, iż większość z nich działa bez 
przerw, niezależnie od zapotrzebowania na 
ogrzewanie. Dlatego też, tak ważne jest zasto-
sowanie rozwiązań zmierzających do wprowa-
dzania na rynek pomp energooszczędnych.
W przypadku GPA25-40-180 wydajność wy-
nosi maksymalnie 2,4 m³/h, maksymalna wy-
sokość podnoszenia to 4,1 m, a pobór mocy 
od 5 do 22 W. Maksymalny przepływ dla mo-
delu GPA25-60-180 to 3 m³/h, maksymalna 
wysokość podnoszenia wynosi 6,2 m, nato-
miast pobór mocy od 5 do 45 W.
Pompy mogą pracować w różnych  
trybach: 
• AuTO, w którym następuje automatyczne 
dostosowanie ciśnienia i wydajności pompy 
do zapotrzebowania ze strony instalacji. Pra-
ca w tym trybie pozwala na optymalne zuży-
cie energii i zalecana jest w przypadku kla-

gPA25-60-180
• Zakres funkcjonowania: 
maks. 3 m3/h
• Wysokość podnoszenia: 
maks. 6,2 m

• Maksymalne ciśnienie: 10 bar
• Pobór mocy: 5-45 W;  
0,05-0,38 A
• Rozstaw przyłączy: 180 mm
• Przyłącze: G 1 1/2”

http://www.instalreporter.pl
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sycznej dwururowej instalacji ogrzewania 
grzejnikowego lub podłogowego. Tryb GPA 
AUTO jest nastawą fabryczną. 
• W trybie BL1 i BL2, domyślnie zalecanym 
do instalacji jednorurowych, opcjonalnie tak-
że do dwururowych wysokość podnoszenia 
dostosowana jest do aktualnego przepływu  
w instalacji. Zależnie od trybu – punkt pracy 
będzie znajdował się na krzywej BL1 lub BL2.
• HD1 i HD2 to tryby zalecane, jako opcjo-
nalne dla instalacji ogrzewania podłogowe-
go, zapewniające utrzymywanie stałej wy-
sokości podnoszenia niezależnie od zmian 
przepływu w instalacji. 
• I, II, III to tryby ręczne do ustawienia trzech 
prędkości obrotowych. 
Nowe pompy elektroniczne do instalacji 
grzewczych i solarnych marki Weberman za-
pewniają wysoką oszczędność energii elek-
trycznej, a także, dzięki zastosowaniu wielu 
praktycznych rozwiązań, gwarantują bezpie-
czeństwo i komfort użytkowania. Gwarancja 
dla obu modeli wynosi 2 lata.  

Obniżenie nocne

Tryb nocny działa tylko z programami pracy 
automatycznej i dla pomp zainstalowanych 
na zasilaniu. W wyniku trwającego dłużej niż 
2 h obniżenia temperatury zasilania w insta-
lacji o ok. 10-15°C (kotły na paliwo stałe bez 
automatyki sterującej) pompa automatycz-
nie zmienia nastawiony tryb pracy na obni-
żenie nocne, zapewniające minimalne zuży-
cie energii. Po zarejestrowaniu podwyższenia 
temperatury zasilania, o co najmniej 10°C 
pompa powróci do nastawionego trybu  
pracy i wyłączy obniżenie nocne.

Uniwersalne gazowe kotły kondensacyjne  

Logamax plus GB072  
z automatyką pogodową

  Edmund Słupek

  Kotły kondensacyjne typu Logamax plus 
GB072 ze względu na ich budowę oraz spe-
cyfikę pracy stanowią oszczędne źródła cie-
pła zasilając zarówno instalacje ogrzewania 
podłogowego, jak i instalacje wyposażone  
w grzejniki. Przy zastosowaniu regulacji pogo-
dowej, temperatura wody w instalacji przez po-
nad 90% sezonu grzewczego jest zwykle znacz-
nie niższa od maksymalnej. Dlatego nawet jeśli 
instalacja grzejnikowa została zaprojektowa-
na na temperaturę wody grzewczej 80oC, przez 
większość sezonu grzewczego zasilana jest 
wodą o znacznie niższej temperaturze, a kocioł 
odzyskuje ciepło w procesie kondensacji.

Rozbudowana automatyka
Automatyka kotłów Logamax plus GB072 wy-
posażona w duży, czytelny i podświetlany wy-
świetlacz LCD ma m.in. wbudowane funkcje 
„Booster” i „Ciepły Start” dodatkowo podwyż-
szające komfort użytkowania ciepłej wody.
Umożliwia ona samodzielną pracę urzą-
dzenia, bez dodatkowych sterowników, 
jak również sterowanie pracą kotła i syste-
mu grzewczego za pomocą dodatkowych, 
opcjonalnych regulatorów i modułów stref 
grzewczych. W przypadku rozbudowanych 
systemów ogrzewania istnieje możliwość za-
stosowania nowoczesnych i zaawansowa-
nych systemów regulacji Logamatic EMS lub 
Logamatic serii 4000 pozwalających stero-
wać wieloma obiegami, strefami grzewczy-
mi i układami kaskadowymi, wielokotłowymi. 
Dodatkowo systemy regulacji EMS umożliwia-
ją sterowanie bezprzewodowe do 3 obiegów 
grzewczych.

Nowość – EasyControl
Absolutną nowością jest również możliwość 
współpracy kotłów Logamax plus GB072  
z systemem mobilnej kontroli i sterowania 
EasyControl. Wyposażając GB072 w regulator 
RC35 i moduł web KM200, użytkownik zyskuje 
możliwość komunikacji z kotłem za pomocą 
iPhona, iPada lub iPoda Touch. Oznacza to 
mobilną możliwość sterowania kotłem i obie-
gami grzewczymi, zmian trybów pracy (auto-
matyczny lub manualny), nastawy tempera-
tury (dziennej, nocnej, antyzamarzaniowej), 
programowania dobowego i tygodniowego 
(do 10 niezależnych programów). Dodatkowo 
korzystając z EasyControl, użytkownik kotła 
Logamax plus GB072 ma dostęp do informa-
cji o temperaturze zewnętrznej i wewnętrznej 
w budynku, mocy palnika i uzysku solarnym 
(przy współpracy z instalacją solarną z mo-
dułem SM10) oraz automatycznie powiada-
miany jest o ewentualnych usterkach.  

kotły kondensacyjne marki Buderus mogą stanowić oszczędne i ekonomiczne  
źródło ciepła zarówno dla wodnych instalacji grzejnikowych, jak i podłogowych  
w domach, mieszkaniach oraz budynkach biurowych lub usługowych. Sprawność 
kotłów kondensacyjnych oraz oszczędności eksploatacyjne są tym wyższe, im  
niższa jest temperatura wody w kotle i instalacji grzewczej. 
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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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mi – skorzystaj tutaj z instrukcji obsługi pom-
py ciepła).
• Staraj się stosować możliwie kompletne/sys-
temowe rozwiązania głównych producen-
tów. Zastosowanie przy-
padkowych elementów/
urządzeń prowadzi do 
nieoptymalnej/niepra-
widłowej pracy systemu 
grzewczego. Powodu-
je to konieczność spraw-
dzania parametrów tech-
nicznych, dodatkowych 
testów poprawności 
współdziałania, a w wielu 
przypadkach może doprowadzić do wycofa-
nia gwarancji. Typowym problemem jest sto-
sowanie zasobników c.w.u. o nieznanych wiel-
kościach wężownic – najczęściej za małych.

• W pierwszym i drugim roku koszty eksplo-
atacji systemu grzewczego są najwyższe i nie 
jest to zależne od źródła ciepła (pompa cie-
pła, kocioł – gazowy, olejowy, elektryczny) 

tylko od wilgoci techno-
logicznej zgromadzonej 
w konstrukcji budynku.
• W polskich warunkach 
klimatycznych nie zale-
ca się budować budyn-
ków technologią mokrą 
od wiosny do zimy, bez 
sezonowania, czyli pozo-
stawianie na zimę budyn-
ków „niewykończonych, 

ale pokrytych dachem” (z lub bez stolarki 
okiennej) w celu swobodnego ujścia z nich 
wilgoci technologicznej.
• Na pracę urządzeń grzewczych w tym  

Poradnik STIEBEL ELTRON cz. 1 

Co musi wiedzieć 
inwestor, decydując się  
na pompę ciepła?

  Artur karczmarczyk

  VADEmECum WIEDZY DLA INWESTORA
 …ale nie tylko dla inwestora,  
ale też instalatora, projektanta
• Zlecaj wykonanie projektów instalacji we-
wnętrznych i centrali grzewczych.
• Zawieraj umowy w zakresie projektowania, 
wykonawstwa oraz nadzoru. Pozwalają one 
uchronić Twoją inwestycję przed problemami 
lub w sytuacji ich powstania dociekać swo-
ich praw wynikających z zawartych umów.
• Koszty projektów są dużo niższe niż ewen-
tualne poprawki i zmiany, które będzie trze-
ba prowadzić. Pamiętaj niektóre popraw-
ki mogą być bardzo kosztowne, a niektórych 
zmian nie da się wprowadzić.

• Prowadź własne archiwum/dziennik inwe-
stycji, gromadź dokumenty, dbaj o zachowa-
nie faktur, protokołów odbioru itp. Brak tych 
dokumentów stawia Inwestora w pozycji bez-
bronnej w razie jakichkolwiek niedoróbek.
• Wymagaj umów, faktur i rachunków szcze-
gółowych.
• Zgłoś w Zakładzie Energetycznym, że budynek 
będzie ogrzewany pompą ciepła zasilaną prą-
dem trójfazowym 3x400 V lub jednofazowym 
1x230 V.
• Uzgodnij z Zakładem Energetycznym przy-
dział mocy (urządzenia codziennego użytku, 
sprężarka pompy ciepła wraz z wbudowaną 
grzałką elektryczną i pompami obiegowy-

Dla każdego inwestora podejmującego decyzję ogrzewania domu 
pompą ciepła ważna jest podstawowa wiedza dotycząca procesu 
realizacji inwestycji. Niewzięcie jej pod uwagę lub zbagatelizowanie 
niektórych zagadnień grozi: powstaniem w przyszłości wielu 
niepotrzebnych problemów użytkowych/eksploatacyjnych, stresem, 
konfliktami ludzkimi, niepotrzebnymi i wysokimi dodatkowymi 
kosztami inwestycyjnymi oraz eksploatacyjnymi.

STIEBEL ELTRONPoradnikpomp ciepła

Nie wygrzewaj i nie susz 
budynku pompą, gdyż 
możesz zdegradować 
(zamrozić) dolne źródło 
dla układów solanka/woda 
lub wygenerować wysokie 
koszty pracy pompy ciepła.
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ścia przez ściany i elewację, izolacje pozio-
mu zerowego, izolacje poddasza).
• Zastosowaną pompę ciepła do systemu 
ogrzewania i c.w.u. w większości przypad-
ków można wykorzystać także do chłodze-
nia (pasywnego lub aktywnego). To jedyny 
taki system, który przy wykorzystaniu tych sa-
mych instalacji wewnętrznych (ogrzewania 
powierzchniowego, klimakonwektorów, ka-
setonów sufitowych) latem może zapewnić 
schłodzenie budynku bez konieczności insta-
lowania dodatkowych urządzeń.

INWESTORZE SRAWDŹ CZY TWÓJ  
BuDYNEK mOŻE BYĆ OgRZEWANY 
POmPĄ CIEPłA, CZYLI CZY JEST  
ENERgOOSZCZĘDNY

1. Czy zaprojektowany dom spełnia od stro-
ny energetycznej wymagania stawiane przez 
obowiązującą normę. Pytanie czy jest to bu-
dynek energooszczędny, pasywny?
Właściwa kwalifikacja ułatwia porozumie-
nie fachowców i pozwala w przyszłości na 
łatwiejsze ustalenie odpowiedzialności za 
ewentualne niedoskonałości.
2. Czy zaproponowano zmiany w celu popra-
wienia energooszczędności budynku od stro-
ny budowlanej?
Zmiany takie, jak: grubsza izolacja, okna mini-
mum dwuszybowe, a zalecane trójszybowe,
docieplenie stropów, poddasza, fundamen-
tów, usunięcie mostków termicznych.
3. Czy analizowano rozmieszczenie pomiesz-
czeń, aby dystans od punktów poboru c.w.u. 

i pompy ciepła (również na koszty eksploata-
cyjne) ma wpływ technologia budowy bu-
dynku (mostki cieplne, jakość wykonania izo-
lacji: ścian zewnętrznych stropów, dachu, 
wylewek na poziomie zero, montaż okien, itd.).
• Znaczący wpływ na sumaryczne koszty 
eksploatacyjne budynku ma również zapo-
trzebowanie na c.w.u.:
– dzienne zużycie – zapotrzebowanie ilościo-
we, zalecane jest na poziomie 50 litrów/oso-
bę na dobę,
– wysoka temperatura c.w.u. (niskie COP 
pompy ciepła), zalecane jest stosowanie 
temperatury dziennej 45oC, nocnej 35oC  
w celu ograniczenia postojowych strat za-
sobnika oraz strat na cyrkulacji, (jeżeli cyrku-
lacja występuje).
• Stosuj temperatury normatywne w po-
mieszczeniach ogrzewanych w celu zopty-
malizowania rachunków za ogrzewanie.
• Staraj się stosować materiały wysokiej ja-
kości i klasy, szczególnie w tych elemen-
tach konstrukcji budynku, gdzie nie bę-
dzie możliwa ich wymiana lub ewentualna 
wymiana będzie bardzo kosztowana (np. 
rura ogrzewania powierzchniowego w wy-
lewkach podłóg, ścianach; rury instalacji 

c.w.u., cyrkulacji, rury dolotowe instalacji 
zasilania i powrotu dla pomp ciepła po-
wietrze/woda w wersji zewnętrznej – przej-

Uwaga! Zgodnie z „Prawem budowalnym” 
inwestor odpowiada za realizację inwestycji

Dlatego powinien pamiętać o kie-
rowniku budowy, projektantach, ar-
chitektach i wykonawcach oraz ich 
uprawnieniach, kwalifikacjach i do-
świadczeniu.  
Postawione poniżej pytania powinny 
paść w procesie: koncepcji przygoto-
wania i prowadzenia inwestycji, będą 

również pomocne w rozmowach  
z architektami, projektantami oraz  
wykonawcami.
Poruszone aspekty są bardzo istotne  
z punktu widzenia niezawodności, kom-
fortu użytkowania oraz kosztów eksplo-
atacyjnych systemu ogrzewania (nie 
tylko pompy ciepła).

Oferta STIEBEL ELTRON: 
kilkadziesiąt pompy ciepła w różnym wykonaniu i o różnej mocy 

…do 144 kW
Najprostszym i bardzo skutecznym rozwiązaniem jest wykorzystanie jako dolnego źródła dla pompy 
ciepła powietrza zewnętrznego – nawet o temperaturze dochodzącej do -20°C.  
Firma STIEBEL ELTRON posiada w swoim programie sprzedaży pompy ciepła serii WPL, które można 
zainstalować na zewnątrz budynku nie prowadząc żadnych prac związanych z wykonaniem instala-
cji dolnego źródła.

…do 400 kW
Najczęściej stosowanym i najbardziej stabilnym źródłem ciepła jest grunt. Istnieje co najmniej kilka rozwiązań  
i sposobów ułożenia kolektora gruntowego, najczęściej wykonywane to układ kolektora spiralnego, meadrycz-
nego lub sond pionowych. Warunkiem zastosowania systemu gruntowego w układzie kolektora spiralnego lub 
meadrycznego jest posiadanie odpowiedniej powierzchni gruntu do ułożenia rur kolektora. W bardzo dużym 
uproszczeniu można przyjąć, iż do ułożenia kolektorów w układzie poziomym potrzebujemy od 2,5 do 3 razy 
większą powierzchnię niż chcemy ogrzać. W przypadku małej działki możemy zastosować sondy pionowe. 

…do 500 kW
Bardzo dobrym nośnikiem ciepła są wody gruntowe oraz technologiczne. W przypadku wód grunto-
wych warunkiem zastosowana takiego systemu jest odpowiednia wydajność warstwy wodonośnej 
w m3/h. Bardzo ważnym aspektem są również parametry fizykochemiczne, jakim musi odpowiadać 
woda, minimalna temperatura zastosowania około 7°C, prawidłowy układ to system dwóch stud-
ni – eksploatacyjnej i zrzutowej. W praktyce systemy woda-woda projektuje się i wykonuje w zakresie 
mocy od kilku do kilkuset kW, ponieważ uniwersalność urządzenia pozwala na rozbudowę systemów.

Pompy powietrze/woda

Pompy woda/woda

Pompy solanka/woda
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do węzła cieplnego (pomieszczeniem z pom-
pą ciepła) był jak najmniejszy? 
Cyrkulacja c.w.u. i wpływ jej długości na 

straty energetyczne tej części instalacji, 
przekłada się to bezpośrednio na koszty 
eksploatacyjne.
4. Czy w czasie wyboru projektu architekto-
nicznego analizowane było położenie bu-
dynku na działce? 
Preferencja dla okien od południa, opty-
malizacja powierzchni przeszkleń (szcze-
gólnie dla wersji dwuszybowej), zabezpie-
czenie przed wiatrem.

W kolejnych numerach listy dotyczące  
kierownika budowy, fazy projektowej,  
wykonawców.  
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Zapobieganie uduszeniu kanalizacji  

Jak dobrze 
napowietrzyć 
kanalizację?

  Barbara krasowska

każda instalacja kanalizacyjna musi być prawidłowo 
napowietrzana i odpowietrzana. Nieprzyjemne zapachy, 
bulgotanie w przewodach podczas spuszczania wody  
z przyborów sanitarnych, wysysanie wody z zamknięć wodnych, 
powolny odpływ ścieków, to tylko niektóre symptomy 
nieprawidłowego napowietrzania przewodów kanalizacyjnych…

  Instalacja kanalizacyjna w budynkach naj-
częściej zaprojektowana jest jako grawitacyj-
na. Oznacza to, że ścieki przepływające  
w przewodach ułożonych z odpowiednim 
spadkiem powinny spływać do kolektora sani-
tarnego na zewnątrz budynku (do sieci, zbior-
nika bezodpływowego lub też przydomowej 
oczyszczalni ścieków). Kanalizacja pracuje 
prawidłowo, jeśli we wszystkich przewodach 
odpływowych panuje ciśnienie atmosferycz-
ne. Zakłócenie tej równowagi powoduje złą 
pracę całego systemu kanalizacyjnego w bu-
dynku. Wewnętrzna sieć przewodów powinna 
być zaprojektowana i wykonana w oparciu o 
obowiązujące normy PN-EN 12056-1: 2002 Sys-
temy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz bu-

dynków Część 1: Postanowienia ogólne  
i wymagania; PN-EN 12056-2: 2002 Systemy  
kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków 
Część 2: Kanalizacja sanitarna, projektowanie 
układu i obliczenia; PN-EN 12056-4: 2002 Syste-
my kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budyn-
ków Część 4: Pompownie ścieków – Projekto-
wanie układu i obliczenia; PN-EN 12056-5: 2002 
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz 
budynków Część 5: Montaż i badania, instruk-
cje działania, użytkowania i eksploatacji. 
Na ich podstawie należy dobrać:
1. średnicę rur, 
2. spadki i długości przewodów,
3. sposób napowietrzania pionów i podejść 
kanalizacyjnych (instalacja otwarta).

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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Wentylacja systemu kanalizacyjnego

W celu zagwarantowania niezakłóconego 
funkcjonowania całego systemu w budyn-
ku, powinno się przewidzieć i zaprojektować 
jego prawidłową wentylację. Zakończenia 
pionów kanalizacyjnych powinny być wypro-
wadzone ponad konstrukcję budynku i po-
winny być zlokalizowane tam, gdzie zapachy 
i opary wydobywające się z systemu kana-
lizacyjnego nie będą przedostawały się do 
wewnątrz budynku. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na odpo-
wiednią odległość wywiewek od okien po-
łaciowych zamontowanych na powierzchni 
dachu. Przewody wentylacyjne przeznaczo-
ne do kanalizacji powinny obsługiwać tyl-
ko system kanalizacyjny. W przypadku stoso-
wania zaworów napowietrzających powinny 

być one instalowane zgodnie z przepisami 
krajowymi i lokalnymi.

montaż wywiewki

Rura wywiewna stanowi zakończenie każde-
go pionu kanalizacyjnego. Jest ona przedłu-
żeniem pionu kanalizacyjnego ponad najwy-
żej położonym podejściem kanalizacyjnym, 
stanowiącym jego zakończenie i mająca po-
łączenie z atmosferą. Głównym przewodem 
wentylacyjnym podłączonym do pionu ka-
nalizacyjnego jest pion wentylacyjny. Jego 
zadaniem jest ograniczenie wahań ciśnienia 
w konkretnym pionie kanalizacyjnym. Dzięki 
wywiewce instalacja ma bezpośrednie połą-
czenie z atmosferą. Podczas odprowadzania 
ścieków powietrze atmosferyczne zasysane 
jest przez wywiewkę do pionu wentylacyjne-

Zasady wykonywania podejść kanalizacyjnych

Podczas wykonywania podejść kanalizacyj-
nych należ brać pod uwagę odległość od 
pionu kanalizacyjnego przyboru sanitarne-
go, który jest do niego podłączony. Poje-
dyncze podejście nie powinno być dłuższe 
niż 3 m. Jeśli zaistnieje konieczność wydłu-
żenia podejścia, to niezbędne będzie zain-
stalowanie dodatkowych przewodów wen-
tylacyjnych oraz rewizji, aby nie dochodziło 
do wyssania wody z syfonu znajdującego 
się na końcu podejścia oraz w celu oczysz-
czenia podejścia z nagromadzonych zanie-
czyszczeń. 
W przypadku niewielkich odstępstw od tej 
długości prawidłowe napowietrzanie po-
dejścia może być zrealizowane za pomocą 
syfonów z zaworem napowietrzającym lub 
samych zaworów napowietrzających usytu-
owanych na końcu podejścia, bądź na sa-
mym podejściu, gdy jest brak dostępu do 
przewodów. 

usytuowanie urządzeń sanitarnych
Proszę pamiętać, że króćce odpływowe 
urządzeń znajdujących się blisko posadzki 
powinny być usytuowane jak najbliżej pionu. 
miskę ustępową należy zamontować od 
pionu nie dalej niż 1 metr. Gdy podejście jest 
dłuższe, powinno być dodatkowo zwentylo-
wane. 
Misek ustępowych nie podłącza się do jed-
nego podejścia razem z innymi przyborami. 
Brodzik należy usytuować od pionu w odle-
głości nie większej niż 3 m, a zmian kierunku 
prowadzenia przewodów nie może być wię-
cej niż trzy. 
Wanna nie powinna być oddalona od pio-
nu dalej niż 2 m. Jeśli odległość jest większa, 
to podejście powinno być wentylowane lub 
jego średnicę należy zwiększyć do 70 mm. 

Prowadzenie instalacji kanalizacyjnej
Należy unikać podczas budowy instalacji 
stosowania kolan i trójników o kącie 90°. Lep-
szym rozwiązaniem jest zastosowanie dwóch 
kolan o kącie 45° lub 67° plus 33°. Takie roz-
wiązanie zmniejsza opory przepływu ścieków 
oraz pozwala na łatwiejszą penetrację spira-
li hydraulicznej podczas czyszczenia podej-
ścia. Gwałtowne zmiany kierunku przepływu 
ścieków za pomocą kolan o kącie 90° bar-
dzo utrudniają wprowadzenie spirali hydrau-
licznej do wnętrza rurociągu. 
Przewody kanalizacyjne łączące urządze-
nia sanitarne z pionami należy włączać pod 
kątem większym niż 45°. Podejścia powinny 
mieć jak najmniej zmian kierunku prowadze-
nia przewodów. Wpusty odprowadzające 
wodę z posadzki powinny być podłączone 
do podejścia o tej samej średnicy co dymen-
sja wpustu. Jest to najczęściej 50 lub 110 mm. 
Przewody rurowe powinny być mocowa-
ne tuż pod kielichem w sposób wykluczają-
cy powstawanie w rurociągu naprężeń oraz 
w sposób pozwalający na kompensację wy-
dłużeń na kielichach. Do tego celu najle- 
piej jest stosować uchwyty tłumiące hałas  
(z wkładkami z gumy profilowanej). 
Do zmiany średnicy przewodów na podej-
ściu należy stosować mimośrodowe złączki 
redukcyjne. Powinny być one zamontowa-
ne tak, aby umożliwić przepływ powietrza 
w podejściu w kierunku przyboru sanitar-
nego (kielich o mniejszej średnicy powinien 
być zainstalowany u góry – fot. 1 ). W przy-
padku zamontowania redukcji odwrotnie, 
wlot powietrza do podejścia kanalizacyjne-
go podczas przepływu ścieków będzie za-
blokowany. Podejście zacznie się ,,dusić”  
i nastąpi wysysanie wody z zamknięć wod-
nych (syfonów). 

