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Kocioł kondensacyjny Vitodens 111-W
Efektywne ogrzewanie i wysoki komfort c.w.u.
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Efektywność

Kotłownia ulokowana w jednym urządzeniu?
Vitodens 111-W jest połączeniem kotła kon-
densacyjnego ze zbiornikiem c.w.u. ze stali 
nierdzewnej w jednej obudowie.
Ogrzewanie domu wcale nie musi się koja-
rzyć z dużymi wydatkami, czy niedogrzany-
mi pomieszczeniami. Systemy grzewcze to 
inwestycja na lata, która zapewni komfort 
cieplny oraz zredukuje miesięczne koszty 
ogrzewania. Jednym z rozwiązań, zapewnia-
jących dużą oszczędność, jest kocioł 
Vitodens 111-W. Jest doskonałym rozwiąza-
niem dla nowych i modernizowanych instala-
cji – szczególnie polecanym tam, gdzie 
potrzebna jest duża ilość ciepłej wody użyt-
kowej i gdzie mamy do dyspozycji mało 
miejsca – w kuchni, łazience lub innym 
pomieszczeniu – gdzie można zabudować 
kocioł np. we wnęce, ciągu szafek kuchen-
nych lub narożniku. 

Zapraszamy na naszą stronę internetową 
www.viessmann.pl, gdzie można spraw-
dzić najnowszą, atrakcyjną ofertę cenową, 
złożyć zapytanie ofertowe i uzyskać 
 fachową poradę techniczną.

Indywidualne rozwiązania z efektywnymi 
systemami grzewczymi wykorzystującymi 
wszystkie nośniki energii

Zeskanuj kod  
i odwiedź  
nasz e-market!
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Dnia 17 czerwca 2013 r. w Centrum Kongre-
sowym – Hotel Ossa koło Rawy Mazowieckiej 
odbyła się konferencja „Łazienki z Pomysłem 
i Partnerzy. Nowości ISH 2013” zorganizowana 
przez sieć salonów „Łazienki z Pomysłem”, 
przy współudziale wiodących producentów 
w branży sanitarnej takich, jak: EMCO, GE-
BERIT, GROHE, HANSGROHE, HÜPPE, IDEAL 
STANDARD, KALDEWEI, KLUDI, LAUFEN, KOŁO, 
KERAMAG i ROCA.

Zaproszenie do udziału w konferencji skiero-
waliśmy do środowisk projektowania wnętrz. 
Ideą spotkania była prezentacja nowych 
produktów na rynku sanitarnym zaprezento-
wanych wcześniej na prestiżowych targach 
ISH we Frankfurcie, a także możliwość wy-
miany doświadczeń, poglądów pomiędzy 
architektami wnętrz i przedstawicielami pro-
ducentów.
Konferencja składała się z dwóch części. 

Pierwsza to targi, gdzie na stoiskach przygo-
towanych przez producentów architekci mo-
gli szczegółowo zapoznać się z produktem, 
jego parametrami technicznymi oraz uzyskać 
wszelkie dodatkowe informacje. Druga część 
to profesjonalnie przygotowane prezentacje 
asortymentowe przedstawione przez produ-
centów szerokiemu gronu gości.
Liczni uczestnicy konferencji, 170 osób,  
wysoko ocenili nie tylko sam pomysł zorga-
nizowania takiego eventu, ale również pro-
fesjonalne przygotowanie przedsięwzięcia,  
co dodało organizatorom wiatru w żagle  
i utwierdziło w przekonaniu, że warto reali-
zować tego typu projekty.  
www.lazienkizpomyslem.pl

Konferencja „Łazienki  
z Pomysłem i Partnerzy” 

Ostatnie obniżki cen są elementem szerszych 
zmian, które firma wprowadza w ramach nowej 
strategii. Począwszy od 2012 roku, kiedy zmienił 
się zarząd firmy (nowy prezes Hanna Siek-Zagór-
ska) podjęto szereg działań. 
Między innymi dostosowano ofertę produkto-
wą VTS do wymagań poszczególnych rynków, 
wdrażając nowe produkty. Zmodyfikowano 
niektóre rozwiązania techniczne, dostosowu-
jąc je jeszcze bardziej do oczekiwań klientów. 
Wzmocnino także proces kontroli jakości na 
wszystkich etapach procesu produkcji urządzeń 
oraz wdrożono system ciągłego monitorowania 
postępów. Proces obniżki cen rozpocznie się od 
rynku polskiego, a już w lipcu obejmie wszystkie 
rynki VTS. 