1  Napowietrzenie podejścia kanalizacyjnego o długości 7 m z zaworem 
napowietrzającym do odcinków poziomych rur McAlpine. Prawidłowe usytuowanie 
redukcji kanalizacyjnej 50/32 mm w celu poprawy przepływu powietrza
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rury wywiewnej jest możliwe do wykona-
nia tylko pod warunkiem, że jej pole przekro-
ju jest równe co najmniej dwóm trzecim sumy 
przekrojów podłączonych pionów. 

Sposoby instalacji wywiewek

Montaż wywiewek na połaci dachowej po-
winien odbywać się z dala od otworów wen-
tylacyjnych i dachowych czerpni powietrza. 
Odległość wywiewki od otworów okien-
nych i drzwiowych pomieszczeń przeznaczo-
nych na stały pobyt ludzi nie powinna być 
mniejsza niż 4 m (w poziomie). 
Wysokość wywiewki powinna zagwaranto-
wać swobodny dopływ powietrza, nawet  
w przypadku obfitych opadów śniegu odkła-
dającego się na połaci dachowej. Jej wyso-
kość zależy od kąta nachylenia dachu i po-
winna wynosić: 
- dla dachów stromych – minimum 0,5 m, 
- dla dachów płaskich – co najmniej 1,0 m.
Niedopuszczalne jest wprowadzenie rur wy-
wiewnych do kanałów wentylacyjnych  
i przewodów kominowych.

Rodzaje wywiewek dachowych

W latach ubiegłych wywiewki wykonywa-
no z blachy stalowej ocynkowanej lub z żeli-
wa. Obecnie produkowane są one w większo-
ści z tworzyw sztucznych, stali nierdzewnej lub 
ceramiczne. Część producentów pokryć da-
chowych oferuje własne konstrukcje kominków 
wentylacyjnych, które pasują do konstrukcji da-
chu oraz typu pokrycia. Najczęściej są one wy-
konane z tworzywa sztucznego lub materiałów 
ceramicznych. Należy pamiętać, że układ in-
stalacji kanalizacyjnej jest często wykorzystywa-
ny do wentylacji zewnętrznego systemu kanali-
zacji. Dlatego też, tam, gdzie to jest niezbędne, 

powinny być zainstalowane rury wywiewne. 

Kolejna część artykułu, tym razem o zawo-
rach napowietrzających w następnym wyda-
niu InstalReportera (IR 7/2013)  

go i dzięki temu kanalizacja działa prawidło-
wo. Brak wywiewki powoduje, że powietrze 
pobierane jest przez najbliższe zamknięcie 
wodne (syfon). Skutkiem tego jest obniżenie 
się zwierciadła wody w syfonie lub też w sy-
tuacji ekstremalnej całkowite wyssanie wody 
z zamknięcia wodnego, wynikiem czego jest 
wydostawanie się nieprzyjemnych i bardzo 
niebezpiecznych (wybuchowych) odorów 
do wnętrza pomieszczeń (gazy kanałowe), 
w których zainstalowane są przybory sani-
tarne. Wywiewka musi mieć średnicę równą 
lub większą (zależnie od rozwiązania syste-
mowego) od średnicy wentylowanego pio-
nu kanalizacyjnego. Prawidłowa praca całe-
go dobrze zaprojektowanego i wykonanego 
systemu kanalizacyjnego zależy w bardzo 
dużym stopniu od jego napowietrzania. 
Głównym zadaniem napowietrzania jest 
utrzymanie w określonych granicach nadci-
śnienia i podciśnienia występującego  

w przewodach. Każdy zbiornik bezodpływo-
wy (szambo) musi być wyposażony we wła-
sną wywiewkę, w żadnym przypadku!!! nie 
może to być zawór napowietrzający. Brak 
wywiewki spowoduje szybkie gnicie ścieków 
oraz uwalnianie się niebezpiecznych gazów, 
takich jak metan i siarkowodór. Ponadto po-
wstaje zagrożenie wybuchem oraz wydziela-
nia się szkodliwych substancji. Taka sytuacja 
powoduje przyspieszoną destrukcję zbiornika 
oraz szybki rozwój grzybów i pleśni. 
Wyssanie wody z zamknięć wodnych w insta-
lacjach wyposażonych w wywiewkę może 
wystąpić również w sytuacjach:
1. wykonania podejścia kanalizacyjnego ze 
zbyt małą średnicą przewodu,
2. wykonania podejścia o zbyt dużej długości 
(ponad normę) i zastosowaniu kształtek po-
wodujących więcej niż trzy zmiany kierunku 
przepływu ścieków.
Podłączenie kilku pionów do pojedynczej 

3  Stara wywiewka żeliwna usytuowana 
nieprawidłowo w pobliżu otworów okiennych

Sposoby oznaczania na rysunkach rury wywiewnej

2  Montaż wywiewek kanalizacyjnych na czapie kominowej
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Instalacje wodne centralnego ogrzewania 
oraz ciepłej i zimnej wody użytkowej wykony-
wano kiedyś wyłącznie z rur stalowych, któ-
re gwintowano na budowie, by połączyć 
je z nagwintowanymi fabrycznie kształtka-
mi. Dzisiaj mamy do wyboru wiele rodzajów 
rur metalowych: miedziane, stalowe, ze sta-
li nierdzewnej oraz two-
rzywowych: polipropy-
lenowe, polietylenowe, 
polibutylenowe i z poli-
chlorku winylu. 
Występują też różne 
techniki połączeń: skrę-
cane, zaprasowywane 
promieniowo, zgrzewa-
ne, klejone, zatrzaskowe 
oraz połączenia wyko-
nawane poprzez nasunięcie pierścienia na 
kształtkę i rurę. Wszystkie połączenia wyma-
gają użycia odpowiednich narzędzi do cię-
cia i przygotowania końcówek rury oraz, za 
wyjątkiem zatrzaskowych, narzędzi do same-
go wykonania połączenia. 

Sposoby prowadzenia instalacji

Instalacje wodne można planować na róż-
ne sposoby.
Aby doprowadzić wodę użytkową do szere-
gu urządzeń w łazience, stosuje się wiele sys-
temów:
• rozdzielaczowy, gdzie każdy punkt zasilany 
jest niezależnie zarówno w ciepłą, jak i zimną 
wodę,
• szeregowy, gdzie zamknięcie zaworu 
przed pierwszym urządzeniem zamyka do-
pływ wody do wszystkich pozostałych 
punktów,
• rozdzielaczowy cyrkulacyjny,
• trójnikowy.

W systemach grzewczych można stosować 
następujące rodzaje instalacji:
• rozdzielaczowa, gdzie rury zasilające i po-
wrotne rozprowadza się w warstwie pod-
kładu pod posadzki – najbezpieczniejsza 
zarówno dla grzejników, jak i ogrzewania 
płaszczyznowego;

• dwururowa trójnikowa 
umieszczona w wylew-
ce, umożliwiająca podłą-
czenie grzejników z pod-
łączeniem dolnym ze 
ściany z zastosowaniem 
zaworów kątowych i spe-
cjalnych bloków podłą-
czeniowych dla każdego 
grzejnika, które zapew-
niają właściwe doprowa-

dzenie rur: zasilającej i powrotnej, są odpo-
wiednio wygięte, mają ustalony rozstaw  
i wysokość nad posadzką;
• dwururowa trójnikowa umieszczona wylew-
ce z zastosowaniem specjalnych trójników do 
podłączenia grzejników z podłączeniem dol-

Systemy do c.o. i c.w.u.  

O aspektach 
użytkowych instalacji 
tworzywowych,  
czyli rynek i jego  
preferencje

  Danuta Szutkowska

  W mieszkaniach jest wiele punktów pobo-
ru zimnej wody:
• w kuchniach – zlemozmywaki i lodówki  
z funkcją przygotowywania lodu;
• w łazienkach – wanna, prysznic, umywal-
ka, bidet, toaleta, pralka;
• w pomieszczeniach gospodarczych –  
do mycia, prania i podlewania ogrodu. 
Do mycia konieczna jest także ciepła woda, 
która może być podgrzewana centralnie lub 
punktowo tuż przed punktem czerpalnym.  

W przypadku centralnego podgrzewania 
wody często oprócz rur z ciepłą i zimną wodą, 
potrzebny jest trzeci przewód – cyrkulacyjny. 
W naszym klimacie niezbędne jest ogrzewa-
nie. Najczęściej jest to centralne ogrzewa-
nie wodne – grzejnikowe lub płaszczyznowe. 
W budynkach całorocznych, ze względu na 
koszty eksploatacji, znacznie rzadziej można 
spotkać ogrzewanie elektryczne – jest ono 
chętnie stosowane głównie w domach letni-
skowych.

Systemy rozprowadzające ciepłą i zimną wodę są nieodzownym elementem 
wszystkich budynków. Doprowadzają one ciepłą i zimną wodę użytkową 
do punktów czerpalnych, a także, w instalacjach grzewczych, transportują 
ciepłą wodę podgrzaną w źródle ciepła do grzejników znajdujących się  
w poszczególnych pomieszczeniach i po wychłodzeniu odprowadzają ją  
z powrotem do źródła ciepła w celu ponownego podgrzania.

Każda z rur powinna 
być używana wyłącznie 
ze złączkami, z którymi 
przeszła pomyślnie 
wszystkie badania  
i testy, przewidziane  
przez stosowne normy
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nym z podłogi; rury widoczne nad podłogą 
są niklowane; 
• jednorurowa umieszczona w wylewce (sze-
regowa);

• dwururowa trójnikowa umieszczona w li-
stwie przypodłogowej;
• dwururowa trójnikowa umieszczona w stro-
pie wyższej kondygnacji, skąd w bruzdach 

Overview

85%
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Single supply 
line from 
manifold

Double  
connection  
system

Circular line

Tee distributor

Tee distributor  
from 
suspended  
ceiling

Manifold  
connection  
from 
suspended  
ceiling

Two-pipe  
system from  

manifold

Single-pipe  
system

Two-pipe system  
with distribution  
via crossover tee

Two-pipe system  
with tee  

distribution

Two-pipe system  
in skirting board

Two-pipe system  
from suspended  

ceiling

4 General installation instructions12

alpex System    TI 11/10

alpex System  

sprowadza się rury do grzejników podłącza-
nych z boku poprzez zawory kątowe.

Inwestor decyduje o rodzaju rur i systemie 
połączeń dla wszystkich instalacji wodnych  
w swoim budynku. Opcje, spośród których 
można wybierać, przedstawia inwestoro-
wi zazwyczaj wykonawca. Często wykonaw-
cy preferują określone rodzaje rur i złączek i, 
chcąc uniknąć problemów, wykonują insta-
lacje tylko w systemach, które dobrze znają, 
mając do nich zaufanie i potrzebne do ich 
montażu narzędzia.

Wykonawcy lubią systemy  
polipropylenowe?

Bardzo duży udział we wszystkich wykony- 
wanych instalacjach mają wymiany starych 
rur na nowe podczas modernizacji budyn-
ków. Instalacje z rur stalowych najprościej  
i najtaniej jest wymienić na system rur i kształ-
tek polipropylenowych zarówno w instala-
cjach centralnego ogrzewania, jak i wody 
użytkowej. Nowa instalacja polega na od-
twarzaniu tras rur poprzednio zaprojektowa-
nej i wykonanej instalacji. Rury z polipropy-
lenu są sztywne i mogą po prostu zastąpić 
piony i gałązki zużytej instalacji z rur stalo-
wych bez poważnej ingerencji w konstrukcję 
czy elementy wykończeniowe budynku. Moż-
na oczywiście w renowacjach stosować rury 
miedziane, stalowe cienkościenne lub ze sta-
li nierdzewnej, ale trzeba się wtedy liczyć ze 
znacznie wyższymi kosztami. Do renowacji 
nadają się też doskonale systemy rur wielo-
warstwowych z warstwą aluminium.
Systemy rur z polipropylenu są również chętnie 
stosowane w nowych budynkach, zwłaszcza 
w instalacjach wody użytkowej. Rury są nie-
drogie, występują w rozmiarach 16-110 mm, 

w wersjach jednorodnych i z warstwą alu-
minium (tzw. rury STABI), mogą mieć grub-
sze lub cieńsze ścianki. Asortyment złączek 
jest szeroki, połączenia wykonuje się za po-
mocą prostej w obsłudze i taniej zgrzewar-
ki lub metodą skręcania. Sam rodzaj instalacji 
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Wymiary a zastosowanie 
Dostępne są w średnicach 14-75 mm. Rury 
małych średnic łatwo poddają się precyzyj-
nemu gięciu, a jednocześnie są wystarcza-
jąco sztywne, żeby utrzymywać linię prostą 
w stosunkowo długich odcinkach. Grubość 
warstwy aluminium wzrasta wraz ze zwiększa-
niem się średnicy rury. Nie ma więc żadnego 
problemu z tym, żeby piony i poziomy instala-
cyjne również były wykonywane z rur wielo-
warstwowych. 

Rury z alupexu a PP-R
Rury alupex (polietylen usieciowany z war-
stwą aluminium) można stosować w instala-
cjach grzewczych i wody użytkowej o para-
metrach pracy maksymalnie 10 barów przy 

temperaturze 95oC. Niektóre rury wielowar-
stwowe o średnicy zewnętrznej 75 mm mają 
ściankę o grubości zaledwie 5 mm, więc ich 
wewnętrzna średnica wynosi aż 65 mm. Prze-
krój takiej rury jest zatem większy od przekroju 
rury z PP-R o średnicy zewnętrznej 90 mm  
i grubości ścianki 15 mm. Tak duża grubość 
ścianki jest konieczna, by rura PP mogła pra-
cować w instalacjach ciepłej i zimnej wody 
(ciśnienie robocze 10 barów przy temperatu-
rze obliczeniowej 60oC) oraz w instalacjach 
centralnego ogrzewania (6 barów/80oC, 
tmax 90oC).

PE-X kontra PE-RT
Obecnie w instalacjach grzewczych i wody 
użytkowej bardzo chętnie stosowane są rury 

jest bardzo rozpowszechniony i dobrze znany 
fachowcom od lat. Instalacje z polipropyle-
nu to przecież pierwsze instalacje z tworzyw 
sztucznych, które pojawiły się w polskim bu-
downictwie. Mamy zatem 
wielu fachowców dosko-
nale znających wszystkie 
tajniki tego materiału. 

Polietylen  
równie popularny,  
porównanie  
z innymi systemami

Nie można jednak jedno-
znacznie stwierdzić, że sys-
temy PP są niezastąpione. 
Bardzo wielu zwolenników 
mają rury z polietylenu,  
a szczególnie uniwersalne 
w stosowaniu są rury poli-
etylenowe z wkładką alu-
miniową. Łączą one zale-
ty tworzywa i metalu. Są 
lekkie, odporne na koro-
zję, inkrustację i działanie 
wielu substancji chemicz-
nych. Warstwa aluminium 

powoduje, że są całkowicie szczelne na prze-
nikanie tlenu, mają niski współczynnik ciepl-
nego wydłużania liniowego i zachowują 
nadany im kształt. 

Dobry wybór ma znaczenie

rekl ama
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Gdzie stosować, które systemy, dlaczego i w jaki sposób układać? 
Oferta producentów a preferencje instalatorów

Systemy:
• rury z PE-X bez warstwy aluminium 
(w pełni tworzywowe), za to wyposażo-
ne w barierę antydyfuzyjną EVOH, do-
skonale sprawdzają się w instalacjach 
grzewczych, gdzie ciśnienie nie przekra-
cza 6 barów. Mogą bez problemu praco-
wać w temperaturze 95oC, ale ze względu 
na swoją elastyczność i wysoką wytrzy-
małość na uszkodzenia mechaniczne są 
powszechnie stosowane w instalacjach 
ogrzewania płaszczyznowego.  
Są dostępne w średnicach 12-32 mm  
w zwojach o długości 50-600 m i w więk-
szych średnicach w odcinkach prostych  
o długościach 4-6 m. Łączy się je zazwy-
czaj złączkami zaciskowymi skręcany-
mi, ale niektórzy producenci dopuszczają 
ich zaprasowywanie lub nawet łączenie 
złączkami zatrzaskowymi. Na rynku są tak-
że rury PE-X o grubszych ściankach do in-
stalacji wodociągowych. Nie potrzebują 
bariery antydyfuzyjnej. Mogą pracować 
w warunkach ciśnienia 10 bar i tempera-
tury 70oC;
• rury tworzywowe PE-RT z barierą an-
tydyfuzyjną można stosować wyłącznie 
w instalacjach grzewczych niskotempera-
turowych. Ich właściwości są wystarczają-
ce dla ogrzewań płaszczyznowych. Pro-
dukowane są tylko w małych średnicach 
14-20 mm w zwojach 100-600 m;
• rury z PVC-C (polichlorek winylu chlo-
rowany) używane mogą być w instala-
cjach ciepłej i zimnej wody użytkowej. 
Nie stosuje się ich raczej w instalacjach 

centralnego ogrzewania ze względu na 
niewystarczającą odporność na wyso-
ką temperaturę. Połączenia wykonuje się 
metodą klejenia. Prac montażowych nie 
można prowadzić w temperaturach po-
niżej 0oC, bo materiał rur staje się wtedy 
zbyt kruchy. Instalacje z PVC są stosowane 
raczej rzadko;
• rury z polibutylenu są bardzo elastycz-
ne, łatwo się je układa charakteryzuje się 
dużą elastycznością. Nadają się do insta-
lacji wodociągowych i ogrzewania, szcze-
gólnie ogrzewania podłogowego. Łączy 
się je metodą zgrzewania elektrooporo-
wego lub za pomocą specjalnych złączek 
zaciskowych z polibutylenu z wkładką  
mosiężną. Rury z PB są znacznie mniej po-
pularne od rur PP, i wielowarstwowych  
z wkładką aluminiową.

Rur polipropylenowe  
a wielowarstwowe – sposoby  
układania, preferencje rynku…
Systemy rur polipropylenowych i wielowar-
stwowych są najlepiej dopracowanymi 
systemami. Mają bardzo bogaty asorty-
ment złączek, kształtek i akcesoriów. Sze-
roka gama średnic rur sprawia, że zarów-
no systemy rur PP jak i PE-X/Al (PE-RT/Al) 
mogą być stosowane nawet w bardzo du-
żych instalacjach. 
Rury PP o małych średnicach są sztyw-
niejsze od rur wielowarstwowych o tych 
samych rozmiarach, co umożliwia este-
tyczne prowadzenie rur bez konieczno-
ści ukrywania ich w bruzdach. Rury wie-

lowarstwowe można natomiast bez trudu 
giąć w ręku, a za pomocą sprężyny kształ-
tować łuki o bardzo małym promieniu, co 
bardzo zmniejsza zużycie kształtek i przy-
spiesza pracę. 
W systemach PP występują specjalne 
kształtki o nazwie „mijanka”. Są one ko-
nieczne, gdy jedna rura musi ominąć dru-
gą, przebiegającą prostopadle. Bardzo 
często zapomina się o tym, że rury wielo-
warstwowe małych średnic kupowa- 
ne zazwyczaj w kilkusetmetrowych zwo-
jach są produkowane także w odcinkach 
prostych, które w odkrytej instalacji wyg- 
lądają tak samo estetycznie jak rury  
z polipropylenu. Długie zwoje rur wielo-
warstwowych pozwalają natomiast na 
zredukowanie do minimum krótkich, nie 
dających się już nigdzie wykorzystać od-
cinków. Tak dobre wykorzystanie rur nie 
jest możliwe w przypadku 4-6 m odcinków 
rur PP.
Maksymalne odległości podpór są dla rur 
PP wyraźnie mniejsze niż dla rur wielowar-
stwowych, nawet jeżeli porówna się naj-
mniejsze średnice. Współczynnik cieplne-
go wydłużenia liniowego jest dla rur PP 
prawie sześciokrotnie większy niż dla rur 
PEX z warstwą aluminium. Warstwa alu-
minium występująca w rurach PP STA-
BI ogranicza wydłużenia rur pięciokrot-
nie, ale ciągle rury alupex mają lepszy 
wskaźnik. Termiczne wydłużenie rur wiąże 
sią z koniecznością przewidywania odpo-
wiednich rozwiązań kompensacyjnych. Im 
większy współczynnik cieplnego wydłuże-

nia liniowego, tym więcej kompensacji.
Rury wielowarstwowe dają wykonaw-
cy możliwość wyboru techniki połączeń: 
skręcanie, zaprasowywanie i zatrzask tzw. 
click. Mogą także zgodnie ze swoimi prze-
konaniami i życzeniem inwestora wybrać 
materiał złączek: mosiądz lub tworzywo 
sztuczne. Najbardziej popularne zapra-
sowywanie promieniowe lub osiowe jest 
technologią bardzo szybką i bezpieczną. 
Jest dostosowana dla wszystkich średnic 
16-75 mm. 
Asortyment złączek a zwłaszcza trójników 
jest w systemach rur wielowarstwowych 
dużo większy niż w systemach PP. Rury alu-
pex są dostępne w gotowych izolacjach 
piankowych o różnych grubościach i w ru-
rach ochronnych karbowanych. 
Porównanie cech i możliwości systemów 
rur PP i wielowarstwowych uzasadnia cią-
gły wzrost popularności rur z PE-X i PE-RT  
z wkładką aluminiową w instalacjach cen-
tralnego ogrzewania grzejnikowego i cie-
płej i zimnej wody użytkowej w budynkach.
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wielowarstwowe PE-RT/Al/PE-RT. Polietylen 
usieciowany PE-X zastąpiony został w nich 
polietylenem o podwyższonej odporno-
ści termicznej. Wygląd obu rodzajów rur jest 
taki sam, ale warunki, w których mogą pra-
cować różnią się dość zasadniczo. Obie rury 
sprawdzają się doskonale w instalacjach 
wody użytkowej, gdzie temperatura nie prze-
kracza 70oC, ale dla instalacji grzewczych 
wysokotemperaturowych zdecydowanie le-
piej wybrać tworzywo PE-X. Jest ono przy-
stosowane do ciągłej pracy w temperaturze 
95oC i przy ciśnieniu 10 bar. Tworzywo PE-RT 
w lepszej odmianie PE-RT typu II może praco-
wać długotrwale przy parametrach 10 bar, 
70oC. Temperatura 90oC może pojawić się 
w instalacjach z rur PE-RT tylko krótkotrwale 
jako tzw. temperatura maksymalna i w ciągu 
50-letniego okresu eksploatacji może wystę-
pować łącznie tylko 1 rok.
 
Sposoby łączenia rur 

Do łączenia rur wielowarstwowych alupex  
i alupert można stosować kilka różnych tech-

nik połączeń: złączki skręcane, zaprasowy-
wane oraz zatrzaskowe na wcisk (inaczej 
wtykowe) zwane także przez niektórych pro-
ducentów PUSH. Zawsze jednak każda rura 
(w każdej średnicy) powinna przejść pomyśl-
nie wymagany zestaw prób i badań w połą-
czeniu ze złączkami, z którymi ma tworzyć in-
stalacje, pod kątem przydatności systemu do 
stosowania.

Systemy zgodnie z normą,  
po badaniach

System instalacyjny można oferować dopie-
ro wtedy, gdy pozytywne okażą się rezultaty 
następujących badań określonych dla syste-
mów rurowych z rur wielowarstwowych  
w części piątej normy EN ISO 21003:
• badanie ciśnieniem wewnętrznym,
• próba zginania,
• próba wyrywania,
• badanie odporności na cykliczne zmiany 
temperatury,
• badanie odporności na cykliczne zmiany 
ciśnienia, 

• badanie szczelności w warun-
kach podciśnienia.
Zestaw koniecznych badań 
jest w normach określony dla 
wszystkich rodzajów rur z two-
rzyw sztucznych: polibutenu 
(PB), polietylenu o podwyższo-
nej odporności na temperaturę 
(PE-RT), polietylenu w pełni usie-
ciowanego PE-X, polipropylenu 
(PP) i chlorowanego poli(chlor-
ku winylu) (PVC-C) oraz nastę-
pujących systemów połączeń: 
klejonych, zgrzewanych kieli-
chowo elektrooporowo i me-
chanicznych.  
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Producent HERZ
Nazwa systemu HERZ Pipefix

Zastosowanie w instalacji ogrzewanie grzejnikowe i płaszczyznowe,  
chłodzenie, woda pitna, instalacje gazowe

Elementy systemu rura i złączki zaprasowywane
materiał rur PE-RT/Al/PE-HD
Wymiar rur i złączek 10x1,3 ... 75x5

Sposób dostawy rur 16-40 mm – zwoje 50, 100, 200, 250 m
16-75 mm – sztangi 5 m

Rodzaj połączeń zaprasowywane

Cechy charakterystyczne 
systemu

szybkość i pewność połączenia, długa żywotność,  
ok. 50 lat, możliwość instalacji w wylewce, pod tynkiem, 
odporność na dyfuzję tlenu

maksymalna temperatura pracy 95oC
maksymalne ciśnienie pracy 1 MPa
gwarancja 10 lat
Normy, aprobaty… PN, AT, KDZ
Kraj produkcji Szwajcaria, Niemcy

Cena netto producenta  
1 m.b. rury 

zwoje:
wkł. alu. 0,4 mm 16x2 – 5,9 zł, 20x2 – 7,5 zł
wkł. alu. 0,2 mm 16x2 – 4,8 zł
wkł. alu. 0,25 mm 16x2 – 5 zł, 20x2 – 6,9 zł
wkł. al. 0,5 mm 26x 3 – 13,5 zł, 32x3 – 21,2 zł, 40x3,5 – 34,1 zł
sztangi:
16x2 – 7,4 zł, 20x2 – 8,9 zł, 26x3 – 20,1 zł, 32x3 – 27,1 zł,  
40x3,5 – 35,5 zł, 50x4 – 80,10 zł, 63x4,5 – 152,4 zł, 75x5 – 276 zł 

HERZ Armatura i Systemy  
Grzewcze sp. z o.o.
32-020 Wieliczka  
ul. Artura Grottgera 58
tel. 12 289 02 20, faks 12 289 02 21
centrala@herz.com.pl 
www.herz.com.pl
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Producent COmAP
Nazwa systemu System połączeń zaprasowywanych SKINPress
Zastosowanie w instalacji c.o., c.w.u., z.w.u., ogrzewanie podłogowe

Elementy systemu
rury wielowarstwowe 
MultiSKIN

rury wielowarstwowe 
BetaSKIN rury jednorodne PE-X

złączki zaprasowywane SKINPress (mosiądz cynowany) 14-63 mm,  
złączki SKINPress Light (PPSU) 16-32 mm

materiał rur PE-Xc/Al/PE-Xc PE-RT/Al/PE-RT PE-Xb
Wymiar rur i złączek 14x2 … 63x4,5 mm 14x2 … 32x3 mm 16x2, 18x2, 20x2 mm

Sposób dostawy rur
14, 16 mm – zwoje 200 m, 
18, 20 mm – zwoje 100 m,  
26, 32 mm – zwoje 50 m,  
32-63 mm – sztangi 5 m

14,16 mm – zwoje 200 m,  
18-26 mm – zwoje 100 m, 
32 mm – zwoje 50 m

zwoje 100 m

Rodzaj połączeń zaprasowywane

Cechy 
charakterystyczne 
systemu

COMAP stworzył jedyne w swoim rodzaju złączki z natychmiastowym 
wizualnym potwierdzeniem zaprasowywania – system Visu-Control® 
– zielony pierścień przymocowany do korpusu złączki pozwala na 
sprawdzenie, czy połączenie zostało zaprasowane

maksymalna 
temperatura pracy 95oC

maksymalne ciśnienie 
pracy 1 MPa

gwarancja 10 lat
Normy, aprobaty… PN-EN ISO 21003, PZH PN-EN ISO 15875, PZH
Kraj produkcji Francja

Cena netto producenta  
1 m.b. rury 

zwoje:
14x2 – 7,49 zł
16x2 – 5,76 zł
18x2 – 8,06 zł
20x2 – 9,17 zł
26x3 – 16,76 zł
32x3 – 24,15 zł
sztangi:
32x3 – 36,84 zł
40x3,5 – 50,67 zł
50x4 – 89,81 zł
63x4,5 – 166,94 zł

14x2 – 4,09 zł
16x2 – 4,03 zł
18x2 – 6,26 zł
20x2 – 6,36 zł
26x3 – 13,02 zł
32x3 – 21,04 zł

16x2 – 3,56 zł
18x2 – 3,79 zł
20x2 – 4,68 zł

Comap Polska sp. z o.o. 
ul. Annopol 4A  
03-236 Warszawa
tel. 22 679 00 25, 22 679 28 84 
faks 22 679 18 48 
comap@comap.pl  
www.comap.pl
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Oventrop sp. z o.o.
Bronisze, ul. Świerkowa 1B
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 722 96 42
faks +48 22 722 96 41
info@oventrop.pl, www.oventrop.pl
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Producent OVENTROP
Nazwa systemu Copipe HSC Copipe HS Copex Copert

Zastosowanie w 
instalacji

ogrzewanie, 
chłodzenie, 
woda użytkowa

ogrzewanie, 
woda użytkowa

ogrzewanie, 
chłodzenie, 
woda użytkowa

ogrzewanie 
i chłodzenie 
płaszczyznowe

Elementy systemu złączki, rozdzielacze, inna armatura i osprzęt
materiał rur PE-RT/Al/PE-RT PE-Xc/Al./PE-Xb Pe-Xc Pe-Xc

Wymiar rur i złączek
14x2; 16x2; 
20x2,5; 26x3; 
32x3; 40x3,5 mm

14x2; 16x2; 18x2; 
20x2,5; 26x3; 
32x3; 40x3,5; 
50x4,5; 63x6 mm

14x2; 16x2; 17x2; 
20x2,5; 26x3; 
32x3 mm

14x2; 16x2; 17x2; 
20x2 mm

Sposób dostawy rur zwoje: 50; 100; 200; 500 m
sztanga 5 m

zwoje: 50, 120, 200, 240, 300, 600 m
sztanga 5 m 

Rodzaj połączeń zaprasowywane; skręcane
Cechy charaktery-
styczne systemu

wysoka jakość, doskonała wytrzymałość termiczna, 
łatwość montażu

wysoka jakość, 
niska cena

maksymalna 
temperatura pracy 90oC 95oC 90oC 70oC 

maksymalne 
ciśnienie pracy 1 MPa 1,6 MPa 1,3 MPa 0,6 MPa

gwarancja 2 lata 2 lata 2 lata 2 lata

Normy, aprobaty… Atest PZH, 
DVGW; DIN1988

Atest PZH, 
DVGW; DIN1988; 
DW-8501AT2407

Atest PZH, 
DIN16892/893
DIN EN ISO 
15875/EN-1264-4 

Atest PZH, 
DIN16892/DIN 
4721 DIN 4726  

Kraj produkcji Niemcy
Cena netto produ-
centa 1 m.b. rury od 2,65 euro od 2,65 euro od 1,30 euro od 1,15 euro 

Producent VIEgA 
Nazwa systemu Pexfit Pro
Zastosowanie w instalacji c.o., instalacje wody użytkowej 

Elementy systemu kształtki z PPSU i brązu, rura trójwarstwowa, rozdzielacze, 
szafki do zabudowy

materiał rur PE-Xc/Al/PE-Xc
Wymiar rur i złączek 14-63 mm

Sposób dostawy rur zwoje – 100, 200, 500 m
sztanga – 5 m

Rodzaj połączeń zaprasowywane
Cechy charakterystyczne systemu SC-Contur, wziernik do kontroli głębokości osadzenia rury
maksymalna temperatura pracy 95˚C
maksymalne ciśnienie pracy 1 MPa
gwarancja 2 lata
Normy, aprobaty… PN EN ISO 21003
Kraj produkcji Niemcy

Cena netto producenta 1 m.b. rury 16 mm – 5,74 zł
20 mm – 8,71 zł
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Viega Sp. z o.o.
al. Zwycięstwa 250  
81-540 Gdynia
tel. 58 66 24 999 
faks 58 66 24 990
info@viega.pl  
www.viega.pl
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Producent fRÄNKISCHE

Nazwa systemu alpex turatec multi ff-therm mL5 Difustop ff-therm multi Difustop PE-X 
(PE-RT) 

Zastosowanie w instalacji c.w.u., c.o. c.w.u., c.o. c.o. – grzejniki i ogrzewanie 
płaszczyznowe

c.o. – grzejniki i ogrzewanie 
płaszczyznowe

Elementy systemu rury i złączki rury i złączki rury i złączki rury i złączki

materiał rur PE-Xb/Al/PE PE-RT/Al/PE-RT PE-Xb/EVOH/PE PE-Xa/EVOH
(PE-RT/EVOH)

Wymiar rur i złączek 16-75 mm 16-32 mm 16-32 mm PE-Xa 12-25 mm
PE-RT 14-20 mm

Sposób dostawy rur 16-32 mm – zwoje 50-600 m,
16-75 mm – sztangi 5 m 16-32 mm – zwoje 50-600 m zwoje 50-600 m zwoje 120-600 m

Rodzaj połączeń
zaprasowywane 16-75 mm
zatrzaskowe 16, 20, 26 mm
skręcane 16-20 mm 

zaprasowywane 16-32 mm
zatrzaskowe 16, 20, 26 mm
skręcane 16-20 mm

zaprasowywane 16, 20 mm
zatrzaskowe 16, 20 mm
skręcane 16-20 mm

zaprasowywane 16, 20 mm
zatrzaskowe 16, 20 mm
skręcane 12-25 mm

Cechy charakterystyczne 
systemu

wszystkie złączki PPSU mają odpowiedniki mosiężne, dla średnic 16-32 możliwość zaprasowywania 3 profilami szczęk 
TH, F i B, złączki zatrzaskowe można po wykonaniu połączenia otworzyć i powtórnie użyć, każdą rurę można łączyć ze 
wszystkimi rodzajami złączek; na zamówienie można wyprodukować zwoje o dowolnej długości; produkowane są także 
rury w izolacjach i rurach ochronnych.

maksymalna temperatura 
pracy 95oC 70oC, w instalacjach 

grzewczych Tmax 95oC 95oC 95oC (70oC – PE-RT)

maksymalne ciśnienie 
pracy 1 MPa 1 MPa 0,6 MPa 0,6 MPa

gwarancja 10 lat 10 lat 10 lat 10 lat

Normy, aprobaty… PN-EN ISO 21003, DVGW, 
PZH 

PN-EN ISO 21003, DVGW, 
PZH

PN-EN ISO 21003
DIN 4726

PN-EN ISO 15875(PE-Xa)  
PN-EN ISO 22391(PE-RT)
DIN Certco, DIN 4726

Kraj produkcji Niemcy

Cena netto producenta  
1 m.b. rury

zwoje:
16x2 – 4,44 zł
20x2 – 7,45 zł
26x3 – 17,38 zł
32x3 – 22,61 zł
sztangi:
16x2 – 6,44 zł
20x2 – 8,94 zł
26x3 – 18,29 zł
32x3 24,70 zł
40x3,5 – 53,57 zł
50x4 – 80,88 zł
63x4,5 – 121,52 zł
75x5 – 257,42 zł

zwoje:
16x2 – 4,24 zł
20x2 – 7,19 zł
26x3 – 15,16 zł
32x3 – 20,78 zł

zwoje:
16x2 – 3,79 zł
17x2 – 3,99 zł
20x2 – 4,77 zł
25x2,3 – 7,19 zł
32x2,9 – 11,17 zł

PE-Xa zwoje
12x2 – 3,40 zł
14x2 – 3,72 zł
16x2 – 3,99 zł
17x2 – 4,25 zł
18x2 – 4,77 zł
20x2 – 5,10 zł
25x2,3 – 10,13 zł
PE-RT zwoje
14x2 – 3,27 zł
16x2 – 3,40 zł
17x2 – 3,46 zł
20x2 – 4,25 zł
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Building Technology Division
Fränkische Rohrwerke
97486 Königsberg/Germany
Magazyn i biuro w Polsce: 
Stara Wieś ul. Grodziska 58
05-830 Nadarzyn
Danuta Szutkowska
Country Manager Polska
tel. +48 603 503 201
danuta.szutkowska@fraenkische.de
www.fraenkische-haustechnik.de
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Producent KAN
Nazwa systemu KAN-therm Push Platinum KAN-therm Push KAN-therm Press KAN-therm PP

Zastosowanie w instalacji c.w.u., z.w.u., c.o., również płaszczyznowe
c.w.u., z.w.u., instalacje grzewcze  
i chłodnicze, sprężonego powietrza  
i technologiczne

Elementy systemu

rury polietylenowe wielowarstwowe  
z aluminium spawanym laserowo, 
kształtki zaciskowe mosiężne i z PPSU, 
złącza skręcane i śrubunkowe

rury polietylenowe jednorodne 
z osłoną antydyfuzyjną, kształtki 
zaciskowe mosiężne i z PPSU, złącza 
skręcane i śrubunkowe

rury polietylenowe wielowarstwowe  
z aluminium spawanym laserowo, 
kształtki zaprasowywane mosiężne  
i z PPSU, złącza skręcane i śrubunkowe

rury polipropylenowe jednorodne 
i stabilizowane warstwą aluminium 
lub włóknem szklanym, kształtki jed-
norodne, z gwintami mosiężnymi, 
śrubunkowe i kołnierzowe

materiał rur PE-Xc/Al/PE-HD PE-RT; PE-Xc PE-RT/Al/PE-RT; PE-Xc/Al/PE-Xc PP-R; PP Stabi AL; PP Glass

Wymiar rur i złączek 14x2; 18x2,5; 25x3,5; 32x4,4 mm 12x2, 14x2 16x2, 18x2, 18x2,5, 25x3,5, 
32x4,4 mm

14x2, 16x2, 20x2; 25x2,5, 26x3, 32x3, 
40x3,5, 50x4, 63x4,5 mm

(20-110)x(1,9-10) mm – PN10/S5; (20-110)
x(2,8-15,1) mm – PN16/S3,2; (16-110)x(2,7-
18,3) mm – PN20/S2,5

Sposób dostawy rur zwoje: 25, 50, 100, 150, 200 m sztangi: 5 m (32-63 mm); 
zwoje: 25, 50, 100, 150, 200 m sztangi: 4 m

Rodzaj połączeń zaciskowe (nasunięcie pierścienia mosiężnego na rurę i złączkę); skręcane zaprasowywane (zagniatanie stalowej 
tulei na rurze i złączce); skręcane zgrzewane, skręcane, kołnierzowe

Cechy charakterystyczne systemu zaciskowe, bezoringowe, samouszczelniające się połączenia rura - kształtka
szybki i prosty w montażu system instala-
cyjny dzięki kształtkom nowej generacji 
Press LBP

homogeniczne połączenia 
zgrzewane, system o wysokiej 
odporności chemicznej

maksymalna temperatura pracy 60/100oC – c.w.u.; 80/100oC –  c.o. (temp. robocza / temp. awarii)
maksymalne ciśnienie pracy 1 MPa – instalacje wodociągowe; 0,6 MPa – c.o.
gwarancja 15 lat 10 lat

Normy, aprobaty… PN-EN ISO 15875:2005; PN-EN ISO 22391:2010; PN-EN ISO 21003:2009 PN-EN ISO 21003:2009 PN-EN ISO 15874:2005, AT ITB: AT-15-
8286/2011, AT-15-8635/2011

Kraj produkcji Polska Polska, Niemcy Polska
Cena netto producenta 1 m.b. rury zgodnie z cennikiem Systemów KAN-therm dostępnym na stronie pl.kan-therm.com
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KAN sp. z o.o.  
ul. Zdrojowa 51, 
16-001 Białystok-Kleosin
tel. 85 74 99 200 
faks 85 74 99 201
kan@kan.com.pl 
www.kan.com.pl 
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Producent KISAN
Nazwa systemu Kisan System Kisan Comfort Kisan Development

Zastosowanie w instalacji c.o. grzejnikowe, z.w.u., c.w.u., 
ogrzewanie płaszczyznowe ogrzewanie płaszczyznowe

c.o. grzejnikowe, z.w.u., c.w.u., 
ogrzewanie płaszczyznowe w 
obiektach inwestycyjnych

Elementy systemu rury wielowarstwowe, złączki, rozdzielacze, automatyka sterująca, akcesoria

materiał rur
PE-Xb/Al/PE 
PE-RT/Al/PE
PE-RT/Al/PE-RT

PE-Xb/Al/PE 
PE-RT/Al/PE PE-RT/Al/PE-RT

Wymiar rur i złączek
rury: 14x2, 16x2, 20x2,25, 25x2,5, 32x 3, 
40x4, 50x4,5 
złączki: 14-50 mm

rury: 14x2, 16x2, 20x2,25, 25x2,5   
złączki: 14-25 mm

rury: 16x2, 20x2,25,
25x2,5
złączki: 16-25 mm

Sposób dostawy rur
zwoje: 200 (14, 16 mm), 150 (20 mm), 
100 (25 mm), 50 (32 mm)
sztangi: 5 (40,50 mm) 

zwoje: 200 (14,16 mm), 150 (20 mm), 
100 m (25 mm)

zwoje: 200 (16 mm), 150 (20 mm),  
100 m (25 mm)

Rodzaj połączeń zaprasowywane, zaciskowe
Cechy charakterystyczne 
systemu

złączki mosiężne oraz PPSU zaprasowywane dwoma rodzajami szczęk, KI oraz TH, z kontrolą nieszczelności przed 
zaprasowaniem; złączki uniwersalne dla każdego typu rur; w ofercie również rury w otulinie termoizolacyjnej

maksymalna temperatura 
pracy 90oC

maksymalne ciśnienie 
pracy 1 MPa

gwarancja 10 lat
Normy, aprobaty… PN-EN ISO 21003:2009, Atesty Higieniczne
Kraj produkcji Polska

Cena netto producenta  
1 m.b. rury

14x2 – 6,05 zł
16x2 – 6,30 zł
20x2,25 – 9,00 zł
25x2,5 – 16,59 zł
32x 3 – 28,67 zł
40x4 – 66,34 zł
50x4,5 – 94,87 zł

14x2 – 6,05 zł
16x2 – 6,30 zł
20x2,25 – 9,00 zł
25x2,5 – 16,59 zł

16x2 – 3,90 zł
20x2,25 – 7,80 zł
25x2,5 – 14,00 zł

Kisan Sp. z o.o.
Biuro Handlowe
ul. Gen. Okulickiego 19
05-500 Piaseczno
tel. 22 701 71 30
faks 22 701 71 34
sales@kisan.pl
www.kisan.pl
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Producent PRANDELLI
Nazwa systemu Coprax multyrama Tris-up Tuborama

Zastosowanie  
w instalacji

c.o., z.w., c.w.u., 
sprężone powietrze, 
media chłodnicze

c.o., z.w., c.w.u., 
sprężone powietrze, 
media chłodnicze

c.o., z.w., c.w.u., 
sprężone powietrze, 
media chłodnicze

c.o., z.w., c.w.u., 
sprężone powietrze, 
media chłodnicze

Elementy 
systemu

rury jednorodne 
PN10, PN16 i PN20 
oraz Stabi Coprax 
+ Aluminium PN16, 
złączki 20-125 mm, 
mufy elektrooporowe, 
złączki siodełkowe

rury , złączki 
zaprasowywane 
typ PF, złączki 
zaprasowywane 
typ PFM, złączki 
skręcane typ CM, 
szafki, rozdzielacze, 
mieszające zestawy 
pompowe, sterowanie 
analogowe i cyfrowe

rury , złączki 
zaprasowywane 
typ PF, złączki 
zaprasowywane typ 
PFM, złączki skręcane 
typ CM

rury, złączki 
zaprasowywane 
typ PF, złączki 
zaprasowywane  typ 
PFM, złączki skręcane 
typ CM

materiał rur PP-R Vestolen P9421
PE-X/AL/PE-X i w 
izolacji niebieskiej lub 
czerwonej

PE-RT/AL/PE-RT typ II
i w izolacji niebieskiej 
lub czerwonej

PE-Xb O2STOP

Wymiar rur  
i złączek 

PN10 od 32 do 110 mm
PN16 od 50 do 125 mm
PN20 od 20 do 110 mm
Stabi od 20 do 110 mm

16, 20, 26, 32, 40, 50 
63 mm 16 mm 16, 17, 18  i 20 mm

Sposób  
dostawy rur sztangi 4 m

20-63 mm – sztangi 4 m
16, 20 mm – zwoje 50, 
100, 200, 500 m
26 mm – zwoje 25, 50 m
32 mm – zwoje 25, 50 m

50, 100 i 200 m
16, 17 i 18 mm – zwoje 
240 i 500 m
20 mm – zwoje 240 m

Rodzaj połączeń zgrzewane zaprasowywane i skręcane

Cechy 
charakterysty- 
czne systemu

najbardziej wytrzymały 
granulat wśród PP; 
metal wtopki złączki 
zabezpieczony 
przed przekręceniem 
w tworzywie i 
wylany wewnątrz –
zabezpieczenie przed 
„kamieniem”

polietylen rury w obu 
warstwach sieciowany 
(PE-X) uniwersalny do 
wszystkich mediów jw.; 
złączki są wykonane 
solidnie z mosiądzu 
nieulegającego 
odcynkowaniu

polietylen ze wzmoc-
nioną odpornością 
na temp. w obu war-
stwach (PE-RT typ II) 
2. generacja, czyli do 
pracy powyżej 50ºC 
do maks. 90ºC pracy 
ciągłej; duża wytrzy-
małość i niska cena

polietylen sieciowany 
z dodatkową barierą 
antydyfuzyjną; 
uniwersalne złączki do 
wszystkich systemów

maksymalna 
temperatura 
pracy

95ºC i krótkotrwale do 
100ºC 

95ºC i krótkotrwale do 
100ºC 
PE-X wytrzymuje do 
tmax 110ºC

95ºC i krótkotrwale do 
100ºC 

95ºC i krótkotrwale do 
100ºC 

maksymalne 
ciśnienie pracy

PN10 do 1 MPa
PN16 do 1,6 MPa
PN20 do 2 MPa
Stabi do 1,6 MPa

do 1 MPa

gwarancja 10 lat

Normy, 
aprobaty…

ISO 9001
PN-EN ISO 15874-
2:2005
Atest Higieniczny 
HK/W/0924/01/2011

ISO 9001
PN-EN ISO 21003-
2:2008
Atest Higieniczny  
HK/W/0307/01/2012

ISO 9001
PN-EN ISO 21003-
2:2008
Atest Higieniczny 
HK/W/0578/01/2012

ISO 9001
PN-EN ISO 15875-
2:2005/A1:2007
Atest Higieniczny 
HK/W/0307/01/2012

Kraj produkcji Włochy Włochy, Polska Włochy Włochy
Cena netto 
producenta  
1 m.b. rury 

20x3,4 mm – 3,87 zł 16x2 mm – 5,33 zł  16x2 mm – 4,78 zł 16x2 – 4,53 zł 

Prandelli Polska Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 40,  
80-298 Gdańsk
tel. 58 762 84 55
prandelli@prandelli.pl
www.prandelli.pl
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Producent RETTIg HEATINg

Nazwa systemu Purmo
PexPenta

Purmo
Objektline PE-RT

HKS
PEX/Al/PE

HKS
PE-RT/Al/PE-RT

Zastosowanie  
w instalacji c.o., ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe

c.o., ogrzewanie i chłodzenie 
płaszczyznowe, c.w.u., z.w.u., instalacje 
wody pitnej

Elementy systemu
rury, izolacje systemowe, złączki mosiężne 
skręcane, złączki mosiężne zaprasowywane, 
narzędzia i akcesoria

rury, łączniki i kształtki: mosiężne skręcane, 
mosiężne zaprasowywane, zaprasowywane 
PPSU

materiał rur polietylen 
usieciowany PE-Xc

polietylen  
o zwiększonej 
wytrzymałości na 
wysoką temperaturę
PERT typ II (Dowlex 
2388)

polietylen 
usieciowany PE-X  
z warstwą aluminium

polietylen  
o zwiększonej 
wytrzymałości na 
wysoką temperaturę  
z warstwą aluminium

Wymiar rur i złączek 14x2, 16x2, 17x2, 20x2, 
25x2,3 mm 17x2, 20x2 mm 14-63 mm 16-32 mm

Sposób dostawy rur zwoje 120, 240 i 600 m

14x2 mm – zwój 200 
m; 16x2 mm – zwoje 
100, 200 i 500 m; 20x2 
mm – zwój 100 m;
26x3 mm – zwój 50 m; 
32x3 mm – zwój 50m, 
sztanga 5 m; 40-63 
mm – sztanga 5 m

16x2, 20x2 mm  
– zwój 200 m;  
26x3, 32x3 mm  
– zwój 50 m

Rodzaj połączeń skręcane, zaprasowywane

Cechy 
charakterystyczne 
systemu

5-warstwowa 
konstrukcja rury, 
bariera antydyfuzyjna 
centralnie w środku 
ścianki rury; ciągła 
kontrola jakości na 
etapie produkcji, 
rura przechodzi 
wewnątrzzakładowy 
test chromatografii 
helowej; duża 
wytrzymałość, 
elastyczność, małe 
opory przepływu 
wody

5-warstwowa 
konstrukcja rury, 
bariera antydyfuzyjna 
przykryta warstwą 
PE, PERT typ II 
(Dowlex 2388), 
duża wytrzymałość, 
elastyczność, małe 
opory przepływu 
wody

aluminium zgrzewane doczołowo, pełne 
zespolenie warstwy aluminium z zewnętrzną 
i wewnętrzną warstwą, niski moduł 
sprężystości, małe opory przepływu wody – 
chropowatość bezwzględna k=0,007 mm

maksymalna 
temperatura pracy

90°C (tymczasowo 
110°C) 70°C 90°C (tymczasowo 

110°C) 70°C

maksymalne 
ciśnienie pracy 0,6 MPa 0,6 MPa 1 MPa 1 MPa

gwarancja 30 lat 10 lat 10 lat 10 lat

Normy, aprobaty…
DIN CERTCO 3V365 
PE-Xc; PN EN ISO 
21003:2009

DIN CERTCO 3V365 
PE-RT; PN EN ISO 
22391:2010

Atest Higieniczny PZH; Certyfikat DVGW; PN 
EN ISO 21003:2009

Kraj produkcji Niemcy

Cena netto 
producenta 1 m.b. 
rury 

14x2 mm – 4 zł 
16x2 mm – 4,25 zł 
17x2 mm – 4,50 zł 
20x2 mm – 6 zł 
25x2,3 mm – 9,3 zł 