VTS Group 
poinformowało  
o obniżce cen  
na swoje produkty

Zakończył się pierwszy etap konkursu „Świat, 
jaki lubisz” na najlepsze rozwiązania ogra-
niczające emisję gazów cieplarnianych. 
Zwycięzca zostanie wyłoniony podczas gło-
sowania, które rozpoczęło się 19 czerwca. 
W głosowaniu internetowym, mieszkańcy 
krajów UE wybiorą dziesięć projektów, które 
przejdą do finału.  
Ponieważ kampania szczególną uwagę po-
święca Bułgarii, Litwie, Polsce, Portugalii  
i Włochom, w każdym z tych krajów wybrany 
zostanie jeden zwycięzca. 
Więcej

Niskoemisyjny  
pomysł poszukiwany 

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/aktualnosci/niskoemisyjny-pomysl-poszukiwany/
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„20 lat gwarancji na 20 lat MK” to hasło prze-
wodnie obchodzonego w tym roku jubileuszu 
firmy MK Systemy Kominowe. 
– Jubileusz firmy jest świetną okazją do pod-
sumowania naszej działalności. Z dumą 
mogę powiedzieć, że już od 20 lat odnosimy 
sukcesy na rynku w projektowaniu, produkcji 
oraz sprzedaży systemów kominowych – za-
uważa Anna Rotkis-Dziadul, dyrektor Biura 
Sprzedaży i Marketingu firmy MK Systemy Ko-
minowe. – Jesteśmy pewni wysokiej jakości 
naszych produktów, które obecne są na ryn-
ku od 1993 r. i wciąż działają bez zarzutu! 
Od 20 lat misją realizowaną przez MK Sys-
temy Kominowe jest zaspokajanie potrzeb 
inwestorów poprzez dostarczanie wyrobów 
i usług najwyższej jakości, przy jednoczesnej 
dbałości o otaczające środowisko. Kominy 
MK wykonywane są za pomocą nowocze-
snego parku maszynowego. Każdy z produk-
tów sygnowanych znakiem MK przechodzi 
szereg badań laboratoryjnych oraz spełnia 
surowe wymogi UE. 
W maju 2012 r. firma MK Systemy Komino- 

 
 
 
 
we połączyła się z grupą Isotip-Joncoux z Fran-
cji. Przystąpienie do zagranicznej spółki zwięk-
szyło konkurencyjność polskiego producenta 
na europejskim rynku. MK zyskało dostęp do 
jeszcze bardziej nowoczesnych technologii oraz 
doświadczeń innych firm zrzeszonych w grupie. 
Na owoce tej współpracy nie trzeba było dłu-
go czekać. Już na początku 2013 r. w ofercie 
MK Systemy Kominowe pojawił się innowacyjny 
system kominowy MK Flex z klasą ciśnieniową 
P1. Jest to elastyczna wkładka kominowa, prze-
znaczona do przystosowywania starych, trudno 
dostępnych szachtów kominowych do pracy  
z kotłami kondensacyjnymi. 
Firma MK Systemy Kominowe także starannie 
analizuje sygnały dochodzące z rynku. W od-
powiedzi na zapotrzebowanie części klientów 
na tańsze produkty, poszerzyła w maju br. 
asortyment o zoptymalizowane systemy żaro-
odporne MKSZI Invest oraz MKSZI Invest Owal. 