17x2 mm – 3,7 zł 
20x2 mm – 4,6 zł

14x2 mm – 5 zł 
16x2 mm – 4,9 zł 
20x2 mm – 7,4 zł 
26x3 mm – 18,5 zł 
32x3 mm – 22,8 zł 
40x3,5 mm – 52,9 zł 
50x4 mm – 79,7 zł 
63x4,5 mm – 120,1 zł 

16x2 mm – 4,4 zł 
20x2 mm – 7,2 zł 
26x3 mm – 16,6 zł 
32x3 mm – 20,5 zł 

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

Nazwa systemu Systemy instalacji rurowych ROTH Systemy ogrzewania podłogowego ROTH 
TBS – zabudowa sucha

Systemy ogrzewania podłogowego ROTH – 
zabudowa mokra

Zastosowanie w instalacji c.w.u., z.w.u. i c.o. ogrzewanie podłogowe ogrzewanie podłogowe

Elementy systemu

rury wielowarstwowe AluLaserplus 
PE-RT/AL/PE-RT, złączki PPSU: trójniki 
równoprzelotowe, trójniki redukcyjne, 
złączki proste, kolana 90o, kolana 
45o; złączki mosiężne: trójniki, trójniki 
redukcyjne, złączki proste, kolana 90o, 
kolana 45o; rozdzielacze, szafki, uchwyty 
montażowe, zaciskarki

rury wielowarstwowe AluLaserplus PE-RT/
Al/PE-RT, płyta styropianowa TBS 33 mm, 
lamele grzewcze 100 i 200 mm, folia PE, 
śrubunki do rozdzielacza, rozdzielacze, 
szafki, układy mieszające, taśmy 
brzegowe, dylatacje, termostaty, siłowniki

rury wielowarstwowe X-Pert S5+ oraz X-Pert 
S5+ Maxipro (PE-RT/EVOH/PE-RT), płyta 
styropianowa 20/30/50 mm, folia z rastrem, 
śrubunki do rozdzielacza, rozdzielacze, 
szafki, układy mieszające, taśmy 
brzegowe, dylatacje, termostaty, siłowniki, 
listwy montażowe, spinki do rur

materiał rur PE-RT/Al/PE-RT PE-RT/Al/PE-RT PE-RT/EVOH/PE-RT

Wymiar rur i złączek

AluLaserplus: 14x2,16x2,
20x2,2; 25x3, 32x3, 40x3,5; 50x4, 63x4,5 mm; 
złączki PPSU 14-50 mm, złączki mosiężne 
gwintowane 16-63 mm, mosiężne 
zaciskowe 25-63 mm

AluLaserplus: 14x2 mm,  
śrubunek zaciskowy 14 x ¾”,  
złączka prosta PPSU 14 mm

X-PE-RT S5+: 16x2, 17x2, 20x2 mm
X-PE-RT S5+ Maxipro: 16x1,5 mm 
śrubunki16/17/20 x ¾”, złączki proste PPSU 
16/17/20 mm

Sposób dostawy rur
zwoje: 25 (25x3), 50 (20x2,2), 100 (14x2, 
20x2,2), 200 m (14x2, 16x2)
sztangi: 5 m (20-63 mm)

zwoje: 100 i 200 m zwoje: 200 i 600 m (17x2, 16x2), 240 (16x2), 
500 m (20x2)

Rodzaj połączeń połączenia rur i kształtek wykonywane są metodą zacisku obwodowego

Cechy charakterystyczne  
systemu

połączenie złączki z rurą zaprojektowano, 
aby szczelność połączenia otrzymać 
dopiero po mechanicznym zaprasowaniu 
szczękami; zoptymalizowany kształt 
korpusu złączek Roth PressCheck 
zapewnia natychmiastowe wykrycie 
przecieku niezaciśniętego połączenia 
podczas próby szczelności – „unverpresst – 
undicht” – „nie zaciśnięte – nieszczelne”

możliwość szybkiego ułożenia kompletnej 
podłogi, po której można poruszać się 
praktycznie natychmiast po zakończeniu 
prac montażowych

metoda wytwarzania rury systemowej 
X-PE-RT S5+ oraz X-Pert S5+ Maxipro, 
polegająca na jednoczesnym wytłaczaniu 
wszystkich warstw rury (metoda koekstruzji) 
sprawia, że w polietylenie zachodzi proces 
zagęszczania struktury molekularnej, 
przez co następuje polepszenie jakości 
otrzymanego tworzywa

maksymalna temperatura 
pracy 95oC 70oC (X-PE-RT S5+ Maxipro), 90oC (X-PE-RT 

S5+)
maksymalne ciśnienie 
pracy 1 MPa 0,6 MPa

gwarancja 10 lat, ubezpieczenie systemu mechaniczne, ruchome części oraz wyroby 2 lata, rura 10 lat; ubezpieczenie systemu

Normy, aprobaty… atesty PZH, aprobaty techniczne Instytutu 
Techniki Budowlanej, certyfikat DVGW atesty PZH, aprobaty techniczne Instytutu Techniki Budowlanej

Kraj produkcji Niemcy
Cena netto producenta  
1 m.b. rury 16 mm – 5,20 zł 14 mm – 5,20 zł 16 mm X-PERT S5+ Maxipro – 3,49 zł

Roth Polska sp. z o.o.
ul. Dekoracyjna 1c, 
65-722 Zielona Góra
tel. 68 320 2072, faks 68 325 94 38
service@roth-polska.com  
www.roth-polska.com
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Producent SBS
Nazwa systemu Keller Pex Keller PP

Zastosowanie  
w instalacji

c.o., z.w.u., c.w.u., ogrzewanie 
płaszczyznowe, instalacje 
technologiczne – sprężone 
powietrze, woda lodowa

c.o., z.w.u., c.w.u., instalacje 
technologiczne

Elementy systemu

rury, złączki zaprasowywane;
złączki zaciskowe (skręcane)
półśrubunki zaciskowe 
(skręcane) z gwintem typu EC; 
akcesoria i osprzęt: kalibratory, 
nożyce, giętarki, obcinarki, 
zaciskarki, kamienie, sprężyny, 
klipsy, listwy, uchwyty, haki, 
takery

rury jednorodne PN10, PN16, 
PN20; rury Stabi z wkładką 
aluminiową PN20; rury Stabi 
Glass z wkładką z włókna 
szklanego PN20, złączki (PN25), 
zawory; akcesoria i osprzęt: 
zgrzewarki, nożyce, zdzieraki, 
płytki montażowe

materiał rur PE-RT/AL/PE-RT polipropylen typ 3

Wymiar rur i złączek rury: 16x2, 20x2, 25x2, 32x3 mm
złączki: 16, 20, 25, 32 mm

16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 
110 mm

Sposób dostawy rur  zwoje: 200 m (16x2, 20x2), 100m 
(25x2,5), 50m (32x3)

sztangi 4 lub 3 m, dostarczane 
w pęczkach – ilości zależne od 
wymiaru rur

Rodzaj połączeń zaprasowywane, zaciskowe zgrzewane

Cechy 
charakterystyczne 
systemu

trwałość przekraczająca 50 
lat, higieniczność – PE-RT jest 
nietoksyczny i obojętny w 
stosunku do wody, elastyczność 
– promień gięcia rury 4–5 Dz, 
brak pamięci kształtu – rury 
można wyginać bez łuków 
stabilizujących, wydłużalność 
cieplna (0,025 mm/mK) 
porównywalna z rurami 
stalowymi i miedzianymi, 100% 
szczelność na dyfuzje tlenu, 
możliwość połączenia z każdym 
rodzajem instalacji, niski ciężar 
(200 m.b. rury 16x2 waży 24 kg)

żywotność przekraczająca 
50 lat, odporność na korozję 
i osadzanie się kamienia 
kotłowego, duża gładkość 
wewnętrznych powierzchni 
wynikająca z niskiego współ. 
chropowatości polipropylenu 
Typ 3, niskie przewodnictwo 
cieplne, duża odporność 
chemiczna – odporny  
na działanie ponad 300  
związków chemicznych  
(zakres kwasowości od 1  
do 14pH), 9-krotnie  
mniejszy ciężar w stosunku  
do porównywalnych  
elementów ze stali

maksymalna 
temperatura pracy 95°C

20°C (z.w. PN10, PN16), 60°C 
(c.w. PN16, PN20, PN20 stabi), 
80oC (c.o. PN20, PN20 stabi

maksymalne 
ciśnienie pracy 1,0 MPa 1 MPa (z.w., c.w.)

0,6 MPa (c.o.)
gwarancja 10 lat

Normy, aprobaty…

Atest higieniczny 
HK/W/0094/01/2013, Aprobata 
techniczna ITB AT-15-7895/2008, 
PN-EN ISO 21003-1, PN-EN ISO 
21003-2, PN-EN ISO 21003-3

Atesty higieniczne: 
HK/W/0812/01/2008, 
HK/W/0622/01/2012, Aprobaty 
techniczne ITB: AT-15-7753/2008; 
AT-15-8942/2012, PN-EN ISO 
15874-2, PN-EN ISO 15874-3

Kraj produkcji Polska
Cena netto 
producenta  
1 m.b. rury 

od 3,90 zł od 2,82 zł

SBS Sp. z o.o.
91-205 Łódź, ul. Aleksandrowska 67/93
tel. 42 663 54 00 lub 663 54 01
faks 42 663 54 02
biuro@grupa-sbs.pl, www.grupa-sbs.pl
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Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
ogłosiła nabór wniosków na innowacyjny biznes 
z branży ochrony środowiska oraz odnawialnych 
źródeł energii, w ramach prowadzonego Fun-
duszu „Inwestycje Kapitałowe” współfinansowa-
nego z działania 3.1 Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka. W najlepiej przygoto-
wane i ocenione wnioski możemy zainwestować 
każdorazowo nawet do 200 tys. euro.
Więcej

Nabór wniosków  
na innowacyjny biznes  
z branży ochrony środowiska 
oraz odnawialnych źródeł 
energii 

Na projekt „Opracowanie zintegrowanych 
technologii wytwarzania paliw i energii z bio-
masy, odpadów rolniczych i innych” prze-
znaczono ponad 110 mln zł. Projekt realizuje 
konsorcjum, w którego skład wchodzi Instytut 
Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku i Ener-
ga oraz kilkanaście zespołów badawczych  
z kilku uczelni wyższych i instytutów badaw-
czych, jako współwykonawcy. 
Badania realizowane są w ramach strategicz-
nego programu „Zaawansowane technologie 
pozyskiwania energii” prowadzonego przez  
Narodowe Centrum, Badań i Rozwoju.
Więcej

Program 
„Zaawansowane 
technologie  
pozyskiwania energii”

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/aktualnosci/nabor-wnioskow-na-innowacyjny-biznes-z-branzy-ochrony-srodowiska-oraz-odnawialnych-zrodel-energii/
http://instalreporter.pl/aktualnosci/program-zaawansowane-technologie-pozyskiwania-energii/
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Producent WAVIN mETALPLAST-BuK 

Nazwa systemu System instalacji sanitarnych  
i grzewczych Wavin Tigris System instalacyjny BOR plus System instalacyjny Hep2O System Ekoplastik PP-R

Zastosowanie  
w instalacji

c.w.u., z.w.u., c.o., 
ogrzewanie podłogowe

c.w.u., z.w.u., 
c.o.,instalacje 
technologiczne (woda 
lodowa, sprężone 
powietrze)

c.w.u., z.w.u., c.o., 
ogrzewanie podłogowe

c.w.u., z.w.u., c.o., 
instalacje technologiczne 
(woda lodowa, sprężone 
powietrze)

Elementy systemu

rury wielowarstwowe, 
kształtki K1 z PPSU 
(zaprasowywane), 
kształtki M1 z mosiądzu 
(zaprasowywane), kształtki 
smartFIX z PPSU (wciskane), 
rozdzielacze do 
c.o. i ogrzewania 
podłogowego, 
automatyka sterujaca 
ogrzewaniem 
podłogowym, akcesoria  
i narzędzia do montażu

rury z PP-R jednorodne 
PN10, PN16, PN20, PN25; 
rury stabilizowane al.; rury 
stabilizowane włóknem 
bazaltowym PP-RCT ultra 
BOR plus (20-110 mm) – 
NOWOŚĆ; kształtki PP, 
nyplowe, z gwintami, 
kołnierzowe, zawory 
PP kulowe i grzybkowe, 
akcesoria i narzędzia do 
montażu

rury STANDARD z PB  
do wody użytkowej, 
rury BARRIER z PB do 
c.o. i ogrzewania 
podłogowego, kształtki  
z PB, akcesoria i narzędzia 
do montażu

rury z PP-R jednorodne 
PN10, PN16, PN20, rury 
STABI stabilizowane al. rury 
FIBER PN20 stabilizowane 
włóknem szklanym, 
rury fIBER BASALT PLuS 
stabilizowane włóknem 
bazaltowym (20-125 mm) – 
NOWOŚĆ, kształtki PP, PP 
z gwintami, kołnierzowe, 
zawory PP kulowe  
i grzybkowe, akcesoria  
i narzędzia do montażu

materiał rur PE sieciowany PP-R, PP-RCT PB PP-R, PP-RCT

Wymiar rur  
i złączek

rury 14-63 mm 
złączki 14-63 mm

rury 16-110 mm 
złączki 16-110 mm

rury 10, 15, 16, 22, 28 mm 
złączki 10, 15, 16, 22,  
28 mm

rury 16-125 mm 
złączki 16-125 mm

Sposób dostawy rur zwoje 50, 100 i 200 m 
sztangi 5 m

sztangi 4 m 
zwoje 100 m – rura PN 20 

zwoje 25, 50, 100 m 
sztangi 6 m – rura 
STANDARD 

sztangi 4 m 
zwoje 100 m – 16, 20 mm 

Rodzaj połączeń
zaciskanie 
(zaprasowywanie), 
łączenie na wcisk

zgrzewanie polifuzyjne na wcisk zgrzewanie polifuzyjne  
i elektrooporowe

Cechy 
charaktery- 
styczne systemu

jedna rura, trzy złączki; 
funkcja kontroli 
nieszczelności przed 
zaciśnięciem DLF

łączenie poprzez 
zgrzewanie, wysoka klasa 
ciśnieniowa PN25

kształtki wciskane  
z możliwością demontażu

kształtki zgrzewane, 
gwintowane, siodłowe, 
elektrooporowe

maksymalna 
temperatura 
pracy 

85/95oC (100oC praca 
awaryjna)

woda zimna 20oC, ciepła 
60oC, c.o. 80oC

woda ciepła 80oC, 
c.o. 90oC, ogrzewanie 
podłogowe 70oC

woda ciepła 60oC, c.o. 
80oC

maksymalne 
ciśnienie pracy 

1 MPa (c.w., z.w.), 0,6 MPa 
(c.o.)

1 MPa (c.w., z.w.), 0,6 MPa 
(c.o.)

1 MPa (c.w., z.w.),  
0,6 MPa (c.o.), 0,3 MPa 
(ogrzewanie podłogowe)

1 MPa (c.w., z.w.),  
0,6 MPa (c.o.)

gwarancja 10 lat 50 lat 10 lat

Normy, 
aprobaty…

PN-EN ISO 21003:2009 
Atesty higieniczne:  
HK/W/0795/01/2011 
HK/W/0269/01/2012 
HK/W/0269/02/2012

PN-EN ISO 15874:2005 
Aprobaty Techniczne: 
AT-15-8007/2009 
Atesty higieniczne: 
HK/W/0932/01/2011

PN-EN ISO 
15876:2009 
Atesty higieniczne: 
HK/W/0819/01/2012

PN-EN ISO 15874:2005 
Aprobaty Techniczne: 
AT-15-7838/2008 
AT-15-8527/2010 
Atesty higieniczne: 
HK/W/0607/01/2010 
HK/W/0728/01/2010

Kraj produkcji Polska/Niemcy Czechy Anglia Czechy

Cena netto 
producenta  
1 m.b. rury 

14 mm – 6,10 zł 
16 mm – 6,17 zł 
20 mm – 8,77 zł 
25 mm –16,82 zł 
32 mm – 37,94 zł 
40 mm – 96,54 zł 
50 mm – 127,19 zł 
63 mm – 179,76 zł

20 mm PN20 – 4,24 zł 
STABI 20 mm PN20 –11,36 zł

STANDARD 
15 mm – 5,07 zł 
22 mm – 10,49 zł 
28mm – 15,96zł 
BARRIER 
15 mm – 5,75 zł 
22 mm –12,20 zł 
28 mm – 19,80zł

20 mm PN20 – 3,66 zł 
STABI 20 mm PN20 – 7,43 zł 
FIBER 20 mm PN20 – 7,45zł 
FIBER BASALT 20 mm PN20 
– 7,45zł 

w w w.wavin.pl 
kontakt_ pl@wavin.pl
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Wavin Tigris

Ekoplastik PP-RHep2O

BOR plus
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ogrzania wody użytkowej uzyskują z oto-
czenia. Pozostała część pobierana jest jako 
energia elektryczna do napędu sprężarki. 
Ostatecznie energia elektryczna również zo-
staje przekształcona w ciepło i wykorzystana 
do celów grzewczych. 

COP

Ze stosunku całkowitego oddanego ciepła 
grzewczego (ciepło z otoczenia oraz ciepło 
powstałe w sprężarce z energii elektrycznej) 
do użytej energii elektrycznej wynika współ-
czynnik efektywności pompy ciepła – COP 
(Coefficient Of Performance). Należy pamię-
tać, że COP zwiększa się wraz ze wzrostem 
temperatury powietrza. Na współczynnik 
efektywności wpływa również różnica mie-

Pompy ciepła Termet 
do przygotowywania c.w.u. 

  Żaneta Lisowska

  Nowość w ofercie Termet

Do swojej oferty firma Termet wprowadziła 
pompy ciepła KP-38HS powietrze/woda do 
przygotowania ciepłej wody użytkowej.  
Niezależnie jednak od typu konstrukcyjne-
go (czy produkt jest tylko do c.w.u., czy też 
do c.o.), każde z tych urządzeń działa na po-
dobnej zasadzie – za pomocą energii do-
datkowej podnosi temperaturę czynnika 
roboczego z niskiego na wysoki poziom tem-
peraturowy, umożliwiając tym samym wy-
godne i praktyczne wykorzystanie ciepła za-
wartego w czynniku roboczym.  
W przypadku pomp ciepła firmy Termet 
czynnikiem roboczym jest freon R410A – wol-
ny od halogenów, nietoksyczny, niepalny,  
a do tego biologicznie degradowalny. 

Nowoczesne sprężarki 

Pompy ciepła powietrze/woda należą do 
pomp sprężarkowych, które uchodzą za naj-
bardziej powszechne, ze względu na dopra-
cowanie techniczne. Mowa tutaj głównie  
o sprężarkach, które są niewątpliwie sercem 
pompy. W pompach ciepła firmy Termet 
zastosowane są nowoczesne, hermetycz-
ne sprężarki rotacyjne. Filozofia pracy urzą-
dzenia jest prosta – identyczna jak w zwykłej 
chłodziarce domowej – tylko ze zmienio-
nym celem pracy (grzanie zamiast chłodze-
nia). Odpowiedni czynnik roboczy jest kolej-
no sprężany i rozprężany, czego efektem jest 
pobieranie i oddawanie ciepła. 
Pompy ciepła KP-38HS mają napęd elek-
tryczny, ale ok. 75% ciepła potrzebnego do 

W związku z rosnącą świadomością ekologiczną, korzystanie z odnawialnych 
źródeł energii przybiera na znaczeniu. Bardzo widoczne są zmiany w trendach 
na rynku branży grzewczej, a pompy ciepła przeżywają swój renesans. 
Wprowadzone do sprzedaży w latach 80., szybko zostały wycofane ze względu 
na swoje niedoskonałości techniczne. Dzisiaj mówimy o urządzeniach  
z rozwiązaniami technicznymi nowej generacji. Pompa ciepła jest niezawodnym  
i wydajnym energetycznie systemem grzewczym do wytwarzania ciepła 
zarówno dla ogrzewania pomieszczeń, jak również przygotowania c.w.u. 

dzy temperaturą wody dolotowej do zasob-
nika c.w.u. oraz temperaturą, do jakiej woda 
jest podgrzewana (im mniejsza różnica tem-
peratury, tym wyższe COP).  
Pompy ciepła firmy Termet w prosty sposób 
pobierają powietrze z zewnątrz. Zasysane jest 
ono za pośrednictwem elastycznych prze-
wodów wentylacyjnych. Dzięki temu pom-
py tego typu nie wymagają zbyt wielkiego 
nakładu na ujęcie źródła ciepła. Dzisiejsze 
pompy są w stanie wytworzyć ciepło nawet 
w chłodne dni, jednakże przy niskiej tempe-
raturze powietrza zewnętrznego osiągnię- 
cie zadanej temperatury wody może wyma-
gać dodatkowego dogrzania. Dlatego też 
pompy ciepła firmy Termet wyposażone są  
w grzałki elektryczne. 
Pompy KP-38HS mogą być doskonałym roz-
wiązaniem grzewczym, przede wszystkim  
w miejscach, gdzie nie ma możliwości korzy-
stania z tradycyjnego ogrzewania gazowe-
go, a w okresie letnim ciepła woda użytkowa 
pozyskiwana jest z podgrzewacza elektrycz-
nego. Dodatkowa wężownica grzewcza do 
źródła zewnętrznego – będąca elementem 

wlot zimnej wody

wylot c.w.u.

skraplacz umieszczony w bezpieczny 
sposób - bez bezpoœredniego kontaktu 
z wod¹ - owiniêty wokó³ zasobnika wody

zasobnik wody, wykonany 
ze stali nierdzewnej

wentylator

sprê¿arka

parownik

poliuretanowa izolacja 
zasobnika

http://www.instalreporter.pl
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wyposażenia pompy – pozwala na współ-
pracę urządzenia z kotłem na paliwo stałe. 
Latem, kiedy nie ma konieczności ogrzewa-
nia domu, pompa ciepła jest doskonałym, 
ekonomicznym źródłem energii cieplnej po-
trzebnej do przygotowania c.w.u. Przy letniej 
temperaturze powietrza COP może osiągnąć 
poziom 4,3. Natomiast zimą, kiedy do ogrze-
wania wykorzystujemy kocioł, pompa ciepła 
może posłużyć, jako zasobnik c.w.u. z wężow-
nicą grzewczą, w którym woda ogrzewana 
jest właśnie z użyciem kotła na paliwo stałe. 

Zalety pomp

Pompy ciepła naszej firmy mają wiele innych 
zalet m.in. bezpieczny skraplacz, który chro-
ni wodę użytkową przed zanieczyszczeniem. 
Pompa jest tak skonstruowana, że skraplacz 
obiega zewnętrzną część zasobnika i tym sa-
mym nie ma bezpośredniego kontaktu z wodą. 
W przypadku nieszczelności nie ma możliwości, 
aby czynnik chłodniczy wraz z olejem używa-
nym w sprężarce przedostał się do wody użyt-
kowej. Sam zasobnik zastosowany w tych pom-
pach wykonany jest ze stali nierdzewnej, co 
dodatkowo świadczy o wysokiej jakości urzą-
dzenia. Pompy mają również automatyczną 

ochronę przed zeszronieniem parownika – pro-
ces ten polega na chwilowym odwróceniu 
obiegu czynnika roboczego, wówczas ciepło 
pobrane z wody w zasobniku wykorzystywa-
ne jest do odszronienia parownika. Natomiast 
istotną rolę antyskażeniową pełni tzw. funkcja 
antylegionella, która załącza się, kiedy pom-
pa jest wyłączona, bądź w trybie oczekiwania. 
Grzałka elektryczna podgrzewa wtedy wodę 
w zbiorniku do temperatury 60°C i taką tempe-
raturę utrzymuje przez 60 minut. 
Filozofia działania pomp pozwala na wykorzy-
stanie tych urządzeń do różnych celów. Mogą 
one pracować również jako dmuchawa, osu-
szacz, klimatyzator, czy też narzędzie do odzy-
sku energii. Funkcja jaką mają spełniać, zale-
ży jedynie od sposobu ich instalacji.  
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Termet S.A. 
58 160 Świebodzice, ul. Długa 13 
tel. 74 85 60 601 (801), 74 85 42 549
termet@termet.com.pl  
market@termet.pl
www.termet.com.pl

Od lipca potanieje prąd nie tylko w Warszawie, 
ale i prawdopodobnie w północnej i północno-
-zachodniej Polsce. Informacje o cenach energii 
w Polsce opublikował unijny urząd statystyczny 
Eurostat. Według niego w drugiej połowie zeszłe-
go roku ceny 1 kilowatogodziny (kWh) energii 
dla gospodarstw domowych w stosunku do siły 

nabywczej były najwyższe na Cyprze, a następ-
nie ex aequo w Polsce i Niemczech. Od 1 lipca 
prąd stanieje nie tylko w Warszawie, gdzie niższe 
o 4% stawki zaproponował dystrybutor RWE Pol-
ska, ale także w północnej i północno-zachod-
niej Polsce, gdzie dostarcza go Grupa Enea. 
Więcej 

Prąd tanieje od lipca

Instytut Energetyki Odnawialnej realizuje dla 
Ministerstwa Gospodarki pracę pt. Analiza 
dotycząca możliwości określenia niezbędnej 
wysokości wsparcia dla poszczególnych tech-
nologii OZE w kontekście realizacji „Krajowego 
planu działania w zakresie energii ze źródeł 
odnawialnych” (KPD). Wysokość współczyn-
ników korekcyjnych jest niezwykle ważnym 
elementem nowego systemu wsparcia odna-
wialnych źródeł energii (OZE) i dokładność ich 
wyznaczenia stanowi warunek niezbędny do 
prawidłowego określenia i efektywnego funk-
cjonowania opracowanego w Ministerstwie 
mechanizmu wsparcia zróżnicowanego ze 
względu na rodzaj technologii i moc instalacji. 
Instytut przygotował uniwersalny formularz 
ankiety do zbierania danych o kosztach tech-
nologii i podstawowych danych finansowych 
dla zrealizowanych (dane rzeczywiste) lub 
realizowanych (dane w części szacunkowe) 
inwestycji w różne rodzaje OZE, w tym małe  
i duże projekty. Lista technologii OZE uwzględ-
nionych w badaniu na obecnym etapie jest 
zamknięta.

W celu zachowania transparentności i jakości 
oraz reprezentatywności przyjętych danych 
wejściowych, są one zbierane w sposób 
otwarty, ankieta jest adresowana do wszyst-
kich zainteresowanych firm, ekspertów i środo-
wisk reprezentujących poszczególne techno-
logie OZE. 
Uzyskane dane z badań ankietowych zostaną 
poddane analizie statystycznej i weryfikacji. 
Z uwagi na bardzo krótki okres na wykonanie 
pracy, IEO prosi zainteresowane instytucje, 
stowarzyszenia branżowe, firmy z sektora OZE 
o przesłanie wypełnionych formularzy an-
kiet najpóźniej do dnia 17 czerwca br. Dane 
przesłane po tej dacie będą miały charakter 
informacyjny, ale nie będą uwzględnione 
wprost w zasadniczej analizie. 

Do pobrania:
Pobierz formularz do wypełnienia
Pobierz pismo z Ministerstwa Gospodarki  
rekomendujące działania IEO

Więcej 

IEO zbiera dane  
do oceny ekonomicznej źródeł OZE

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/aktualnosci/od-lipca-tanieje-prad/
http://www.ieo.pl/dokumenty/aktualnosci/04062013/FORMULARZ_IEO_DANE_WE_4-06-2013.xls
http://www.ieo.pl/dokumenty/aktualnosci/04062013/DEO_List_poparcia_wspolczynniki.pdf
http://www.ieo.pl/dokumenty/aktualnosci/04062013/DEO_List_poparcia_wspolczynniki.pdf
http://instalreporter.pl/aktualnosci/ieo-zbiera-dane-do-oceny-ekonomicznej-zrodel-oze/
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  Wprowadzenie 

Firma REHAU w ramach modernizacji budyn-
ku biurowego w swojej siedzibie w Erlangen 
wykonała badawczą instalację GPWC (grun-
towy powietrzny wymiennik ciepła) o po-
wierzchni całkowitej 1150 m2. Instalacja zo-

stała wykonana w celu przeprowadzania 
terenowych badań pracy rurowych GPWC. 
Szczególny nacisk położono na określenie 
wpływu na pracę instalacji następujących 
czynników:
- warunków geologicznych,
- warunków klimatycznych np.: wilgotności 
powietrza i prędkości wiatru,
- harmonogramu pracy wentylacji,
- konstrukcji wymiennika GPWC,
- współpracy z wielkokubaturową centralą 
wentylacyjną,
- schematu automatyki.
Instalacja pilotażowa została podzielona na 
4 różne pola pomiarowe – każde z 6 przewo-
dami wymiany ciepła o średnicy DN 250. Za-
instalowane rury systemu AWADUKT Thermo 
charakteryzują się podwyższonym współ-
czynnikiem wymiany ciepła oraz mają do-
datkową warstwę antybakteryjną. W każ-

dym polu pomiarowym znajduje się przewód 
wymiany ciepła DN 250, który został wypo-
sażony w urządzenia pomiarowe. W trzech 
polach pomiarowych przewody wymia-
ny ciepła zostały ułożone w gruncie o róż-
nych właściwościach geologicznych (war-
stwa obsypki rury wynosi dla każdego 0,5 m 
wokół pola pomiarowego). Dobór gruntu ob-
sypkowego podyktowany był koniecznością 
sprawdzenia parametrów termodynamicz-
nych pracy instalacji GPWC pod wpływem 
różnych warunków geologicznych. W czwar-
tym polu pomiarowym został wykorzystany 
grunt rodzimy.

Budowa instalacji 

Instalacja jest jednowarstwowa i składa się  
z 24 rur o średnicy DN 250. Średnica rozdziela-
cza wynosi DN 1000, kolektora zbiorczego DN 

Dane instalacji GPWC 
w Erlangen

Materiały: ok. 80 000 euro
Opracowania danych:  
ok. 35 000 euro
Montaż: ok. 50 000 euro
Okres montażu: październik  
– grudzień 2010 r.
Uruchomienie: maj 2011 r.
Pomiary techniczne:  
od czerwca 2011 r.

Wyniki badań projektu pilotażowo-badawczego 

Zastosowanie GPWC  
w budownictwie komercyjnym

  Marcin Motylski

W głównej siedzibie firmy REHAU w Niemczech w miejscowości Erlangen dla 
budynku biurowego został wykonany gruntowy powietrzny wymiennik ciepła, 
który pozwala na prowadzenie badań w skali 1:1. Instalacja działa od 2 lat. Jest ona 
rodzajem pola doświadczalnego, na którym wykonywane są różnego rodzaju testy 
oraz wprowadzane ulepszenia i modyfikacje. Instalacja pierwszego pola badawczego

Czerpnia powietrza z opatentowanym 
przez REHAU systemem filtrów

http://www.instalreporter.pl
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Badania

Wyniki badań zależności temperatury we-
wnątrz rur w funkcji czasu pokazały, że naj-
efektywniej działa początkowe 20-30 m rur 
AWADUKT Thermo w zakresie wymiany termo-
dynamicznej. Badania terenowe wskazują, 
iż w początkowych metrach proces wymia-
ny ciepła zachodzi najszybciej. Ma to istotny 
wpływ podczas projektowania i doboru ru-
rowych instalacji GPWC. Dodatkowo stwier-
dzono, iż proces regeneracji gruntu zachodzi 

bardzo szybko w czasie. Już po 1 h po wy-
łączeniu instalacji grunt wraca do pierwot-
nej temperatury. Dlatego projektując GPWC, 
należy przewidzieć w ciągu doby krótki czas 
min. ok. 4 h dla potrzeb regeneracji gruntu. 
Prowadzono również badania temperatury 
przy różnych odległościach pomiędzy rura-
mi. Miało to na celu zoptymalizowanie roz-
stawu. Do tej pory zalecano, by odległość 
między rurociągami nie była mniejsza niż  
1 m. Praktyka pokazuje, że przy większych 
średnicach rur DN ≥ 250 można je zagęścić. 

800, a czerpni powietrza DN/ID 1200. Maksy-
malna wydajność instalacji to 12 000 m3/h. 
W celu prowadzenia badań wymiennik został 
wyposażony w różnego rodzaju urządzenia 
pomiarowe i sondy. Na całej instalacji zamon-
towano ok. 120 czujników (m.in. kablowe czuj-
niki temperatury, czujniki mierzące wilgotność 
gleby, anemometry, stację pogodową). 
Badany jest nie tylko rozkład temperatury  
w rurach, lecz także rozkład temperatury  
w gruncie na początku oraz na końcu przewo-

dów. Na obiekcie została zainstalowana kom-
pletna meteorologiczna stacja pomiarowa. 
Wykonywany tam jest stały zapis danych po-
godowych tj.: jasność [Lux], opady [mm/min], 
prędkość wiatru [m/s], kierunek wiatru [Grad].
W instalacji GPWC mierzy się następujące 
parametry:
- temperaturę [°C],
- prędkość [m/s],
- różnicę ciśnienia [Pa],
- wilgotność [względna],
- wilgotność gleby [cbar].
Układ instalacji w 
Erlangen jest nie-
typowy, ponieważ 
do budynku pro-
wadzi duży kanał 
dolotowy długo-
ści 60 m i średnicy 
1000 mm. Z reguły 
GPWC jest wykony-
wany w bezpośred-
nim sąsiedztwie 
budynku lub na-
wet pod nim. Nie-
wiele osób zda-
je sobie sprawę, 
jak duże średnice 
mają rury w tego 
typu instalacjach. 
W przypadku oma-
wianego GPWC 
przepływy powie-
trza są rzędu 12 000 
m3/h, co nawet 
przy dużych pręd-
kościach rzędu 6-7 
m/s wymaga zasto-
sowania kanałów 
dolotowych o du-
żych przekrojach. 

Transport rur AWADUkT Thermo DN315 

Montaż systemu GPWC

EFEKTYWNOŚĆ
ENERGETYCZNA
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Wymiennik gruntowy musi dobrze współpra-
cować z centralą wentylacyjną, tak by zasto-
sowana automatyka umożliwiała wykorzy-
stanie pełnych możliwości wymiennika,  

a wymiennik nie przeszkadzał centrali. Bada-
nia pokazały, że przy temperaturze powie-
trza zewnętrznego rzędu 28-30oC można je 
schłodzić do poziomu 14-16oC. Gwarantowa-
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Wnioski

• Instalacje GPWC w formie rurowej 
można stosować w obiektach wielko-
kubaturowych do maksymalnego na-
tężenia przepływu powietrza około  
40 000 m³/h w jednym module.
• Instalacje GPWC o dużych strumie-
niach przepływu powietrza wymagają 
określonej ilości gruntu i miejsca.
• Zalecana jest średnica min. DN 250 
lub DN 315 przy budowie dwu- lub wie-
lowarstwowej dla rur o wymianie ter-
modynamicznej.
• Parametry pracy GPWC należy 
uwzględnić podczas projektowania 
instalacji wentylacyjnej, jak również 
przy określaniu optymalnego harmo-

nogramu jej pracy.
• Kluczowe jest określenie możliwości 
wzajemnej współpracy między centra-
lą wentylacyjną a GPWC poprzez za-
stosowanie odpowiednich algorytmów 
sterowania.
• Zastosowanie wielkokubaturowych 
GPWC zalecane jest zwłaszcza w ob-
szarze klimatu kontynentalnego, gdzie 
istnieją wyraźne ekstrema temperatu-
rowe.
• Instalacja GPWC pozwala na ograni-
czenie zużycia energii do 40% w budyn-
kach wielkokubaturowych, w którym 
dużą rolę odgrywają koszty chłodzenia 
pomieszczeń w okresie letnim.

Wykres wilgotności względnej na wlocie i wylocie przewodu wymiany ciepła

Antybakteryjna rura rozdzielaczowa

Widok z góry na instalację

ło to utrzymanie temperatury w obiekcie na 
poziomie 18oC. W praktyce okazało się, że 
wymiennik za mocno schładzał powietrze, 
którego temperaturę trzeba było podnosić 
za pomocą nagrzewnicy.  
Taki problem może pojawiać się podczas 
eksploatacji sytemu latem. Dlatego istotną 
kwestią jest zaprojektowanie systemu wen-
tylacji z GPWC w oparciu o możliwość zmie-
szania w określonych okresach powietrza 
zewnętrznego i wylotowego z GPWC. Możli-
wość elastycznego mieszania strumieni po-
wietrza zapewnia najbardziej ekonomiczną 
pracę całej instalacji przy jednoczesnym naj-
właściwszym wykorzystaniu zakumulowane-
go chłodu lub ciepła w gruncie. 
Kolejnym zagadnieniem jest wykraplanie się 
wewnątrz rurociągu wody kondensacyjnej 
na skutek dużych różnic temperatury. Proce-
sy związane z wilgotnością powietrza i kon-
densacją wody są bardzo dynamiczne. Cie-
kawą cechą wymienników gruntowych jest 
ich zdolność do spłaszczania wykresów wil-
gotności względnej.
Okazało się, że różnice wynikające z monta-
żu wymiennika w różnych typach gruntu wy-
stępują, ale nie są duże – rzędu 1-2o. Większy 
wpływ na sprawność wymiennika ma stoją-
ca lub płynąca w gruncie woda.  
Płynąca woda gruntowa może okazać się  
w szczególnych przypadkach bardzo korzyst-
nym zjawiskiem, ponieważ pozwoli na stałe 
zachowanie pierwotnej temperatury gruntu. 
Dodatkowo sprawność energetyczna tych in-
stalacji GPWC jest dużo wyższa niż w instalacji 
w warunkach standardowych. Budowa insta-
lacji w takich gruntach jest jednak dość kło-
potliwa i należy przewidzieć ochronę instalacji 
przed np. wypłukiwaniem obsypki gruntu etc. 
Prowadzone są również badania testujące 
rury o dużych średnicach DN ≥ 800 z warstwą 

antybakteryjną. Wewnętrzna warstwa rur jest 
wzbogacona cząstkami srebra, które mają 
działanie antybakteryjne. Dzięki temu zmniej-
sza się ilość drobnoustrojów na wewnętrznej 
powierzchni rur. W omawianym obiekcie po 
raz pierwszy zastosowano rurę tego typu oraz 
określono jej właściwości antybakteryjne na 
podstawie badań terenowych. We współ-
pracy z Instytutem Fresenius prowadzone są 
badania wpływu warstwy na florę bakteryj-
ną powietrza wentylacyjnego.  
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Zagrożenia występujące na skutek  
nieprawidłowej wentylacji mieszkań  
Ku przestrodze!

Gdy temperatura powietrza w pomieszcze-
niu, w którym przebywamy jest zbyt niska 
wówczas odczuwamy chłód lub gdy zbyt 
wysoka wówczas odczuwamy dyskom-
fort z powodu gorąca. Jeśli w pomieszcze-
niu przepływ powietrza jest zbyt intensyw-
ny, to odczuwamy przeciąg, jeśli natomiast 
mamy do czynienia ze zbyt niską wilgotno-
ścią, odczuwamy suchość w gardle.
Nie odczuwamy natomiast zagrożeń wy-
nikających z zatrutego powietrza w po-
mieszczeniu w którym przebywamy, po-
nieważ większość trucizn jest bezwonna. 
Jak stwierdzono w małym pomieszczeniu 
kuchennym przy zamkniętym oknie i bez 
prawidłowej wentylacji, przy użytkowaniu 
kuchenki gazowej już po kilku minutach 
stężenie tlenku węgla (CO) i tlenków azotu 
(NOx), w pomieszczeniu przekracza war-
tości dopuszczalne przy niedoborze tlenu. 
Tlenek węgla w małych stężeniach jest sil-
nie trujący, a tlenki azotu (które powstają 
także przy paleniu papierosów) wpływają 
przede wszystkim szkodliwie na drogi od-
dechowe. Ponieważ tlenek węgla i tlen-
ki azotu są bezwonne, dlatego nie można 
zmysłem powonienia wyczuć grożącego 
niebezpieczeństwa. Jednym z produktów 
spalania gazu ziemnego jest para wodna, 
dlatego podczas używania kuchenki ga-
zowej i spalania gazu ziemnego dodatko-
wo zwiększamy zawartość wilgoci w po-
mieszczeniu.
Powietrze w pomieszczeniu, w którym 
przebywamy może być zanieczyszczo-
ne zarówno chemicznie, jak i biologicznie. 
Z reguły jedynym kontrolowanym para-

metrem w pomieszczeniu jest jego tem-
peratura przy czym zaniedbuje się jego 
prawidłową wentylację. Człowiek prze-
bywający w pomieszczeniu wydziela mię-
dzy innymi dwutlenek węgla (CO2) i parę 
wodną poprzez oddychanie i pocenie. 
Intensywność wydzielania pary wodnej 
przez człowieka jest uzależniona od wyko-
nywanych przez niego czynności (sen, od-
poczynek, praca). W pomieszczeniu wy-
dziela się również para wodna przy myciu, 
suszeniu, praniu i gotowaniu. Suszenie pra-
nia wymaga dużej wymiany powietrza.  
W pomieszczeniach, gdzie przebywa 
człowiek występują jeszcze inne zanie-
czyszczenia powietrza wydzielające się  
z mebli, farb i lakierów, które wpływają na 
zdrowie człowieka, gdy ich koncentracja 
jest zbyt wysoka. 
Długotrwałe utrzymywanie w pomiesz-
czeniu wysokich wilgotności względnych 
na skutek braku odpowiedniej wentylacji 
stwarza korzystne warunki do rozwoju mi-
kroorganizmów a w szczególności pleśni  
i grzybów. Optymalna wilgotność względ-
na w pomieszczeniu winna wynosić 45-
55% przy temperaturze 22oC. 
Wielogodzinne przebywanie w pomiesz-
czeniu o niedostatecznej wentylacji pro-
wadzi do złego samopoczucia, zmęcze-
nia, bólu głowy, złego snu itp.  
Prowadzone badania nad tzw. „Syndro-
mem Chorego Budynku” doprowadziły 
do wniosku, iż przyczyną powyższych nie-
domagań ludzi zamieszkujących takie bu-
dynki jest zła jakość powietrza w  pomiesz-
czeniach. 

Wentylacja mechaniczna  
a prawidłowy dobór wentylatora 

Źle dobrane 
wentylatory  
to nawet kilka tysięcy złotych 
więcej za energię – …z analizy 
wentylacji w bloku

  dr inż. Eugeniusz Prysok

  Wymagania normowe odnośnie 
ilości wywiewanego powietrza  
wentylacyjnego

Zalecane przez PN-83/B-03430 ilości usuwa-

nego powietrza wentylacyjnego są nastę-
pujące:
• dla kuchni z oknem zewnętrznym wyposa-
żoną w kuchenkę gazową lub węglową –  
70 m3/h, 

Poprawność działania wentylacji grawitacyjnej w budynkach 
mieszkalnych zależy między innymi od sił przyrody (prędkości  
i kierunku wiatru, temperatury zewnętrznej) i dlatego tez ma ona  
wiele wad. Idealnym rozwiązaniem z punktu widzenia wentylacji 
budynku (niestety o wiele droższym) jest stosowanie wentylacji 
mechanicznej z wentylatorem regulowanym automatycznie.
Prawidłowy dobór wentylatora zastosowanego do mechanicznej 
wentylacji mieszkań przedstawiono na przykładzie pomiarów 
usuwanego strumienia objętości powietrza wentylacyjnego dokonanych 
w budynku mieszkalnym 4-piętrowym usytuowanym na Śląsku.
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przedstawiono na przykładzie pomiarów usu-
wanego strumienia objętości powietrza wen-
tylacyjnego dokonanych w budynku miesz-
kalnym 4-piętrowym usytuowanym w jednej 
ze wspólnot mieszkaniowych na Śląsku. 
Celem przeprowadzonych pomiarów było 
określenie ilości usuwanego strumienia ob-
jętości powietrza wentylacyjnego za po-
mocą wentylacji mechanicznej w poszcze-
gólnych mieszkaniach (kuchnia, łazienka, 
ubikacja) budynku wspólnoty. W tabeli na 
poprzedniej stronie zamieszczono wyniki ba-

dań usuwanego strumienia objętości powie-
trza wentylacyjnego w budynku. Do wenty-
lacji mechanicznej poszczególnych pionów 
budynku zastosowano wentylatory dacho-
we typu WDc-25 z silnikami trójfazowymi na 
prędkość obrotową n=1400 obr/min produk-
cji P.P.H.U. „Metalplast” – Tarnowskie Góry. Na 
rys. 1  przedstawiono schemat instalacji wen-
tylacyjnej wywiewnej.
W celu zbilansowania ilości powietrza wenty-
lacyjnego przepływającego przez poszcze-
gólne wentylatory zainstalowane na budyn-

• dla kuchni z oknem zewnętrznym, wyposa-
żoną w kuchenkę elektryczną:
- w mieszkaniu dla 3 osób – 30 m3/h,
- w mieszkaniu dla więcej niż 3 osoby – 50 m3/h,
• dla łazienki (z ustępem lub bez) –  50 m3/h,
• dla oddzielnego ustępu – 30 m3/h.
Każdy system wentylacyjny może funkcjono-
wać prawidłowo jedynie wówczas, gdy  
w wentylowanym pomieszczeniu zapewni  
się nie tylko odprowadzenie zużytego powie-
trza (poprzez wentylację grawitacyjną lub 
mechaniczną), ale jednocześnie zapewni  
się dostarczenie świeżego powietrza wenty-
lacyjnego. Innymi słowy wywiew i nawiew  
muszą zawsze występować jednocześnie  
i się równoważyć. Jeżeli więc uszczelniono 
lub wymieniono okna na szczelne, to auto-
matycznie następuje ograniczenie częścio-
we lub prawie całkowite dopływu świeże-
go powietrza do pomieszczenia, a co za tym 
idzie następuje proporcjonalne ograniczenie 
powietrza wywiewanego z pomieszczenia. 
Aby uniknąć powyższej sytuacji, a jednocze-
śnie spełnić wymagania przywołanej normy 
należy zastosować w stolarce okiennej otwo-

ry o regulowanym stopniu otwarcia usytu-
owane w górnej części okna lub pod oknem. 
Jednocześnie wywiewane powietrze z po-
mieszczenia (poprzez wentylację grawitacyj-
ną lub mechaniczną) powoduje straty ciepła 
w pomieszczeniu, dlatego też strumień po-
wietrza wywiewanego zwłaszcza przy wenty-
lacji mechanicznej należy ograniczyć do nie-
zbędnego minimum.

Prawidłowy dobór wentylatora  
w wentylacji mechanicznej  
– analiza przypadku

Poprawność działania wentylacji grawitacyj-
nej w budynkach mieszkalnych zależy mię-
dzy innymi od sił przyrody (prędkości i kierun-
ku wiatru, temperatury zewnętrznej) i dlatego 
też ma ona wiele wad. Idealnym rozwiąza-
niem z punktu widzenia wentylacji budyn-
ku (niestety o wiele droższym) jest stosowanie 
wentylacji mechanicznej z wentylatorem re-
gulowanym automatycznie.
Prawidłowy dobór wentylatora zastosowa-
nego do mechanicznej wentylacji mieszkań 

Nr mieszkania Kuchnia [m3/h] Łazienka [m3/h] Ubikacja [m3/h] Sumaryczna ilość 
powietrza [m3/h]

Mieszkanie nr 1 60 30 68 158
Mieszkanie nr 2 65 110 107 282
Mieszkanie nr 3 75 98 108 281
Mieszkanie nr 4 67 30 54 151
Mieszkanie nr 5 55 90 102 247
Mieszkanie nr 6 113 62 71 246
Mieszkanie nr 7 120 110 70 300
Mieszkanie nr 8 74 64 90 228
Mieszkanie nr 9 78 79 45 202
Mieszkanie nr 10 136 35 100 271
Mieszkanie nr 11 65 40 50 155
Mieszkanie nr 12 46 84 40 170
Mieszkanie nr 13 120 112 107 339
Mieszkanie nr 14 74 60 55 189
Mieszkanie nr 15 112 120 90 322

Tabela Pomiary ilości usuwanego powietrza wentylacyjnego w budynku wspólnoty

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1  Schemat instalacji wentylacyjnej wywiewnej w budynku wspólnoty
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ku dokonano zsumowania ilości powietrza 
wentylacyjnego wywiewanego z poszcze-
gólnych mieszkań do odpowiednich kana-
łów zbiorczych (pionów):
Wentylator nr 1 (kanał zbiorczy 1) = 
M1+M4+M7+M10+M13 = 1219 m3/h
Wentylator nr 2 (kanał zbiorczy 2) = 
M2+M5+M8+M11+M14 = 1101 m3/h

Wentylator nr 3 (kanał zbiorczy 3) = 
M3+M6+M9+M12+M15 = 1223 m3/h
Podczas dokonywania pomiarów usuwane-
go strumienia objętości powietrza wentyla-
cyjnego z poszczególnych mieszkań w bu-
dynku wspólnoty stwierdzono:
- zastosowanie w mieszkaniach różnego  
typu kratek wentylacyjnych (kratki orygi- 

nalne, kratki o średni- 
cy ø100 lub ø110, róż- 
nego typu kratek do  
regulacji (o różnej  

średnicy) oraz anemostaty,
- zanieczyszczenie kratek wentylacyjnych 
oraz przewodów wentylacyjnych od kratki 
wentylacyjnej do przewodu głównego.
Na rys. 2  przedstawiono punkt pracy wen-
tylatora nr 1 ustalony na podstawie: wyni-
ków pomiarów, obliczenia oporów sieci,  
z którą współpracuje wentylator i charakte-
rystyki przepływowej wentylatora WDc-25  
n = 1400 obr/min. 
Wykonane pomiary ilości usuwanego stru-
mienia objętości powietrza wentylacyjnego  

z mieszkań w bloku wspólnoty wykaza-
ły znaczne przekroczenia ilości usuwanego 
strumienia objętości powietrza wentylacyjne-
go w stosunku do PN-83/B-03430: „Wentyla-
cja w budynkach mieszkalnych zamieszka-
nia zbiorowego i użyteczności publicznej”, 
co oznacza, że nieprawidłowo został do-
brany wentylator WDc-25. Przyczyną złego 
doboru wentylatora jest niepoprawne ob-
liczenie oporów sieci nr 1 dla projektowej 
wydajności ~750 m3/h, która uwzględnia 
wszystkie ilości usuwanego powietrza wen-
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a2  Punkt pracy wentylatora nr 1 ustalony na podstawie charakterystyki 
przepływowej wentylatora WDc25 n = 1400 obr/min produkcji P.P.H.U. 
„Metalplast” – Tarnowskie Góry
Prawidłowo dobrany wentylator do instalacji nr 1 (wentylator WDc-25  
dla n = 900 obr/min)
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tylacyjnego dla wentylowanych pomiesz-
czeń. Opory te są znacznie przekroczone 
dla projektowanej wydajności, co skutkuje 
nieprawidłowo dobranym wentylatorem.