20 lat gwarancji na 20 lat firmy
MK Systemy Kominowe

http://www.konkurs-kan.pl/
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Centrum Szkolenia Zawodowego w Wieliczce od momentu 
powstania w 2001 r. specjalizuje się w prowadzeniu kursów 
dla monterów instalacji i urządzeń sanitarnych. Nieprzerwa-
nie od momentu powstania organizuje kursy: przygotowu-
jące do egzaminów na tzw. uprawnienia energetyczne, 
lutowacza ręcznego miedzi, montażu klimatyzatorów, przy-
gotowawcze do egzaminów na uprawnienia budowlane. 
W ciągu 12 lat istnienia przeszkolono w Centrum ok. 8 tys. 
osób. Po latach doświadczeń nadszedł czas zrobienia kolej-
nego kroku naprzód, jakim jest powołanie:  

Szkoły Przyszłości – odnawialnych źródeł energii i nowo-
czesnych technik sanitarnych.  
W ramach szkoły przyszłości będą kształcone osoby pełno-
letnie w dwóch zawodach:
•    Technik Urządzeń Sanitarnych,
•    Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej.
Nauka w Szkole Przyszłości będzie prowadzona w trybie za-
ocznym (sobota-niedziela, co dwa tygodnie) w systemie 
kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Pełny cykl nauczania 
w zawodzie trwa 4 semestry.
Zgodnie z nową podstawą programową (rozporządzenie mini-
stra edukacji narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podsta-
wy programowej kształcenia w zawodach, DzU z 2012, poz. 184) 
każdy zawód składa się z jednej, dwóch, lub trzech kwalifikacji. 
Po ukończeniu kursu w ramach danej kwalifikacji absolwent przy-
stępuje do egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną 
(OKE) w Krakowie. Po zaliczeniu egzaminów w zakresie wszystkich 
kwalifikacji wchodzących w skład danego zawodu absolwent 
uzyskuje tytuł technika. Warunkiem koniecznym uzyskania tytułu 
technika jest posiadanie min. średniego wykształcenia. 
Zakres umiejętności wchodzących w skład zawodu Technik 
Urządzeń Sanitarnych obejmuje wszystkie prace związane  
z budową, montażem, remontami, konserwacją, obsługą 
oraz czynnościami kontrolno-pomiarowymi zarówno instala-
cji i urządzeń sanitarnych, jak i sieci komunalnych. Do sieci 
komunalnych zalicza się m.in.: sieci wodociągowe, kanaliza-
cyjne, ciepłownicze i gazowe. W skład instalacji sanitarnych 
wchodzą m.in.: instalacje zimnej i ciepłej wody, c.o., kanali-
zacji, wentylacji, klimatyzacji i gazowe.
Zawód Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odna-
wialnej jest stosunkowo nowym zawodem obejmującym 
prace związane z montażem, konserwacją i eksploatacją 
urządzeń wytwarzających i zużywających tzw. zieloną ener-
gię. Do tych urządzeń zalicza się: kolektory słoneczne, ogni-
wa fotowoltaiczne, kotły na biomasę, pompy ciepła oraz 
instalacje biogazowe. Obowiązujące w UE przepisy obligują 
osoby zajmujące się tego typu urządzeniami do posiadania 
odrębnych kwalifikacji w tym zakresie.

Szkoła Przyszłości... w Wieliczce Wspomnienie o Brunonie J. Grochalu,  
prezesie Polskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła

W dniu 6 lipca 2013 r. 
odszedł od nas nagle  
w wieku 71 lat śp. 
dr hab. inż. Brunon 
J. Grochal, profesor 
nadzwyczajny Instytutu 
Maszyn Przepływowych 
Polskiej Akademii Nauk 
w Gdańsku oraz Wyższej 
Szkoły Gospodarczej 
w Bydgoszczy, prezes 
zarządu Polskiego 
Stowarzyszenia Pomp 
Ciepła.

Profesor Brunon 
Grochal był autorem 
licznych publikacji, 
prezentacji, 
opracowań z dziedziny 
termodynamiki i odnawialnych źródeł energii ze szczególnym 
uwzględnieniem tematyki pomp ciepła. Żegnamy 
znakomitego uczonego, głęboko zaangażowanego  
w sprawy organizacji i popularyzacji nauki oraz 
wszechstronny rozwój technologii OZE. 

Jako prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pomp  
Ciepła przez ponad 10 lat propagował pompy ciepła.  
Był pełen charyzmy, którą widać było przy każdym 
spotkaniu, prezentacji czy wykładzie. Wspominamy Go jako 
niezwykle życzliwą osobę, na którą zawsze można było liczyć, 
wspierającą wszystkie inicjatywy związane z rozwojem OZE  
w Polsce.
Jego nagłe odejście napełniło nas smutkiem i głębokim 
żalem. Będzie nam go brakować…
Pozostanie w naszej pamięci na zawsze.