Prawidłowo dobranym wentylatorem do  
instalacji nr 1 (rys. 1 ) jest wentylator WDc-
25 dla n=900 obr/min, co przedstawiono  
na rys. 2 .  

Skutki nieprawidłowo dobranego wentylatora do instalacji

Prawidłowo dobranym wentylatorem prze-
znaczonym do wentylacji mieszkań budynku 
wspólnoty na podstawie przeprowadzonych 
pomiarów ilości powietrza wentylacyjnego 
zamieszczonego w tabeli 1 oraz obliczeń opo-
rów instalacji (sieci) jest wentylator WDc-25 
z silnikiem SKh 71-6A (n = 900 obr/min). 
Skutki nieprawidłowo dobranego wentylato-
ra do instalacji nr 1 są następujące:
1. znaczne przekroczenia ilości usuwane-
go strumienia objętości powietrza wen-
tylacyjnego w stosunku do  normy PN-
-83/B-03430: „Wentylacja w budynkach 
mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uży-
teczności publicznej”;
2. na skutek nieprawidłowego zastosowa- 
nia wentylatora dachowego WDc-25 n = 
1400 obr/min z silnikiem Skh71-4A (U = 400  
V,N = 0,25 kW) zamiast wentylatora dacho-
wego WDc-25 n = 900 obr/min z silnikiem 
Skh71-6A (U = 400 V,N = 0,18 kW) mamy do 
czynienia z zwiększeniem zużycia faktycz-
nie pobieranej energii elektrycznej z jed-
nego pionu w ciągu roku o 2000 kWh, co 
stanowi 1100 zł/rok dla jednego pionu,  
a dla całego budynku ~3300 zł/rok. Przy czym 
przez pojęcie „faktyczne zużycie” energii 
elektrycznej rozumie się moc pobieraną przez 
wentylator, przy zastosowaniu silników Skh71-
-4A i Skh71-6A. Faktyczne zużycie można okre-
ślić na podstawie badań wentylatora umiesz-
czonego na stanowisku badawczym;
3. rzeczą niebagatelną, ze względu na 
ochronę klimatu akustycznego jest fakt, że 
wentylator WDc-25 n = 1450 obr/min emitu-

je poziom dźwięku (do wentylowanych po-
mieszczeń i otoczenia) o ok. 9 dB(A) większy 
w stosunku do wentylatora WDc-25 n = 900 
obr/min;
4. jak już wspomniano zastosowanie wen-
tylatora WDc-25 n=1400 obr/min zamiast 
wentylatora WDc-25 n = 900 obr/min powo-
duje zwiększenie ilości usuwanego powie-
trza wentylacyjnego w jednym pionie o ok.  
450 m3/h. Powoduje to znaczne zwiększenie 
strat ciepła z tytułu usuwanego powietrza 
wentylacyjnego. Z szacunkowych obliczeń 
strat energii z tego tytułu można oszacować 
w ciągu sezonu grzewczego na ok. 1500 zł.

Aby dokonać dalszych oszczędności zużytej 
energii elektrycznej oraz strat energii z tytułu 
usuwanego powietrza wentylacyjnego oraz 
zmniejszenia emitowanego hałasu, należy 
wprowadzić regulację prędkości obrotowej 
(prawidłowo dobranego wentylatora) w po-
rze nocnej np. o 35%. Spowoduje to zmniej-
szenie wydajności wentylatora do wartości 
585 m3/h. 
Regulacji prędkości obrotowej napędowe-
go silnika elektrycznego wentylatora można 
dokonać:
- dla silników trójfazowych poprzez zastoso-
wanie układu sterowania silnikiem za pomo-
cą przemiennika częstotliwości,
- dla silników jednofazowych (regulowa-
nych napięciowo) poprzez specjalnie za-
projektowany układ regulacji za pomocą 
autotransformatora sterowanego układem 
zegarowym. 
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chłodnicza na potrzeby PC), w drugim to gli-
kolowy gruntowy wymiennik ciepła – GGWC 
(zwyczajowo mniejszy ze względu na wyma-
ganą mniejszą moc chłodniczą). Wielkość 
wymiennika związana jest z ilością energii, 
jaką chcemy uzyskać. W przypadku PC cha-
rakteryzowana jest przez tzw. moc chłodni-
czą, która uzależniona jest od jednostkowe-
go strumienia ciepła gruntu, która to wielkość 
uzależniona z kolei jest od rodzaju gruntu.

gruntowe wymienniki ciepła  
– meander lub spirala

Najczęściej wymiennik jest częścią instalacji 
podziemnej, na którą w przypadku występo-
wania co najmniej kilku sekcji, składa się do-
datkowo: rozdzielacz, rury dobiegowe.

O rodzajach, wielkościach, sposobach ułożenia… 

Jak właściwie wykonać 
gruntowe poziome wymienniki ciepła?

  krystian kurowski*

  Gruntowy wymiennik ciepła (w posta- 
ci instalacji hydraulicznej umieszczonej  
w gruncie, wewnątrz której przepływa ciecz 
niezamarzająca) dostarcza ciepło i chłód 
dla gruntowej pompy ciepła (PC) lub też… 
wspomaga dogrzewanie/chłodzenie powie-
trza w instalacji wentylacji mechanicznej.
W przypadku PC poziomy wymiennik grunto-
wy stanowi jeden z najczęściej stosowanych 
sposobów zapewnienia ciepła niskotempe-
raturowego niezbędnego do funkcjonowa-
nia urządzenia. 

W rozwiązaniu z kolei rozbudowania instalacji 
wentylacyjnej o grzanie i chłodzenie w opar-
ciu o OZE, wymienniki gruntowe pełnią istot-
ną rolę w obróbce cieplnej powietrza (chło-
dzenie, grzanie), wykorzystując urządzenia 
współpracujące z centralą (dostępne m.in. 
na rynku COOLER czy OCTAGON). 
W obu przypadkach korzysta się z glikolo-
wych gruntowych wymienników charakte-
ryzujących się analogiczną budową, tyle że 
w pierwszym przypadku nazywane są dol-
nym źródłem – DŹ (większa wymagana moc 

Popularność wymienników gruntowych poziomych wiąże się z prostotą konstrukcji, sposobem układania, jak 
też rodzajem wykorzystywanych narzędzi/urządzeń (jak np. koparka). Jednocześnie grunt wokół wymiennika 
poziomego charakteryzuje się zdecydowanie większą stabilnością temperatury niż powietrze atmosferyczne, 
występuje też możliwość samoistnej i pełnej regeneracji złoża w okresie lata. Wadą tego rozwiązania jest 
potrzeba dużej powierzchni i na dużą skalę prowadzone prace ziemne.

1  Ułożony wymiennik meandryczny

Wymiennik poziomy meandryczny M32 PE100 PN-10 160 m

4 m

0,
6 

m

Studnia kolektorowa typu
GEO ALTRA 02304RA

RURY DOBIEGOWE
PE100 ø40 Pn-10

* dr inż. Krystian Kurowski, ekspert z zakresu OZE i efektywności energetycznej

L.p. Średnica rury 
[mm]

Minimalna odległość między rurami 
[m]

Maksymalna długość rury 
[m]

1 25 0,8 125
2 32 0,6 200
3 40 0,4 300

Tabela 1  Uwarunkowania geometryczne ułożenia wymiennika meandrycznego
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niecznością zastosowania zdecydowanie po-
większonej powierzchni wymiennika, jak też  
z możliwością okresowego wymrażania się wy-
miennika w części okresu grzewczego (dla DŹ).

Spirala
Innym typem wymiennika również powszech-
nie stosowanym jest wymiennik spiralny. 
Wykonany jest z rury o średnicy 32 mm i dłu-
gości 125 m ułożonej w postaci spirali. 
Rozwijając wymiennik w wykopie, uzyskuje się 
spiralę z rury, którą łączy się sąsiednie okręgi 
celem zachowania odpowiedniego odstępu 
między rurami. Średnica zwoju wymiennika 
wynosi ok. 1 m. Na początku przed ułożeniem 
w wykopie należy wymiennik rozciągnąć  
i sprawdzić ciśnieniowo. Następnie celem za-
pewnienia odpowiedniego rozłożenia (tzn. 
sąsiednie rury powinny być oddalone o 50- 
60 cm), należy skleić ta-
śmą co drugą rurę w osi 
wymiennika. Rurę powrot-
ną następnie z końca roz-
łożonego wymiennika 
centrali trzeba przecią-
gnąć do rury zasilającej 
umieszczonej z przodu. 
Sposób ułożenia wymien-
nika (przygotowanie pod-
łoża, podsypka, próba ci-
śnieniowa) jest opisany  
w kolejnym rozdziale.

Charakterystyka  
wymiennika: 
• odległość kręgów dla 
rozłożonego  
wymiennika ok. 0,6 m;  
• całkowita długość roz-
łożonego wymiennika to 
18 m (wymiennik zbudo-

wany jest z 125-metrowej rury);
• odległość osi wymienników od siebie  
w osi wynosi 5 m (dla strumienia ciepła co 
najmniej 17 W/m2).
Odległość środków wymienników pozostaje 
bez zmian, nawet gdy strumień ciepła prze-
kazywany przez grunt jest większy. Wymien-
nik pracuje wówczas na wyższych parame-
trach – gwarantuje to wyższą sprawność PC. 
Spotkać się można również z tzw. wymien-
nikiem spiralno-meandrycznym (np. MS32). 
Jest to rozwiązanie pośrednie pomiędzy me-
andrycznym a spiralnym. Występuje jako pro-
dukt gotowy. Przywożony jest w postaci „wal-
ca” o podstawie 1,2 m i wysokości 1 m, który 
rozwija się „jak dywan” na budowie. Wiel-
kość wymiennika po rozłożeniu, odległość od 
kolejnego i szerokość wykopu są analogicz-
ne, jak w wymienniku spiralnym.Rura ułożona meandrycznie

W najprostszym, historycznym –  nadal jed-
nak stosowanym rozwiązaniu – wymiennik 
stanowi rozłożona rura, która ułożona jest  
w sposób meandryczny w wykopie, zapew-
niając równomierne odebranie ciepła  
z gruntu. Jest to tzw. wymiennik meandrycz-
ny, wykonywany najczęściej na budowie. Ce-
lem ułożenia takiego wymiennika zdejmuje 
się całą masę ziemi, przygotowuje podło-
że, wyrównuje je, oczyszcza. Wykonanie wy-
miennika wymaga „przemieszczania” du-
żych ilości ziemi (potrzebne jest miejsce na 
tymczasowe umieszczenie zdjętego urobku) 
i wymaga gruntownego odbudowania te-
renu. Jest to najlepsza metoda i jedynie ona 
gwarantuje poprawne przygotowanie pod-
łoża i właściwe ułożenie wymiennika. Zdjęcie 
całej masy ziemi jest niezbędne szczególnie 
dla gruntów sypkich. W tym przypadku na-
leży dodatkowo zabezpieczyć ściany wyko-
pu przed osuwaniem się gruntu. W przypad-
ku gruntów spoistych można ewentualnie 

posłużyć się np.: koparką podsiębierną o sze-
rokiej łopacie czy koparko-ładowarką, nie-
kiedy można też zastosować koparką łańcu-
chową „kopiąc pod rurę”. Podczas „kopania 
pod rurę” jest jednak wysokie niebezpieczeń-
stwo osunięcia się ziemi. W zależności od sze-
rokości wykopu układa się pojedynczą rurę 
lub dwie po przeciwstawnej stronie wykopu. 
Zawsze jednak podczas wykonywania wyko-
pu bezwzględnie należy zapewnić jego jed-
norodność oraz czystość.
Celem określenia odległości układania rur 
przyjmuje się zasadę, iż podaje się minimalne 
odległości rur od siebie dla standardowego 
gruntu o strumieniu 17 W/m2. Nie ma potrze-
by zmiany odległości, gdy grunt będzie cha-
rakteryzował się większym strumieniem. W tym 
przypadku osiągnie się wyższe wartości tem-
peratury pracy układu, co zwiększy sprawność 
instalacji. W tabeli 1 podano minimalne odle-
głości układania rur i maksymalne jej długości.
Dla gruntu o niewielkim strumieniu ciepła 
(około 10 W/m2 i mniej) należy liczyć się z ko-

Wymiennik poziomy spiralny S32 PE100 PN-10 125 m

Studnia kolektorowa typu
GEO ALTRA 02304RA

RURY DOBIEGOWE
PE100 ø40 Pn-10

1 m

1 m

0,6 m

18 m

20 m

1 m

2 
m

2 
m

5 
m

2  Ułożony wymiennik spiralny

3  Głębokość przemarzania w Polsce wg PN/B-03020
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Wybór miejsca i posadowienie  
wymiennika poziomego

Wybór miejsca posadowienia wymiennika 
jest sprawą niezmiernie istotną. Uwzględnia 
się m.in.: lokalizację inwestycji, ukształtowa-
nie terenu, sposób wykorzystania terenu, wy-
stępujące instalacje podziemne, rodzaj grun-
tu i obecność wód przypowierzchniowych.

głębokość  
posadowienia
Głębokość posadowie-
nia wymiennika pozio-
mego uzależniona jest 
od miejsca montażu,  
a ściślej głębokości stre-
fy przemarzania grun-
tu (pośrednio również 
od głębokości posa-
dowienia studni). Istot-
ne jest, aby wymien-
nik umieścić poniżej tej 
strefy. Zapewni to brak 
wymrożenia wymien-
nika w porze zimowej 
od strony warunków kli-
matycznych – podnie-
sie więc ogólną spraw-
ność pompy ciepła, zaś 
w przypadku wykorzy-
stania wymiennika do 
obróbki cieplnej powie-
trza zwiększy ilość pozy-
skanego ciepła. 
Przyjmuje się, iż głębo-

kość jest większa o 20-30 cm od głęboko-
ści przemarzania. W przypadku konieczności 
położenia części wymiennika w strefie prze-
marzania należy zastosować stosowną izo-
lację (wówczas ta część wymiennika będzie 
pełniła jedynie funkcję transportową).  
Ważną kwestią jest, aby dno wykopu było 
jednorodne – poziome i oczyszczone (bez 
uskoków).

Odległość od: [m]
granicy działki 2,5
fundamentów budynku 1,5
instalacji hydraulicznych, elektrycznych, gazowych itd. 1,5
od korony drzew 0,55
długość izolacji przy krzyżowaniu z inną instalacją 1
długość izolacji od granic budynku 2

Tabela 2  Minimalne odległości wymiennika i długość izolacji (za wytycznymi PORT PC)

Rodzaj rury a sposób przygotowania podłoża

Sposób przygotowania podłoża pod 
wymiennik uzależniony jest od rodzaju 
gruntu i stosowanej rury. 
Stosuje się rury polietylenowe, co naj-
mniej klasy HDPE 100 (zaleca się PE-RC 
odporne dodatkowo na tzw. powolną 
propagację pęknięć). Dla wymienni-
ków poziomych – menadrycznych zale-
ca się stosować średnicę 40 mm.  
Uzyskuje się najlepszy efekt związany  
z ilością pozyskiwanego ciepła w sto-
sunku do nakładów (ilości rury).  
Spotkać można również rury o średnicy 
32 mm, a nawet 25 mm. Sposób ukła-
dania dla każdej rury przebiega iden-
tycznie, z tym iż dla rur o mniejszych 
średnicach rury układa się ich wię-
cej w przeliczeniu na 1 m2 powierzch-
ni gruntu.
Dla rur powszechnie jeszcze stosowa-
nych HDPE wymagane jest zrobienie 
podsypki i obsypki. W przypadku rury 
wykonanej w najnowszej technologii  
z PE-RC wykorzystanie materiałów syp-
kich wokół rury nie jest konieczne. Je-
śli decydujemy się na odporną rurę 
PE-RC, można stosować uproszczony 
sposób montażu przyśpieszający wy-

konywanie prac i obniżający koszt ro-
bót (m.in. nie ma potrzeby stosowania 
piasku). Wykorzystuje się oczyszczo-
ny, wyrównany i stabilny grunt rodzimy 
umieszczany na spodniej „niezruszonej” 
warstwie wykopu. Dodatkową zaletą  
z punktu widzenia przekazywania cie-
pła jest fakt, że ciepło transportowa-
ne jest wydajniej (wyższy współczynnik 
przewodzenia ciepła gruntu rodzime-
go niż piasku). 
Dla gruntów sypkich nie ma konieczno-
ści wykonywania podsypki. Warunek: 
podłoże musi być jednorodne. W pozo-
stałych przypadkach dla rur HDPE zale-
ca się układanie warstwy podsypki  
i obsypki (drobny piasek). Zabezpiecza 
ona przed ewentualnym oddziaływa-
niem zanieczyszczonego gruntu rodzi-
mego np. w kamienie. Ze względu na 
konieczność uzyskania dobrego trans-
portu ciepła z gruntu należy ograni-
czać grubość tej warstwy w stosunku 
do wymagań, które są stosowane np. 
w rurach kanalizacyjnych. Często wy-
starczającą warstwą jest 10 cm, która 
okala rurę (suma grubości pod i nad). 
Warstwę też należy zagęścić.

Wystawiony na działanie słońca
Ciepło do wymiennika poziomego pochodzi 
w zdecydowanej części od energii promie-
niowania słonecznego. Energia słoneczna 
dostaje się do zewnętrznych warstw grun-
tu na zasadzie promieniowania, a następnie 
przewodzenia (w gruncie), w przypadku wy-
stępowania  przestrzeni niejednorodnych  
z powietrzem również konwekcji. Ciepło do-
staje się do wymiennika także w okresie ob-
fitych ciepłych deszczy. Również woda przy-

powierzchniowa oddziałuje pozytywnie na 
ilość pozyskanego ciepła (strumień cieplny). 
Spowodowane jest to pojemnością cieplną 
wody, która jest dwukrotnie większa niż do-
brego gruntu, a nawet trzykrotnie od gruntu 
piaszczystego.
Podobną rolę spełniać może umieszczenie 
powyżej wymiennika systemu rozsączającego 
przydomowej oczyszczalni ścieków. Rozpływ 
przeczyszczonych ścieków musi charakteryzo-
wać się  stałym i dosyć wysokim strumieniem. 

4  Schemat pokazujący ułożenie wymiennika dla rury HDPE i PE-RC
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wiek prace ziemne, to jednak zdarzają się 
sytuacje, iż lokalnie takie prace należy prze-
prowadzić np. bliskie sąsiedztwo z instalacja-
mi podziemnymi (serwis). Taśma informuje 
wtedy o miejscu ułożenia wymiennika. Na-
stępnie należy zasypać gruntem rodzimym 
aż do wyrównania do poziomu gruntu przy-
ległego. Na terenie, pod którym umieszczony 
jest wymiennik, należy zapewnić swobodną 
operację słońca.

Cykliczność pracy wymiennika

Wymienniki gruntowe pracują cyklicznie. Pa-
rametry podczas pracy zmieniają się. Okres 
późnoletni i wczesnojesienny jest czasem 
największego wygrzania gruntu, w ten spo-

sób temperatura na głębokości umieszcze-
nia wymiennika poziomego jest najwyższa. 
W momencie rozpoczęcia eksploatacji (po 
regeneracji w okresie letnim) następuje cy-
kliczne wychładzanie się gruntu, co skutku-
je powolnym spadkiem temperatury czynni-
ka roboczego, który dochodzi np. do pompy 
ciepła. Jest to proces naturalny. Najniższa 
temperatura jest obserwowana z końcem 
zimy, wówczas wartości temperatury na głę-
bokości wymiennika mogą oscylować wokół 
0oC (a nawet nieco poniżej). Odpowiednia 
głębokość posadowienia, średnica rury, od-
ległość między sąsiednimi rurami, czas eks-
ploatacji gwarantują uzyskiwanie w sposób 
niezakłócony założonego strumienia ciepła. 
Rys. Aspol FV  

Z tych powodów wymiennik musi być wy-
stawiony pośrednio na działanie słońca. Za-
pewnione będzie ono w przypadku pozosta-
wienia wolnej przestrzeni nad wymiennikiem, 
tzn. niezabudowywanie, ani betonowanie, 
a pozostawienie w jak najmniej zmienionym 
stanie, z roślinnością o płytkim systemie ko-
rzeniowym. Najlepiej sprawdza się krótko 
strzyżona trawa.
Ważną kwestią jest również umieszczenie wy-
miennika na terenie działki. Istotne są odle-
głości od granic działki, od fundamentów 
budynku, innych instalacji, czy od drzew.

Pierwsza próba ciśnieniowa
Wymiennik gruntowy należy poddać dwóm 
próbom ciśnieniowym. Pierwsza dotyczy po-
jedynczego wymiennika, wykonać można 
na powietrzu, przed ułożeniem w wykopie. 
Ciśnienie próby jest większe o 2 bary od mak-
symalnego ciśnienia roboczego, czyli wynosi 
około 5 barów. Po pozytywnym przejściu pró-
by można przystąpić do kolejnych etapów 
umieszczania wymiennika.

układanie w odpowiedniej temperaturze 
Wymienniki najlepiej układać w warunkach, 
gdy temperatura otoczenia nie spada poni-
żej 15oC (rura jest bardziej elastyczna), gdy 
temperatura jest niższa (szczególnie dla wy-
mienników spiralnego i meandryczno-sek-
cyjnego), warto umieścić wymiennik w po-
mieszczeniu ogrzewanym – choćby na jeden 
dzień – celem łatwiejszego ułożenia.

Dalsze czynności po ułożeniu  
wymiennika gruntowego

Wymiennik, co do zasady, powinien być ukła-
dany poziomo. Należy jednak zachować mi-
nimalny spadek w kierunku od studni do wy-

miennika, tak aby odpowietrznik zamontowany  
w studni rozdzielacza mógł odpowietrzyć układ.

łączenie sekcji
Po ułożeniu wymiennika (dowolnego typu) 
łączymy poszczególne sekcje z rozdziela-
czem, wykonując stosowne zgrzewy. W przy-
padku zastosowania studni rozdzielaczowych 
należy ściśle przestrzegać wytycznych ich 
posadowienia. 

Właściwa próba ciśnieniowa
Przed zasypywaniem właściwym należy do-
konać próby ciśnieniowej właściwej na wo-
dzie, względnie na powietrzu.  
Wykonuje się ją dla ciśnienia analogiczne-
go, jak dla próby wstępnej, czyli ciśnienie 
maksymalne pracy powiększo-
ne o 2 bary. Po pozytywnym przej-
ściu próby można przystąpić do 
zasypywania właściwego wykopu 
(wcześniej należy zasypać grun-
tem sypkim). Zasypywanie należy 
wykonać do głębokości 70 cm po-
nad wymiennikiem, pamiętając  
o jego zagęszczaniu. 

ułożenie taśmy ostrzegawczej
Na wysokości właśnie 70 cm (wy-
sokości zasypania) umieszcza się 
metalizowaną taśmę ostrzegaw-
czą. Dla wymiennika meandrycz-
nego przyjmuje się 1 m taśmy na 
1 m2 wymiennika układanego 
w postaci równoległych pasów. 
W wymienniku spiralnym taśmę 
ostrzegawczą układa się w osi wy-
miennika.
Pomimo, że z założenia miejsce 
umieszczenia wymiennika jest te-
renem wykluczającym jakiekol-
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moduły fotowoltaiczne I-PV 250 W  
i I-PV 300 W 

Są to urządzenia służące do konwersji energii 
promieniowania słonecznego na prąd elek-
tryczny. Budowa modułów oparta jest na po-
likrystalicznych ogniwach krzemu. Moduły te 
mogą zostać wykorzystane zarówno w instala-
cjach wyspowych „off-grid” tj. samodzielnych, 
bez podłączenia do krajowej sieci energetycz-
nej, jak również w instalacjach „on-grid”, pod-
łączonych do sieci energetycznej. 
Moduł fotowoltaiczny PV 250W o mocy maks. 