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła

http://www.instalreporter.pl
http://www.csz.pl/


5l i p i e c  2 0 1 3  ( 0 7 )  a k t u a l n o ś c i D O  s p I s U  T R E Ś C I

Kto wygra IV Mistrzostwa Polskich Instala-
torów? Kto zdobędzie tytuł Mistrza Monta-
żu? Kto otrzyma Mercedesa Citan?  
To wszystko okaże się podczas Wielkiego 
Finału Mistrzostw Polskich Instalatorów na 
targach INSTALACJE 2014, które odbędą 
się w dniach 8-11 kwietnia 04.2014 r.  
w Poznaniu. 

Eliminacje do Mistrzostw, czyli  
ROADshow już trwają

Pierwsze zawody ROADshow, z cyklu organizo-
wanych w całej Polsce 32 spotkań eliminacyj-
nych, odbyły się 13 maja w Koninie. Za nami 
już 20 spotkań. Byliśmy w: Koninie, Ostrowiu 
Wielkopolskim, Poznaniu, Pile, Zielonej Górze, 
Gorzowie, Szczecinie, Koszalinie, Gdańsku, 
Gdyni, Olsztynie, Bydgoszczy, Białymstoku, 
Warszawie, Regułach (Michałowicach), Miń-
sku Mazowieckim, Tomaszowie Mazowieckim, 
Łodzi, Skierniewicach, Płocku.
Już na pierwszych inauguracyjnych rozgryw-
kach ROADShow stworzono wspaniałą atmos-
ferę sportowych rozgrywek, świetnej zabawy 

i koleżeńskiego spotkania. I taka przyjazna 
atmosfera, mimo bardzo zmiennej aury – od 
pięknej słonecznej pogody po deszcz i zim-
no – towarzyszyła wszystkim dotychczasowym 
spotkaniom.
Eliminacje ROADshow okazały się sporą dawką 
sportowej adrenaliny. Zadaniem każdego za-
wodnika było wykonanie, zgodnie z otrzymany-
mi instrukcjami, prac monterskich polegających 
na przykręcaniu, regulacji, montażu i przepro-
wadzeniu próby ciśnieniowej. O zwycięstwie de-
cydowała fachowość, dokładność i szybkość. 
Wśród startujących nie zabrakło Pań, które 
ramię w ramię rywalizowały z Panami. W Pile 
wystartował aktualny Mistrz Polski Instalatorów 
2012 Waldemar Jackowski i wygrał z wyśrubo-
wanym czasem 2.26.84! Bardzo to zmobilizo-
wało innych startujących. Wielu zawodników 
poprawiało swój wynik, przychodząc na kolej-
ne spotkanie.
Wygrywają najlepsi. Z każdej lokalizacji do fi-
nału kwalifikowanych jest trzech Instalatorów. 
Wszyscy otrzymują medal, pamiątkowe upo-
minki, zaproszenie na targi INSTALACJE 2014, 
a zwycięzca eliminacji ma dodatkowo możli-

wość tygodniowych testów i użytkowania Mer-
cedesa Citan.
Wszyscy uczestnicy ROADshow zgodnie twierdzą, 
że wspaniale spędzili czas w towarzystwie kole-
gów instalatorów, firm – partnerów ROADshow: 
Afriso, Vogel&Noot, Mercedes Benz, Grundfos, 
Rehau, Brotje Heizung, Bims Plus oraz organi-
zatorów MTP. Zawodnicy i kibice chętnie oglą-
dali eksponowane przez Partnerów ROADshow 
rozwiązania techniczne i to co najcenniejsze 
dla obu stron wymieniali uwagi  
i dzielili się swoim doświadczeniem.
 