Pmax = 250 W, zbudowany jest z 60 ogniw 
połączonych szeregowo-równolegle, szczel-
nie zalaminowanych, pokrytych szybą harto-
waną o grubości 4 mm, oprawionych w spe-
cjalny, opatentowany profil aluminiowy.
Moduł fotowoltaiczny PV 300W o mocy maks. 
Pmax = 300 W, zbudowany jest aż z 72 ogniw 
takich ogniw, o właściwościach przytoczo-
nych powyżej.
Moc ogniw (250 W i 300 W) to wartość szczy-
towa, określona dla warunków napromienio-
wania słonecznego 1000 W/m2.

System hybrydowy: panel  
fotowoltaiczny + kolektor słoneczny

Rewolucyjnym rozwiązaniem techniki foto-
elektrycznej dostępnym w ofercie jest mo-
duł I-PV 300W Hybryda. Hybrydowy panel 
słoneczny jest połączeniem kolektora słonecz-
nego płaskiego przetwarzającego energię 
słoneczną w energię cieplną z modułem foto-
woltaicznym przetwarzającym promieniowa-
nie słoneczne w prąd elektryczny. 

Efektywne wytwarzanie  
prądu i ciepła 

Fotowoltaika 
Immergas  
i najnowsze 
rozwiązanie: 
hybrydowe ogniwo 
fotoelektryczne 

  Dariusz Nastarowicz

  Nowa linia to trzy podstawowe modele 
paneli fotoelektrycznych o nazwach: 
• I-PV 250W, 

• I-PV 300W,
• oraz rewolucyjny I-PV 300W Hybryda –  
hybrydowe ogniwo fotoelektryczne.

Fotowoltaika – technologia umożliwiająca 
przemianę światła słonecznego bezpośrednio na energię elektryczną 
– jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów energetyki 
odnawialnej w Polsce i w UE. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu 
rynkowemu oraz biorąc pod uwagę nowe regulacje, jakie wprowadzi  
w Polce nowa ustawa o OZE, Immergas Polska rozszerza ofertę o gamę 
modułów fotowoltaicznych, wzmacniając tym samym swoją pozycję  
w sektorze energii odnawialnej.

Moduł fotowoltaiczny  I-PV 250 W

http://www.instalreporter.pl


56c z e r w i e c  2 0 1 3  ( 0 6 )  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

wość wykonania absorbera o bardzo dużej 
gęstości kanałów. Warto również dodać,  
że odbiór ciepła przez czynnik solarny  
z absorbera bionicznego jest do 25% więk-
szy, niż w przypadku absorbera standar-
dowego ze względu na dużo większą po-
wierzchnię styku. 

Najwyższa jakość 
technologii  
fotowoltaicznej
Immergas jako lider bran-
ży techniki grzewczej sta-
wia na jakość produktów 
oferowanych dla użyt-
kowników. Ogniwa lu-
towane są bezdotyko-
wo za pomocą ciepłego 
powietrza, co minimali-

zuje powstawanie mikronapięć w strukturze 
ogniw. Cały proces lutowania modułu foto-
woltaicznego odbywa się w wysokiej klasy la-
minatorach w warunkach głębokiej próżni. 
Parametry laminacji są ściśle określone tech-
nologią i nie mogą być zmieniane przez ope-
ratorów – gwarantuje to wysoką jakość i po-
wtarzalność laminacji. 
Proces wytwarzania jest kontrolowany i mo-
nitorowany na całej płaszczyźnie produkcji: 
przeprowadzenie komputerowego monitorin-

gu jakości ogniw przed i po lutowaniu; kon-
trola parametrów elektrycznych na specjal-
nym testerze klasy AAA zgodnie z wymogami 
IEC 60904-9. 

moduły fotowoltaiczne i kolektory  
słoneczne o tym samych wymiarze
Inną cechą produktów dostarczanych przez 
Immergas wykorzystujących energię słonecz-
ną jest ich unifikacja. Moduły fotowoltaiczne 
i kolektory słoneczne Immergas zachowują 
ten sam wymiar, co pozwala na stosowanie 
tych samych systemów montażowych oraz 
– co ważniejsze – pozwala na modernizację 
lub rozbudowę istniejących już systemów sło-
necznych.
Immergas od lat rozszerza swoją ofertę pro-
duktów pozwalających korzystać z odna-
wialnych  źródeł energii. Wprowadzenie 
ogniw fotoelektrycznych to kolejny wyraz za-
angażowania firmy w ten dynamicznie roz-
wijający się sektor gospodarki, jak również 
kolejny krok w realizacji misji firmy, jaką jest 
dostarczanie użytkownikom kompletnych, 
efektywnych systemów grzewczych. War-
to dodać, że firma nie tylko wprowadza na 
rynek nowe produkty, ale wraz z nimi pro-
ponuje pełne wsparcie dla klientów indy-
widualnych, instalatorów oraz projektantów 
zainteresowanych tą tematyką.  

Kolektor hybrydowy I-PV 300 W jest prze-
znaczony do podgrzania wody użytkowej lub 
ogrzewania budynków z równoczesną produk-
cją prądu. Konstrukcja kolektora i zastosowa-
ne materiały zapewniają wysoką wydajność 
cieplną z zachowaniem korzystnej sprawności 
w zakresie produkcji prądu. Połączenie pane-
lu fotowoltaicznego z kolektorem słonecznym 
pozwala lepiej zagospodarować miejsce pod 
instalację słoneczną i wykorzystać w użytecz-
ny sposób ciepło odpadowe z ogniw PV.  
W efekcie radykalnie rośnie ogólna efektyw-

ność wykorzystania energii słonecznej. 
Takie połączenie ma dwie ważne korzyści.
Pierwszą z nich jest chłodzenie ogniw w wyni-
ku czego pracują one z wyższą sprawnością, 
zwiększa się też ich żywotność. Wraz ze wzro-
stem temperatury sprawność ogniw spada, 
dlatego ich chłodzenie z punktu widzenia 
efektywności pracy insta-
lacji fotowoltaicznej jest 
bardzo korzystne. Dru-
gą zaletą jest wykorzysta-
nie odpadowego ciepła 
w użyteczny sposób. Za 
pomocą jednej instalacji 
możliwe jest dostarczenie 
do budynku zarówno cie-
pła, jak i elektryczności. 
Zamiast dwóch osobnych 
instalacji, fotowoltaicznej 
do produkcji energii elektrycznej i kolektorów 
słonecznych do ogrzewania ciepłej wody, 
na dachu instalowana jest jedna. 
Rozwiązanie to ma dużą zaletę zwłaszcza  
w przypadku ograniczonego miejsca na 
montaż instalacji słonecznej. Ponadto dzięki 
zastosowaniu kolektorów hybrydowych zosta-
ną obniżone koszty instalacji solarnej.  
W miejsce dwóch instalacji (solarnej i PV) 
można zastosować jedną instalację… kolek-
tor hybrydowy I-PV 300 W – takie rozwiązanie 
obniży koszty prac instalacyjnych o ok. 30%!
W kolektorach hybrydowych zastosowa-
no absorbery (wymienniki) bioniczne wyko-
nane z aluminium, które zapewniają więk-
szą wydajność od dostępnych wymienników 
(meandrycznych i harfowych wykonywa-
nych w technologii połączenia rur z blachą 
absorbera). Dzięki temu płaska, a zarazem 
prosta powierzchnia z jednej strony absor-
bera, pozwala uzyskać lepsze połączenie 
absorbera z ogniwem PV. To także możli-

kolektor hybrydowy I-PV 300W

I-PV 300W – tył bez izolacji

Dlaczego kolektor I-PV 300W Hybryda?

I-PV 300W Hybryda to:
• uzyskanie trwałej szczelności i wyso-
kiej stabilności dzięki zaprojektowaniu 
profilu głównego; 
• zastosowanie wydajnego absorbera 
bionicznego;
• uzyskanie optymalnego bilansu 
cieplnego (transferu ciepła z ogniw do 
absorbera odbierającego ciepło), co 

prowadzi do uzyskania dużej wydajno-
ści cieplnej przy zachowaniu korzystnej 
wydajności w zakresie produkcji prądu; 
• produkcja energii cieplnej i energe-
tycznej przy zastosowaniu jednej insta-
lacji (obniżenie kosztów montażu); 
• zwiększenie wydajności w zakresie pro-
dukcji energii elektrycznej o ok. 15% w sto-
sunku do standardowego kolektora PV.

W miejsce dwóch 
instalacji (solarnej i pV) 
można zastosować jedną 
instalację… kolektor 
hybrydowy I-pV 300 W  
– takie rozwiązanie obniży 
koszty prac instalacyjnych  
o ok. 30%!
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i doświadczeniu, 
powierzając im 
współzarządza-
nie naszą firmą. 
Z perspektywy 
ostatniego roku, 
ta decyzja okaza-
ła się strzałem  
w dziesiątkę.

Czy trudno jest 
prowadzić firmę  
po takim po-
przedniku  
jak Andrzej  
Latosiński?  
Czy bycie ko-
bietą ma tu ja-
kiekolwiek zna-
czenie?
To ciekawe py-
tanie – myślę, że 
cały czas jeszcze 
fakt bycia kobie-
tą jest pewnym 
atutem w naszej mało sfeminizowanej bran-
ży. Zarządzanie firmą HERZ na tym etapie roz-
woju jest z pewności dużym wyzwaniem. Mój 
poprzednik, Andrzej Latosiński przez ponad 
20 lat swojej pracy zbudował od podstaw 
potężną firmę.  
Równocześnie ostatni rok świadczy o tym,  
że w naszej branży jest jeszcze naprawdę 
dużo do osiągnięcia. Dlatego w swojej pra-
cy staram się codziennie dokładać kolej-
ną cegiełkę do tego, co już udało nam się 
osiągnąć.

Porozmawiajmy chwilę o zarządzaniu  
firmą. Jak postrzega Pani swoją odpo-
wiedzialność za działania rynkowe  

firmy? Jakim formom poświęca Pani naj-
więcej uwagi: finanse, technika, dystry-
bucja? 
Najwięcej czasu w mojej pracy poświęcam 
na zagadnienia związane z dystrybucją 
naszych produktów. A ponieważ w naszej 
branży zdecydowana większość decyzji 
handlowych oparta jest na działaniach  
w zakresie relationship marketing, dlatego 
też nieustannie podróżuję po Polsce. Trud-
no jest przecenić wpływ, jaki dla rozwoju 
firmy mają bezpośrednie spotkania z klien-
tami – dystrybutorami, projektantami i insta-
latorami.
Ponieważ opieram zarządzanie firmą na de-
dykowaniu kompetencji współpracownikom, 

HERZ – władza  
w rękach kobiety…

  wywiad z Tamarą Wojsznis

Przez 20 lat działalności w Polsce firmą 
Herz Armatura i Systemy grzewcze zarzą-
dzał Andrzej Latosiński. W 2012 roku na-
stąpiła zmiana …pokoleniowa? Zosta-
ła Pani nowym wiceprezesem, Andrzej 
Nabiałkowski – dyrektorem handlowym, 
Dariusz Odroń – dyrektorem marketingu 
i komunikacji, marek Ostrowski – zastęp-
cą dyrektora technicznego. Wszyscy nie 
z zewnątrz, ale z firmy Herz...
Każda z wymienionych osób pracuje  
w HERZ-u od kilkunastu lat. Obserwując,  
w jaki sposób koledzy podchodzą do swo-
jej pracy, nie miałam najmniejszej wątpli-
wości, że warto wesprzeć się na ich wiedzy 

Tamara Wojsznis  

Wiceprezes zarządu spółki HERZ 
Armatura i Systemy Grzewcze.
Z pochodzenia Opocznianka….  
Z zamiłowania skrzypaczka,  
miłośnik motocykli…. 
Najlepiej odpoczywa bez zgiełku 
i turystów… ukochane ciepłe 
wiecznie zielone wyspy…  
a przede wszystkim Madera.

Andrzej NabiałkowskiDariusz Odroń
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dlatego kiedy ja spotykam się z naszymi part-
nerami biznesowymi w Polsce, moje koleżan-
ki i koledzy w centrali firmy w Wieliczce do-
skonale radzą sobie z codziennymi sprawami 
związanymi z prawidłowym funkcjonowa-
niem firmy.

Rok 2012 i 2013 to trudne lata dla branży 
instalacyjnej. Jak ocenia Pani ten okres  
z punktu widzenia firmy Herz?
Dla nas ostatnie 12 miesięcy to kolejny okres, 
w którym zwiększyliśmy udział marki HERZ  
w polskim rynku instalacyjnym. Blisko 10-pro-
centowy wzrost sprzedaży i kilkudziesięcio-
procentowy wzrost produkcji są dowodem, 
że pomimo trudniejszej sytuacji na rynku na-
sza codzienna praca i zaangażowanie przy-
noszą oczekiwane efekty. 

Jakie zmiany zaszły w ostatnim okresie 
na produkcji w Wieliczce?  
Zakres  produkcji w Wieliczce nieustannie 
wzrasta. Najbardziej dynamicznie rozwija się 
dział odpowiedzialny za produkcję kotłów na 
biomasę. Najlepiej świadczy o tym liczba ko-
tłów, jakie wyprodukowaliśmy w 2012 roku, 
było to 3200 sztuk.
W tym momencie w Wieliczce odbywa się 
już ponad 70% procesu produkcji urządzeń 
OZE. Aktualnie trwa proces rozbudowy zakła-
du produkcyjnego o kolejną halę, aby zaspo-
koić rosnące zapotrzebowanie rynku na pro-
dukty marki Herz.

Herz w ostatnich latach bardzo zmienił 
swój wizerunek: z producenta armatury 
hydraulicznej i urządzeń do regulacji na 
firmę oferującą produkty także z zakresu 
techniki kotłowej i solarnej.  
Jak rozwija się sprzedaż nowych grup 
produktowych? Które z nich były strzałem 

w dziesiątkę, a które wymagają „czasu”?
W naszej ofercie urządzeń OZE zdecydowa-
nie największe znaczenie mają kotły na bio-
masę. W Polsce systematycznie wzrasta ilość 
inwestycji, gdzie pozyskiwanie energii ze źró-
deł odnawialnych (pelet, zrębki, drewno) jest 
najlepszym i najłatwiejszym rozwiązaniem  
w tym zakresie.
Uzupełnieniem naszej oferty w  zakresu urzą-
dzeń wykorzystujących energię odnawialną 
są  systemy solarne i pompy ciepła.

Z racji asortymentu produktów ofero-
wanych przez firmę Herz Wasz target to 
głównie instalatorzy i projektanci.  
Jak na tym polu rozwijają się Wasze 
kontakty? 
Od blisko 14 lat prowadzimy Klub Dobrego 
Fachowca PLUS – jest to program partnerski 
dla naszych najlepszych, sprawdzonych wy-
konawców. W tym roku specjalną nagrodą 
dla naszych najlepszych wykonawców bę-
dzie wycieczka na Wyspy Kanaryjskie.
Jesteśmy również w trakcie realizacji nowego 
projektu, który jeszcze bardziej wzmocni na-
szą współpracę z grupą projektantów.  
Ale o tym pomyśle będę mogła powiedzieć 
więcej po wakacjach.

Herz w Polsce w 2012 r. 

- liczba pracowników: 400
- liczba autoryzowanych instala- 
torów na co dzień montujących  
urządzenia firmy Herz: 500
- liczba projektantów współpra- 
cujących z firmą: 700

Relacja z VI Forum Energetyki Słonecznej… 

Polska drugim  
po Niemczech  
rynkiem kolektorów 
słonecznych w Europie!

  W dniach 13-14 maja w Toruniu, odby-
ło się coroczne Forum Przemysłu Energety-
ki Słonecznej, podczas którego Robin Welling 
(prezes ESTIF – European Solar ThermalIndu-
stryFederation) przedstawił najnowsze dane 

dotyczące europejskiego rynku kolektorów 
słonecznych, pochodzące z ankiet przepro-
wadzonych we wszystkich państwach Unii 
Europejskiej.  
Na tle Europy dynamika polskiego rynku ko-
lektorów słonecznych wygląda na szaloną 
hossę. Wg Instytutu Energetyki Odnawialnej 
(IEO) w 2012 r. w Polsce sprzedano kolektory 
o łącznej powierzchni 302 tys. m2, czyli o 19% 
więcej niż w 2011 r. Więcej kolektorów w Eu-
ropie sprzedało się tylko w Niemczech. ESTIF 
przewiduje, że w 2013 r. Polska będzie jednym 
z trzech krajów, obok Danii, Belgii i Grecji, 
gdzie rynki kolektorów słonecznych zanotują 
dalszy wzrost.
Podczas tegorocznej edycji Forum zaprezen-
towano również, po raz pierwszy, wnioski  
z wykonanych przez IEO badań polskiego 
sektora fotowoltaicznego.  
W 2012 roku w Polsce sprzedano łącznie po-
nad 93 tysiące sztuk paneli fotowoltaicznych, 
których moc sięga 22 MW. Część sprzeda-
nych w 2012 roku paneli została już zainstalo-
wana w elektrowniach PV, które funkcjonują 
i wytwarzają energię elektryczną. Pozostałe 

Prezes NFOŚiGW Małgorzata Skucha
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są instalowane w kilkunastu dużych inwesty-
cjach w całym kraju. Wg szacunków IEO, na 
koniec 2013 roku moc zainstalowana wynieść 
może ponad 24 MW.
Uczestnicy Forum podkreślali że energia sło-
neczna w Polsce to olbrzymi i niewykorzysta-
ny potencjał. Profesor Maciej Nowicki, były 
minister środowiska, zwrócił uwagę, że po-
mimo olbrzymiego sukcesu w 2012 roku, Pol-
ska ma 3-krotnie niższy wskaźnik powierzchni 

kolektorów słonecznych na mieszkań-
ca w stosunku do Danii, o nieco gor-
szym nasłonecznieniu. Aneta Więcka z 
IEO w swoim referacie wskazała na re-
alnie malejące ceny kolektorów sło-
necznych i wykorzystany jedynie w 1/3 
pełny potencjał produkcyjny. Wskaźni-
ki te obrazują niewykorzystany poten-
cjał i możliwość długotrwałego rozwo-
ju branży. Aby też fotowoltaika mogła 
pokazać swoje prawdziwe możliwości, 
konieczne są regulacje prawne, które 
będą sprzyjały jej rozwojowi. Podczas 
Forum Ministerstwo Gospodarki przed-
stawiło aktualne założenia do projek-
tu ustawy o OZE istotne dla inwestorów 
zainteresowanych budową mikroinsta-
lacji. Jak poinformowała Małgorzata 
Turalska, Ministerstwo zleciło zewnętrz-
nej firmie przygotowanie aktualnych 
założeń, na podstawie których zaktu-
alizuje poziomy wsparcia dla energii 
elektrycznej z OZE. Nie ulegną zmianie 
przedziały mocy w grupach objętych 
wsparciem taryfami FiT. Dla grupy mi-
kroinstalacji zostanie utrzymana maks. 
wielkość 40 kW.  
Dodatkowo, w aktualnej wersji projektu 
ustawy o OZE definicja mikroinstalacji  
o mocy do 40 kW i małych instalacji o 
mocy od 40 kW do 200 kW zostanie roz-

szerzona poprzez dopisanie wymogu przy-
łączenia tego rodzaju źródeł do sieci o na-
pięciu nieprzekraczającym 110 kV. Ważne 
przepisy (tzw. mały trójpak) umożliwiające 
mikroinstalacjom bezkosztowe przyłączenie 
do sieci będą uchwalone już w czerwcu. Mi-
nisterstwo planuje jednak ograniczenie mak-
symalnej mocy w przypadku wsparcia świa-
dectwami pochodzenia do 2 MW.
Mając na uwadze wciąż jeszcze odległy, 

możliwy termin wejścia w życie ustawy o OZE, 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej (NFOŚiGW) przygotowu-
je program dofinansowania mikroinstalacji 
OZE montowanych przez prosumentów, czy-
li gospodarstwa domowe produkujące ener-
gię w domowych mikroinstalacjach OZE. Jak 
poinformowała prezes NFOŚiGW Małgorza-
ta Skucha celem programu „Prosument”, któ-
ry ma być zatwierdzony jeszcze w czerwcu, 
jest popularyzacja produkcji w mikroinstala-
cjach (w tym w systemach fotowoltaicznych 

i kolektorach słonecznych) energii elektrycz-
nej i cieplnej przez gospodarstwa domowe 
na własne potrzeby,  
z ew. możliwością sprzedaży nadwyżek do 
sieci energetycznej, w zależności od osta-
tecznego kształtu ustawy o OZE. Ważnymi 
kryteriami finansowania programu będzie ja-
kość i potwierdzony pomiarami efekt użytko-
wy i ekologiczny.
Materiały i prezentacje z VI Forum Przemysłu Ener-
getyki Słonecznej dostępne są na stronie interne-
towej Forum: http://www.solarforum.ieo.pl/  

VI Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej było również niepowtarzalną okazją do 
wskazania i nagrodzenia liderów rynku kolektorów słonecznych w Polsce, w latach  
2008-2012, wśród nagrodzonych znalazły się firmy  (od lewej: Hewalex, Solver, Sunex, 
Watt, Viessmann. Wyróżniono również najszybciej rowijające się firmy na rynku 
kolektorów słonecznych: Caldoris, Ensol
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Corocznie organizowane przez Zrzeszenie Au-
dytorów Energetycznych FORUM TERMOMO-
DERNIZACJA odbyło się w tym roku 14 maja  
w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Warszawie przy 
udziale ponad 150 osób. Hasłem była „Efek-
tywność energetyczna – teraźniejszość i przy-
szłość”.
Jak zawsze w ramach FORUM omawiane  
były aktualne problemy ważne dla środowiska 
audytorów energetycznych, projektantów  
i innych osób zainteresowanych postępem  
w dziedzinie efektywności energetycznej w bu-
dynkach.

Obrady FORUM podzielono na trzy sesje te- 
matyczne. Pierwsza sesja dotyczyła prawa  
w dziedzinie efektywności energetycznej, dru-
ga – efektywności energetycznej w praktyce, 
a w trzecia – systemom wsparcia efektywności 
energetycznej.
Zebranych powitał Aleksander Panek (prezes 
ZAE) przypominając tematykę obrad FORUM
w kolejnych latach, a obrady otworzył Maciej 
Robakiewicz (sekretarz zarządu ZAE, jeden  
z twórców i uczestnik organizacji wszystkich 

dotychczasowych edycji FORUM).
Maciej Kapalski (Ministerstwo Gospodarki) 
omówił przepisy przygotowywanej ustawy 
o odnawialnych źródłach energii, która ma 
wprowadzić silne wsparcie dla wykorzysta- 
nia OZE.
Ilona Jędrasik (Koalicja Klimatyczna) przedsta-
wiła uwagi do projektu ustawy o OZE oraz po-
stulat jak najszybszego wprowadzenia ustawy 
w życie.

W drugiej sesji FORUM Marek Zawiska (Urząd 
Regulacji Energetyki) omówił zasady działa-
nia systemu Białych Certyfikatów i pierwsze 
doświadczenia i uwagi jakie powstały pod-
czas rozpatrywania deklaracji zgłoszonych na  
I przetarg w tym systemie.
Arkadiusz Węglarz (KAPE SA) przedstawił zasa-
dy opracowania audytów efektywności ener-
getycznej wykonywanych w ramach systemu 
Białych Certyfikatów. 
Wojciech Stawiany (NFOŚiGW) w referacie 
przygotowanym z Tomaszem Kuną dokonał 
obszernego przedstawienia programów priory-
tetowych na rzecz gospodarki niskoemisyjnej  

i efektywnego wykorzystania energii. Jeden  
z tych programów tj. program dopłat do kre-
dytów na budowę domów energooszczęd-
nych omówił z kolei Dariusz Koc (KAPE SA).
Sebastian Wiśniewski (Budimex Danwood Sp.  
z o.o.) przedstawił praktyczną realizację zasad 
efektywności energetycznej – budowę ener-
gooszczędnych domów jednorodzinnych.