Więcej informacji na:  
www.instalacje.mtp.pl 

ROADshow we wrześniu  
– plan spotkań eliminacyjnych : 

2.09 – Lubin, ul. Towarowa 5
3.09 – Wrocław, ul. Krakowska 119
4.09 – Opole, ul. Budowlanych 44B
5.09 – Jelenia Góra, ul. Grunwaldzka 53 
9.09 – Kłodzko, ul. Zajęcza 4
10.09 – Kraków, ul. Rzemieślnicza 20A
11.09 – Tarnów, ul. Lwowska 134
12.09 – Bielsko-Biała, ul. Piekarska 20
16.09 – Przyszowice, ul. Graniczna 82 
17.09 – Katowice, ul. Kępowa 45B
18.09 – Lublin, ul. Budowlana 26A
19.09 – Kielce, ul. Krakowska 287A

ROADshow w maju i czerwcu 

http://www.instalreporter.pl
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W budynku szpitalnym zamontowano instala-
cję solarną i sześćdziesiąt płaskich kolektorów 
słonecznych. Celem inwestycji było zmniej-
szenie wydatków na podgrzewanie wody 
użytkowej.

System podgrzewu c.w.u. oparto na kolekto-
rach słonecznych Logasol SKN4.0 marki Bude-
rus. Urządzenia zamontowano na płaskim da-
chu szpitala w dwóch polach. W każdym z pól 
znalazło się po trzydzieści kolektorów, w trzech 

rzędach po dziesięć kolektorów. Rzędy kolek-
torów połączono w systemie równoważenia 
przepływu Tichelmana, dzięki czemu w każ-
dym z nich zapewniono identyczny przepływ 
nośnika ciepła, a przez to najwyższą spraw-

ność pozyskiwania energii promieniowania 
słonecznego. 
Wykorzystane w ramach projektu kolektory 
spełniły wysokie wymagania postawione  
w przetargu przez szpital. Inwestor chciał,  
aby miały europejski certyfikat SOLAR KEY-
MARK lub inne potwierdzenie jakości przyzna-
ne przez akredytowaną jednostkę certyfiku-
jącą oraz aby ich producent legitymował się 
sprawozdaniem z badań, przeprowadzonych 
przez akredytowane laboratorium badawcze, 
potwierdzających zgodność kolektorów z nor-
mą PN-EN 12975-2. 
Termomodernizacja budynku szpitalnego 
Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób 
Płuc w Koszalinie weszła w skład działań in-
frastrukturalnych na rzecz poprawy stanu śro-
dowiska w obiektach użyteczności publicznej 
na terenie Dorzecza Parsęty, prowadzonych 
w ramach szwajcarskiego programu współ-
pracy z nowymi krajami członkowskimi Unii 
Europejskiej.
Fot. Bosch

Kolektory Buderus na dachu szpitala w Koszalinie

Użytkownicy i instalatorzy urządzeń i syste-
mów grzewczych wyróżnili markę Junkers. 
W czerwcu przyznane zostały jej dwa presti-
żowe tytuły, Konsumencki Lider Jakości 2013 
i Brązowa Budowlana Marka Roku 2013.
Redakcja Strefy Gospodarki, dodatku do Dzien-
nika Gazety Prawnej, przeprowadziła ogólno-
polskie badanie opinii wśród ponad pięciu tysię-
cy konsumentów. Jego celem było wyłonienie 
najlepszych marek i firm funkcjonujących na 
polskim rynku. Otrzymane wyniki pozwoliły wy-

łonić liderów jakości poszczególnych kategorii 
produktowych. Zebrane informacje umożliwiły 
też stworzenie rankingu marek najbardziej roz-
poznawalnych.
W kategorii „Urządzenia i systemy grzewcze” 
Konsumenckim Liderem Jakości 2013 została 
marka Junkers, którą respondenci uznali za 
najbardziej rozpoznawalną. Konsumenci pod-
kreślali, że urządzenia marki Junkers są ekono-
miczne, estetyczne, wydajne i mają solidną 
technologię.

Z kolei instalatorzy przyznali marce Junkers Brą-
zową Budowlaną Markę Roku 2013. Tytuł ten 
nadany został po analizie wyników badania 
opinii przeprowadzonego przez ASM – Centrum 
Badań i Analiz Rynku. 
W ramach badania odbyło się aż 1799 wywia-
dów z wykonawcami. Wyłoniono marki uzna-
wane za najlepsze w 23 grupach asortymento-
wych materiałów budowlanych. Junkers zajął 
prestiżowe miejsce na podium w kategorii „Ko-
tły grzewcze”.

Budowlana Marka Roku i Konsumencki Lider Jakości dla Junkersa 

http://www.instalreporter.pl
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Nabór wniosków na dofinansowanie projektów 
z zakresu termomodernizacji i OZE
NFOŚiGW – Departament Funduszy Norweskich 
informuje, że do 12 sierpnia 2013 r. trwa otwarty 

nabór wniosków o dofinansowanie ze środków 
MF EOG 2009-2014 w ramach Programu Ope-
racyjnego PL04 pn.: „Oszczędzanie energii  
i promowanie odnawialnych źródeł energii”. 
Zakres Programu Operacyjnego koncentruje się 
na promowaniu oszczędności energii poprzez re-
alizację projektów termomodernizacji budynków 
użyteczności publicznej (wraz z wymianą oświe-
tlenia wbudowanego) i możliwości wymiany 
istniejących, często przestarzałych źródeł energii 
zaopatrujących ww. termomodernizowane bu-

dynki nowoczesnymi, w tym wykorzystującymi 
energię ze źródeł odnawialnych (OZE). 
Dofinansowanie w formie dotacji (maksymalnie 
do 80% całkowitych kosztów kwalifikowanych 
projektu) będzie uzależnione od uzyskanego 
efektu ekologicznego tj. wielkości redukcji CO2/
rok. Kwota dotacji na projekt wynosi od 704 157 
zł do 12 426 300 zł (wypłacana jako dofinanso-
wanie za usunięcie 1 tony CO2/rok w wysokości 
3 721,76 zł).  
Więcej

Nowa edycja Funduszy Norweskich

13 czerwca 2013 r. podczas uroczystej Gali 
w hotelu Venecia Palace zostały ogłoszo-
ne wyniki Rankingu Budowlana Marka Roku 
2013, organizowanego przez ASM – Centrum 
Badań i Analiz Rynku. Marka Immergas zosta-
ła nagrodzona tytułem Budowlana Marka 
Roku 2013 w kategorii kotły grzewcze. Insty-
tut ASM od 9 lat corocznie przeprowadza 
obiektywne i niezależne badania preferencji 
i opinii wśród blisko 2000 firm wykonawczych 
z całej Polski. Badanie opiera się na sponta-
nicznie podawanych przez respondentów 
informacjach, jest zatem najbardziej miaro-
dajnym ze wszystkich konkursów w branży 
budowlanej w Polsce. Ideą Rankingu jest 
uhonorowanie dokonań producentów ma-
teriałów budowlanych wskazanych przez 
polskich wykonawców w niezależnym i ogól-
nopolskim badaniu. Tytuł Budowlanej Marki 
Roku 2013 przyznany marce Immergas jest 
dowodem ogromnego zaufania rynku. Firma 
obecna na polskim rynku od ponad 17 lat, 

stawia przede wszystkim na jakość swoich 
produktów i innowacyjność. Warto dodać, 
że jako jedna z pierwszych firm wprowadzi-
ła na polski rynek kotły kondensacyjne. Dziś 
oferta firmy to oprócz kotłów grzewczych 
także pompy ciepła, grzejniki, panele solar-
ne, a ostatnio systemy fotowoltaiczne, czyli 
wszystko to, co pozwala na stworzenie zinte-
growanego i ekologicznego systemu grzew-
czego w każdym domu.  
– Tytuł Budowlanej Marki Roku to dla nas 
ogromne wyróżnienie i dowód zaufania ryn-
ku. To również potwierdzenie wieloletnich 
starań firmy, których celem jest budowanie 
trwałych relacji z naszymi odbiorcami. Ba-
danie, które potwierdza, że Immergas jest 
marką cieszącą się największym zaufaniem 
fachowców, jest dowodem na skuteczność 
naszych działań, jak również doskonałym 
motywatorem na przyszłość. – podsumowuje 
Witold Ludwiczak, dyrektor zarządzający Im-
mergas Polska.