W trzeciej sesji przedstawiono realizację cie-
kawych projektów Unii Europejskiej. Był to pro-
gram MaTriD i UMBRELLA, który omówił Jerzy 
Kwiatkowski (NAPE SA) oraz projekt Cities on 
Power, który przedstawił Andrzej Czajkowski 
(Urząd M. St. Warszawy).
Anna Wujec (Bank Ochrony Środowiska) 
przedstawiła instrumenty wsparcia efektywno-
ści energetycznej dostępne w BOŚ, a więc róż-
nego rodzaju kredyty preferencyjne i dopłaty 
ułatwiające realizację przedsięwzięć. 
Bartosz Dubiński (Mazowiecka Agencja Ener-
getyczna) omówił możliwości finansowania 
projektów efektywności energetycznej ze środ-
ków inicjatywy europejskiej JESSICA.  
Janusz Mikułowski (NFOŚiGW) przedstawił 
program: Oszczędzanie energii i promowa-

nie odnawialnych źródeł energii. 
Piotr Bartkiewicz (Politechnika Warszawska) 
omówił wdrożenie projektu IDES-EDU.

Obradom towarzyszyły stoiska informacyjne 
producentów materiałów i wyrobów związa-
nych z energooszczędnością (Aereco Wen-
tylacja Sp. z o.o., Knauf Insulation Sp. z o.o., 
Rockwool Polska Sp. z o.o.) oraz stoisko firmy 
Budimex Danwood Sp. z o.o. produkującej  
i budującej domy energooszczędne.

FORUM TERMOMODERNIZACJA 2013

Aleksander Panek (ZAE) omówił projekt  
rozporządzenia w sprawie Warunków Tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać bu-
dynki, przewidywany do opublikowania 
w najbliższym czasie. Rozporządzenie to 
wprowadzi zaostrzone wymagania w zakre-
sie efektywności energetycznej budynków, 
doprowadzając nowo budowane obiekty 
do standardu budynków niemal zeroener-
getycznych.
Jerzy Żurawski (Dolnośląska Agencja Posza-

nowania Energii i Środowiska) przedstawił 
opracowany wspólnie z A. Pankiem komen-
tarz do projektu Warunków Technicznych.
Autorzy komentarza wykazali, że część 
wartości przyjętych w projekcie rozporzą-
dzenia nie zapewnia rozwiązań optymal-
nych, a w niektórych rodzajach budynków 
ustalone wartości są praktycznie niemożli-
we do osiągnięcia. Autorzy stwierdzają po-
trzebę wprowadzenia zmian przygotowa-
nych przepisów. 
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W dniach 16 i 17 maja 2013 r. odbyła się  
w Dębem k. Warszawy V Konferencja Nauko-
wo-Techniczna pod tytułem: „Instalacje wo-
dociągowe i kanalizacyjne – projektowanie, 
wykonawstwo, eksploatacja”. Organizatorem 
był Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowa-
dzania Ścieków Politechniki Warszawskiej oraz 
Wydawnictwo Seidel-Przywecki sp. z o.o. 
Celem konferencji była prezentacja i ocena 
krajowych i zagranicznych rozwiązań, osią-
gnięć i doświadczeń w dziedzinie instalacji wo-
dociągowych i kanalizacyjnych. 
W trakcie obrad konferencji ożywioną dyskusję 
wywołała problematyka oddziaływania mate-
riałów stosowanych w instalacjach wodocią-
gowych na jakość transportowanej wody.  
W tej sesji referaty przedstawili między innymi 
dr inż. Andrzej Górecki, dr Renata Matuszew-
ska z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicz-
nego oraz dr Agnieszka Rożej z Politechniki Lu-
belskiej. Ciekawe informacje z prowadzonych 
prac nad wykorzystywaniem bakteriofagów  
w technologii uzdatniania wody przedstawił  

dr inż. Krzysztof Wierzbicki z Instytutu Technicz-
no-Przyrodniczego w Falentach k. Warszawy.
W sesji poświęconej zużyciu wody przedsta-
wiono wyniki badań nad faktycznym zużyciem 
wody w krytych pływalniach (doc. dr inż.  
Florian Piechurski, Politechnika Śląska) oraz  
w budynku użyteczności publicznej (dr hab. 
inż. Dariusz Kowalski, Politechnika Lubelska). 
Uzupełnieniem informacji w tej sesji był cieka-
wy referat o kierunkach rozwiązań nowocze-
snych, oszczędzających wodę baterii czerpal-
nych (inż. Sławomir Lasek, Ferro Kraków).
Interesujące referaty zostały przedstawione 
w sesji poświęconej aspektom hydraulicznym 
i konstrukcyjnym w instalacjach wodocią-
gowych i kanalizacyjnych. Poruszono tutaj 
tematykę optymalizacji projektowania i bu-
dowy studni głębinowych dla ujęć wód pod-
ziemnych, przedstawioną przez prof. Anatolija 
Gurinowicza z Białoruskiego Narodowego 
Uniwersytetu Technicznego w Mińsku, a prof. 
Władysław Szaflik z Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technologicznego przedstawił 

ciekawy pod względem historycznym przegląd 
metod określania średnic instalacji wodocią-
gowych w budynkach mieszkalnych. W tej 
sesji przedstawiono także aspekty dotyczące 
projektowania instalacji do powtórnego wyko-
rzystania ścieków szarych w budynkach, ostat-
nio coraz częściej stosowanego rozwiązania 
w obiektach certyfikowanych pod względem 
energochłonności.
W sesji poświęconej aspektom energetycznym 
w instalacjach wodociągowych i kanalizacyj-
nych zostały zaprezentowane referaty dotyczą-
ce metod pomiaru energochłonności (dr inż. 
Tomasz Schiller z Politechniki Poznańskiej) oraz 
analizie efektywności kosztowej geotermalnego 
systemu ciepłowniczego pod kątem specyfiki 
rozbiorów ciepłej wody użytkowej (dr inż. Joan-
na Studencka, Politechnika Krakowska).
W tematyce odprowadzania ścieków przed-
stawiono referaty dotyczące eliminacji uciąż- 
liwych zapachów z sieci i instalacji kanaliza- 
cyjnych (prof. dr hab. inż. Jan Bagieński,  
dr inż. Julian Skiba, Politechnika Poznańska) 

oraz korzyści i wad stosowania tłoczni ścieków 
(dr inż. Tomasz Kaźmierski, Politechnika Poznań-
ska). Na zakończenie tej sesji inż. Jacek Chli-
palski przedstawił praktyczne wnioski na temat 
zmniejszenia ilości dopływających ścieków 
deszczowych do kanalizacji miejskiej.
Po zakończeniu obrad pierwszego dnia Kon-
ferencji uczestnicy wzięli udział w spotkaniu 
koleżeńskim przy ognisku, gdzie do późnego 
wieczora kontynuowali dyskusje i wymianę po-
glądów  na temat wygłoszonych referatów.
Należy zauważyć, że zorganizowana kolejna, 
piąta już konferencja jest praktycznie jedyną 
imprezą w kraju poświęconą w całości proble-
matyce wewnętrznych instalacji wodociągo-
wych i kanalizacyjnych.
dr inż. Jarosław Chudzicki

Z konferencji „Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne”
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niezależnością. Jej oferta produktowa to sze-
rokie spektrum praktycznych propozycji do 
każdej łazienki i na każdą kieszeń. Obecnie 
w ofercie asortymentowej znajduje się kilka-
set pozycji w wielu wariantach. Duża różno-
rodność kształtów, kolorów, wzorów kabin na-
tryskowych, brodzików i wanien akrylowych, 
obudów, paneli prysznicowych, kabin paro-
wo-hydromasażowych, kabin z hydromasa-
żem i wanien z systemami hydromasażu oraz 
akcesoriów, gwarantuje swobodę tworze-
nia aranżacji i wyposażenia łazienki zgodnie 
z indywidualnymi upodobaniami. Sanplast 
oferuje produkty wykonane z wysokiej jako-
ści materiałów, aby zapewnić każdemu użyt-
kownikowi przyjemność kąpieli.
Na przestrzeni 30 lat istnienia, firma Sanplast 
otrzymała wiele nagród i wyróżnień, jako so-
lidny partner w biznesie, np. tytuł Przejrzysta 
Firma (Firma Przejrzysta) lub lokomotywy dla 
firm (Lokomotywy Biznesu). Wielokrotnie była 
wyróżniona w konkursach, takich jak: Mal-
wa, Łazienka Wybór Roku lub Dobry Wzór. 
Oczywiście nie byłoby sukcesu naszej firmy 
bez jej pracowników. To dzięki temu, że każ-
dego dnia stawiają się oni na miejscu pracy 
i dają z siebie wszystko, abyśmy razem dąży-
li do realizacji celu i misji naszej firmy, jesteśmy 
tu dziś i dalej, jako firma, możemy się rozwi-
jać – mówi Wiesław Podraza, prezes zarządu 

Sanplast S.A. Przez 30 lat działalności naszej 
firmy nieustannie dążyliśmy do udoskonale-
nie oferty produktowej, dzięki czemu staliśmy 
się ekspertem w dziedzinie kąpieli. W konse-
kwencji możemy być dumni, że nasze pro-
dukty znajdują upodobanie zarówno u osób, 
które traktują kąpiel wyłącznie jako zabieg 
higieniczny, jak i u tych, którzy cenią sobie re-
laks i odnowę podczas długiej kąpieli w wan-
nie. Każdego dnia, od początku istnienia 
firmy Sanplast, pracujemy dla naszych klien-
tów. To ich opinie są dla nas najważniejsze. 
I to im również chcemy podziękować za te 
wspólne 30 lat – dodaje.  

30 lat Sanplast 
– eksperta w dziedzinie kąpieli

  Kolejnym ważnym krokiem na kartach hi-
storii firmy było wprowadzenie do oferty wy-
robów z akrylu sanitarnego. W 1997 roku z linii 
produkcyjnej zeszła pierwsza wanna akrylowa 
marki Sanplast. W tym okresie rozpoczął się in-
tensywny rozwój firmy. Wybudowano nowe 
hale produkcyjne, ruszyły przygotowania do 
produkcji systemów hydromasażu, a liczba 
pracowników regularnie wzrastała. Dzięki roz-
budowie parku maszynowego, firma stała się 
jedną z najnowocześniejszych w Europie. 
W nowe tysiąclecie firma Sanplast weszła bar-
dzo dobrze przygotowana. Zawiązano Grupę 
Kapitałową, w skład, której oprócz Sanplast, 
wchodzi hartownia szkła Sanglass S.A. z Miel-
ca oraz niemiecki Hoesch Design GmbH – fir-
ma specjalizująca się w dziedzinie Wellness. 
W tym czasie firma Sanplast rozpoczęła także 
starania o rozwój świadomości marki, czego 

początkiem było wdrożenie w 2007 roku no-
wego systemu identyfikacji wizualnej, a sama 
firma przekształciła się w spółkę akcyjną. 
Dziś firma Sanplast S.A. jest jednym z lide- 
rów w branży wyposażenia łazienek na ryn- 
ku europejskim. Jej wyroby znane są na ca-
łym kontynencie europejskim. Jako jedna  
z nielicznych firm w Europie, szczyci się dużą 

W 1983 roku bracia karol i Wiesław Podraza założyli w Wymysłowicach 
firmę Sanplast s.c., początkowo zajmującą się produkcją nadkoli 
samochodowych, zderzaków, a z czasem zlewozmywaków z poliestru. 
Przełomowym momentem dla rozwoju firmy okazał się rok 1991,  
kiedy Sanplast, jako pierwszy polski producent, wprowadził na rynek 
kabinę prysznicową. W tym czasie firma zaczęła stawiać sobie odważne 
cele, zmierzające do nieustannego rozwoju marki. Wdrażając coraz  
bardziej nowoczesne technologie w produkcji swoich wyrobów, marka 
stawała się powoli synonimem dobrej jakości w przystępnej cenie. 
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600 mln euro. Największa akwizycja w 2012 roku 
jaką było przejęcie działu branżowego Service 
Solutions amerykańskiego przedsiębiorstwa SPX 
Corporation miała tylko niewielki wpływ na ze-
szłoroczne obroty, ponieważ  nastąpiła w grud-
niu 2012. W sumie w ubiegłym roku Bosch prze-
znaczył na akwizycje ok. 1,5 mld euro. 
W dziale Techniki Motoryzacyjnej obroty 
wzrosły o 2,1%. Dział Techniki Przemysłowej 
obejmujący dywizje: Techniki Napędów i Ste-
rowań, do której należy Bosch Rexroth, Tech-
niki Pakowania oraz Solar Energy po udanym 
początku roku odczuł spadek koniunktury  
w branży dóbr inwestycyjnych w drugiej po-
łowie roku. Obroty działu zatrzymały się na 
poziomie 8 mld euro. 

Dział Dóbr Użytkowych i Technicznego Wy-
posażenia Budynków obejmujący dywizje 
Elektronarzędzi, Termotechniki, Systemów Za-
bezpieczeń i Sprzętu Gospodarstwa Domo-
wego, zwiększył obroty o 2,5%, do 13,4 mld 
euro. Pomimo znaczących strat w Europie 
Południowej, dział osiągnął dobre wyniki  
w Ameryce Północnej, regionie Azji i Pacyfi-
ku oraz w kilku krajach Europy Wschodniej. 
Rozwój obrotów koncernu w poszczegól-
nych regionach był zróżnicowany. W Euro-
pie, gdzie Grupa Bosch osiąga ponad poło-
wę przychodów, wzrost był niezadowalający. 
Również w Ameryce Południowej trzeba było 
pogodzić się ze znaczącymi spadkami ob-
rotów spowodowanymi poważnym osłabie-

Pozycja Bosch w Polsce i na świecie  
– z raportów przedstawionych na konferencji prasowej

  Osłabienie gospodarki światowej spowo-
dowało w 2012 roku wyhamowanie sprzeda-
ży koncernu. Obroty w całym roku wzrosły 
o 1,9% do poziomu 52,5 miliarda euro i były 
niższe od oczekiwanych. Zysk z działalności 
operacyjnej (EBIT) wyniósł 2,5%. W ubiegłym 
roku liczba pracowników Grupy Bosch na ca-
łym świecie wzrosła nieznacznie o 3400, do 
prawie 306 000 osób. 
Mimo niekorzystnej koniunktury gospodar-
czej Bosch nie tylko osiągnął wzrost, ale też 
umocnił swoją pozycję rynkową, szczegól-
nie w Azji Południowo-Wschodniej i w Euro-
pie Wschodniej. Wydatki inwestycyjne Bo-

scha na całym świecie w 2012 roku wyniosły 
3,2 miliarda euro. Pierwotne plany inwesty-
cyjne były bardziej ambitne, jednak w ciągu 
roku kwota inwestycji została dostosowana 
do bieżącego poziomu sprzedaży. 
Akwizycje oraz sprzedaż części biznesu dały 
negatywny efekt konsolidacyjny w obrotach 
w wysokości ok. 300 mln euro. Dzięki akwizy-
cjom nastąpił co prawda wzrost obrotów  
w wysokości ok. 300 mln euro, jednak sprze-
daż Foundation Brakes oraz rozwiązanie połu-
dniowokoreańskiej spółki joint venture Kefico, 
zajmującej się technologią wtrysku benzyny, 
przyniosła negatywne efekty w wysokości ok.  

W Warszawie w dniu 21 maja 2013 roku odbyła się konferencja 
prasowa, na której przedstawiono pozycję firmy Bosch w Polsce i na 
świecie w podsumowaniu roku 2012. Najważniejsze wyniki i strategię 
koncernu zaprezentowała krystyna Boczkowska, prezes zarządu 
Robert Bosch sp. z o.o.

BOSCH rezygnuje z fotowoltaiki

Wyjątkowo trudna była sytuacja działu 
Solar Energy, który ze względu na bar-
dzo słabą kondycję całej branży i ok. 
40-procentowy spadek cen odnotował 
stratę w wysokości jednego miliarda 
euro. Cała branża fotowoltaiki ponosi 

dotkliwe straty. Bosch w ubiegłym mie-
siącu ogłosił plany zakończenia dzia-
łalności w obszarze fotowoltaiki krysta-
licznej ze względu na brak możliwości 
przywrócenia stabilności ekonomicznej 
działu i ryzyko dalszych wysokich strat.  
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niem koniunktury. Udało się znacznie pod-
wyższyć obroty w Ameryce Północnej, gdzie 
nastąpił wzrost produkcji samochodów.  
W regionie Azji i Pacyfiku osiągnięto ogółem 
wzrost obrotów o 5,6% i jest to wynik znacznie 
niższy niż w latach poprzednich. Wprawdzie 
w krajach Azji Południowo-Wschodniej uda-
ło się osiągnąć dwucyfrowe wskaźniki wzro-
stu, jednak poziom wzrostu w Chinach oraz 
Indiach kształtował się poniżej oczekiwań.  
W Chinach, oprócz produkcji pojazdów użyt-
kowych, zmniejszył się także rynek maszyn 
budowlanych.
Utrzymanie pozycji innowacyjnej firmy jest 
możliwe dzięki nakładom na badania i roz-

wój. W 2012 roku wyniosły one 4,8 mld EUR, 
czyli 9,1% globalnego obrotu. Bosch zgłosił  
w ubiegłym roku prawie 4800 wniosków  
patentowych, czyli 19 w każdym dniu robo-
czym. Na całym świecie w działach R&D 
Bosch zatrudnia prawie 43 000 pracowni-
ków w 86 ośrodkach. Ale na tym nie koniec 
– w Renningen pod Stuttgartem trwa budo-
wa nowego centrum badawczo-rozwojowe-
go Boscha. Na liczącym około 100 hektarów 
terenie powstanie 14 budynków o całkowi-
tej powierzchni użytkowej niemal 110 000 m2. 
Koszt budowy kampusu wyniesie około 300 mln 
euro, a oddanie do użytku jest planowane  
w przyszłym roku.  

Omówienia wyników i strategii Grupy Bosch w Polsce

W Polsce Grupa Bosch jest reprezento-
wana przez 3 spółki: Robert Bosch, Bosch 
Rexroth oraz BSH Sprzęt Gospodarstwa 
Domowego, w której udział firmy Bosch 
wynosi 50%.  
Osłabienie koniunktury w 2012 roku stało 
się przyczyną wyhamowania tempa wzro-
stu Grupy Bosch również w naszym kraju, 
gdzie obrót wyniósł 753 mln euro i był  
o 5,8 % niższy niż w roku poprzednim. 
Było to spowodowane przede wszystkim 
zmniejszeniem sprzedaży bezpośredniej 
Boscha do producentów samochodów  
w Polsce z uwagi na znaczący spadek 
produkcji.
W 2012 roku nakłady inwestycyjne w spół-
kach Grupy Bosch w Polsce utrzymały się 
na poziomie zbliżonym do ubiegłoroczne-
go i wyniosły 20 mln euro. Środki te zosta- 
ły przeznaczone głównie na inwestycje  
w infrastrukturę oraz na rozbudowę linii 
produkcyjnych w fabryce układów ha-
mulcowych w Mirkowie. 
Zatrudnienie w Grupie Bosch utrzymuje 

się na stabilnym poziomie: 1 stycznia 2013 
roku zatrudnionych było prawie 2000 pra-
cowników, o 43 osoby więcej niż w roku 
poprzednim. 
Spółki Grupy Bosch działające w Polsce: 
Robert Bosch, Bosch Rexroth i BSH Sprzęt 
Gospodarstwa Domowego zanotowa-
ły prawie 9% wzrost obrotów, do 793 mln 
euro, wliczając dostawy poza granice 
kraju. 
Rok 2012 przebiegał pod hasłem konsoli-
dacji biznesu Boscha w Polsce. Do struk-
tury Robert Bosch zostały włączone spółki 
Holger Christiansen oraz Buderus Techni-
ka Grzewcza. Spółka Buderus została włą-
czona do struktur działu Bosch Termotech-
nika, przy zachowaniu dwóch odrębnych 
marek i kanałów dystrybucji: Buderus  
i Junkers. Konsolidacja Buderusa pozwo-
liła na stworzenie bardziej kompleksowej 
oferty urządzeń i systemów grzewczych 
oraz na rozbudowę oferty dedykowanej 
dużym inwestycjom LSS (Large Specified 
Systems).

mIERNIK TESTO 315-3 DO POmIARu CO I CO2

Miernik testo 315-3 równocześnie dokonuje pomiaru CO i CO2 w otoczeniu zgodnie z normą 
PN-EN 50543. Może zostać również wyposażony w dodatkową sondę temperatury i wilgotno-
ści, dzięki czemu staje się idealnym narzędziem umożliwiającym określenie jakości powietrza 
w pomieszczeniach.
Dzięki bardzo dokładnemu sensorowi elektrochemicznemu do pomiaru stężenia CO oraz od-
pornemu na przekroczenia zakresu sensorowi CO2 na podczerwień, miernik testo 315-3 stanowi 
jedno z najnowocześniejszych urządzeń pomiarowych. Jest idealnie chroniony przed wpływa-
mi zewnętrznymi dzięki solidnej budowie i opcjonalnemu futerałowi TopSafe. Podczas pomiaru, 
alarm wizualny i dźwiękowy niezwłocznie powiadamia o przekroczeniu regulowanych warto-
ści granicznych. Dzięki bezprzewodowemu transferowi danych przez moduł IrDA lub Bluetooth 
można przesyłać wyniki pomiaru bezpośrednio do analizatora spalin testo 330 lub je po pro-
stu wydrukować. Funkcja automatycznego wyłączania oraz akumulator zapewnia długi czas 
pracy urządzenia.

Dlaczego warto mierzyć równocześnie CO i CO2?
Systemy grzewcze regulowane są w taki sposób, aby ograniczyć do bezwzględnego minimum 
poziom CO w spalinach. Związane jest to zarówno ze sprawnością spalania, jak i kwestią bez-
pieczeństwa oraz ochroną środowiska.
Czasami kocioł jest wyregulowany w taki sposób, że 
w wydostających się z niego spalinach znajdują się 
śladowe ilości CO (rzędu kilku ppm). Pomiar tylko jed-
nego parametru (CO), może niejednokrotnie niepra-
widłowo wykazać, że spaliny nie wydostają się do po-
mieszczenia. Dlatego warto zmierzyć również poziom 
CO2, którego zawartość w spalinach może być wy-
soka, a ulatnianie się spalin do pomieszczenia zde-
cydowanie zwiększy stężenie tego gazu w powietrzu.
Reasumując, nie ważne jak kocioł będzie wyregu-
lowany, w spalinach zawsze będzie znajdowało 
się CO2 (rzędu kilku, do nawet kilkunastu %). W wy-
niku tego spaliny wydobywające się do pomiesz-
czenia znacząco podniosą poziom CO2 w powie-
trzu. Dlatego zalecamy  mierzyć równocześnie CO 
i CO2, aby mieć pod kontrolą warunki panujące  
w pomieszczeniach.

 TESTO
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Spis reklamodawców
BSH klima Polska str. 49, CTPik str. 5, Ferro str. 1, MTP str. 3, portale klimatyzacja.pl, 
Ogrzewnictwo.pl str. 9, Prandelli str. 29, Rehau str. 45, Rettig Heating str. 31,  
SPS klima str. 18, Thermaflex str. 54, Uniwersal str. 50. 
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BEZOKAPOWY SYSTEm RYNNOWY
Firma Galeco wprowadziła na rynek innowacyjny bezokapowy system rynnowy. Zaprojekto-
wano go z myślą o nieszablonowych bryłach domów jednorodzinnych, budynków mieszkal-
nych i małych obiektów przemysłowych pozbawionych klasycznych okapów. Opatentowa-
ne przez firmę Galeco rozwiązanie przełamuje dotychczasowe ograniczenia aranżacyjne, 
pozwalając kreatywnym architektom z wdziękiem wkomponować innowacyjne rynny w li-
nię każdego obiektu. 
Na system BEZOKAPOWY Galeco składają się stalowe rynny o prostokątnym profilu o szero-
kości 125 mm i rury spustowe wykonanej z PVC o wymiarze 70, 80 mm. Rynny powstały z po-
łączenia najwyższej jakości rdzenia stalowego pokrytego ocynkiem z powłoką polimerową 
tworzącą stałą, solidną i zwartą warstwę, chroniącą stal przed korozją. Rozwiązania te sto-
sowane do tej pory w sztandarowych systemach firmy Galeco – STAL i Luxocynk – gwaran-
tują trwałość i funkcjonalność przez wiele lat. Wart podkreślenia jest fakt, że dzięki prostokąt-

nemu profilowi nowy system bezokapowy 
umożliwia schowanie rynien oraz pionu spu-
stowego 
w ociepleniu budynku. Prostokątny przekrój 
sprawia, że rynna jest wydajna. 
Innowacyjność nowego systemu polega 
również na zatrzaskowym połączeniu spe-
cjalnie zaprojektowanego haka doczoło-
wego z maskownicą, która jest elementem 
służącym do zabudowy całego poziomu 
rynnowego. Hak wyposażony w zamki umoż-
liwia zatrzaśnięcie w nim maskownicy, któ-
rą w każdej chwili można zdemontować  
w celu uzyskania dostępu do rynny.
Perfekcyjne wkomponowanie rynny, po-
przez dobranie odpowiedniej barwy do 
pokrycia dachowego lub elewacji, umoż-
liwia aż 10 wariantów kolorystycznych ma-
skownicy. 
Rynna 4 m.b. w kolorze srebrnym 
– 95,94 zł brutto
Rura 4 m.b. w kolorze jasnopopielatym
– 59,04 zł brutto

 gALECO
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