Immergas Budowlaną Marką Roku 2013

„Zarombiści” to dużo więcej niż program lo- 
jalnościowy, to również serwis internetowy  
www.zarombisci.pl czyli miejsce, w którym wy-
mienisz się informacjami o tym, co się dzieje  
w branży. Dlatego zachęcamy:
- dziel się ciekawymi wiadomościami, czytaj in-
formacje polecone przez znajomych,
- dyskutuj z innymi profesjonalistami z branży.
W grupach tematycznych można rozmawiać 
z innymi profesjonalistami o interesujących za-
gadnieniach związanych z branżą. Można też 
utworzyć własne grupy lub dołączyć do istnie-
jących, w których spotykają się ludzie dzielący 
zainteresowania i pasje.
Punkty zdobędziesz nie tylko za wybór produk-
tów Partnerów, ale również za aktywność w ser-
wisie internetowym – tego nie da Ci żaden inny 
program lojalnościowy.
Rywalizuj z innymi Zarombistymi, zbierz więcej 
punktów niż Twoi znajomi!  
Jak zbierać punkty za aktywność:
- udostępniaj ciekawą treść – jeśli inni użytkownicy 
serwisu uznają ją za przydatną, otrzymasz punkty,
- oceniaj wpisy innych użytkowników – w ten spo-
sób oznaczysz te informacje, które są przydatne,
- punkty otrzymasz również za zaproszenie no-
wych profesjonalistów do serwisu,
- regularnie odwiedzaj serwis www.zarombisci.pl,
- regularnie rejestruj kody dołączone do produk-
tów Partnerów.
„Zarombiści” otwarci są również na nowych 
Partnerów, którzy mogą zaoferować swoje pro-
dukty w programie, co pozwala użytkownikom 
szybciej zbierać punkty za wybór coraz większej 
ilości produktów, od różnych dostawców.

www.zarombisci.pl

Serwis  
www.zarombisci.pl

http://www.instalreporter.pl
http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,443,nowa-edycja-funduszy-norweskich.html
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Spółka KAN rozpoczęła nową akcję, promu-
jącą system KAN-therm: dwa konkursy, jeden 
skierowany do instalatorów, drugi do projek-
tantów instalacji wodnych i grzewczych.
Konkursy „Wygrywaj nagrody z KAN-therm” ru-
szyły pod koniec maja i będą trwały do końca 
marca przyszłego roku. To okazja, by – wyko-
nując swoją codzienną pracę – stać się posia-
daczem  atrakcyjnych nagród, w tym dostaw-
czego mercedesa czy kolorowego plotera. 
Zasady konkursów są proste: aby wziąć w nich 

udział, uczestnik musi wykonać instalację lub 
projekt instalacji w systemie KAN-therm, a na-
stępnie wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz 
udzielić odpowiedzi na pytanie „Dlaczego 
zdecydowałaś/eś się na zastosowanie systemu 
KAN-therm?”.
- Staraliśmy się maksymalnie uprościć wszyst-
kie reguły tak, by uczestnicy nie musieli w jakiś 
szczególny sposób angażować się, by wziąć 
udział w konkursie – mówi Małgorzata Słomiń-
ska-Wicher, dyrektor marketingu KAN. – Wy-

starczy, że w swojej pracy wykorzystują system 
KAN-therm – instalują elementy tego systemu 
lub projektują instalacje w oparciu o nie.
W konkursie może więc wziąć udział każdy, kto 
prowadzi działalność w zakresie wykonywania 
lub projektowania instalacji wodnych i grzew-
czych. Każde zgłoszenie jest ważne i nawet 
jedno może wygrać.
– Wszyscy mają równe szanse: indywidualni 
wykonawcy i duże firmy. Te szanse można 
zwiększyć, zgłaszając więcej instalacji lub pro-
jektów i wysyłając więcej odpowiedzi na na-
sze pytanie. Ważne, by każda odpowiedź była 
inna – dodaje Małgorzata Słomińska-Wicher.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty 4 kwietnia  

2014 r., natomiast uroczyste wręczenie nagród 
nastąpi 10 kwietnia 2014 r. na poznańskich 
targach „Instalacje”. Nagrody są wyjątkowe: 
wykonawcy mogą wygrać m.in. Mercedesa 
Citan Furgon 109 CDI, zaciskarkę firmy Novo-
press z zestawem 5 szczęk, Ipada Retina i Ipa-
da Mini. Z kolei projektanci będą walczyć m.in. 
o kolorowy HP Ploter DesignJet T790 44-in ePrin-
ter 1118mm, program AutoCAD LT 2013, Ipad 
Retina czy oprogramowanie do projektowania 
firmy InstalSoft lub Sankom. Specjalną nagro-
dę przewidziano dla uczestnika, który zgłosi 
najwięcej instalacji lub projektów – iPad Retina 
32GB firmy Apple.
Szczegóły konkursu na stronie www.konkurs-kan.pl

W kwietniu br. w całej Unii Europejskiej pro-
dukcja budowlana wzrosła o 0,9% w ujęciu 
miesięcznym. Biorąc pod uwagę samą strefę 
euro, wzrost był nieco wyższy i wynosił 2%. 
Analiza danych w dłuższym horyzoncie czaso-
wym jednoznacznie jednak wskazuje na utrzy-
mywanie się tendencji spadkowej.  
W I kw. 2013 r. w całej UE produkcja spadła  
o prawie 6% w relacji do analogicznego  

okresu poprzedniego roku. Średnia unijna  
jest wypadkową zróżnicowanej sytuacji  
w poszczególnych krajach wspólnoty. Z jed-
nej strony wpływają na nią kraje, w których 
produkcja budowlana rośnie. Należą do nich 
m.in. Łotwa, Węgry, Szwecja czy Austria. Na 
drugim biegunie znalazły się kraje, w których 
dochodzi do wyraźnego wyhamowania pro-
dukcji budowlanej. Jednym z nich jest Polska, 

w której w I kw. 2013 r. skala spadku osiągnęła 
16%. Do wąskiego grona państw z jeszcze gor-
szym wynikiem należały Grecja, Słowenia oraz 
Portugalia. Publikacja danych Eurostatu zbie-
gła się w czasie ogłoszeniem upadłości przez 
Alpine Bau – ostatniej funkcjonującej spółki 
wchodzącej w skład konsorcjum budującego 
Stadion Narodowy. Dwie pozostały już wcze-
śniej upadły... 

Budowlanka – spadki w Europie, u nas gwałtowne hamowanie

Od 1 lipca 2013 r. Dziennik Urzędowy Unii Europej-
skiej będzie publikowany co do zasady wyłącznie  
w wersji elektronicznej.  
W związku z tym tylko wersja elektroniczna Dzienni-
ka będzie autentyczna i wyłącznie tak publikowa-
ne akty prawne będą wywoływały skutki prawne 
dla osób fizycznych i prawnych.
Więcej

Dziennik Urzędowy UE 
w wersji elektronicznej 

KAN: ruszyły konkursy na projekt i wykonanie instalacji KAN-therm 

http://www.instalreporter.pl
http://www.gunb.gov.pl/pliki/dziennik_UE1.pdf
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14 czerwca 2013 r. firma Ferro przystąpiła do 
powołanej pod patronatem Pracodawców RP 
Koalicji Eko-Polska, która będzie dążyć do szyb-
kiego przyjęcia i wdrożenia rozwiązań prawnych 
dotyczących programu „SAMOspłacający się 
dom”. Program, opracowany przez BOŚ Bank, 
opiera się na wykorzystaniu szeregu ekologicz-
nych rozwiązań w całej inwestycji. Kluczowym, 
a zarazem innowacyjnym rozwiązaniem jest za-
stosowanie instalacji fotowoltaicznej do produk-
cji prądu. Mikroelektrownia słoneczna będzie 
dostarczać prąd zamieszkującej dom rodzinie 
oraz zwiększy jej dochody, dzięki sprzedaży nad-
wyżek energii do sieci (takie możliwości zawar-
te są w projekcie ustawy o OZE). Dodatkowo, 

domy zostaną wyposażone w szereg ekologicz-
nych rozwiązań, jak: kolektory słoneczne do 
podgrzewania wody, pompa ciepła, wysokiej 
klasy energooszczędny sprzęt AGD. Celem pro-
gramu jest budowa 100 000 domów jednoro-
dzinnych w ciągu 5 lat.
Zgodnie z założeniami programu zaangażowa-
nie przyszłego użytkownika w proces budowy, 
urządzenie nieruchomości będzie minimalne. 
Warunkiem niezbędnym do budowy „SAMO-
spłacającego się domu” jest posiadanie działki 
budowlanej. Projekty domów, ich wyposażenie 
są częścią kompleksowego programu opraco-
wanego przez BOŚ Bank we współpracy z reno-
mowanymi partnerami.

FERRO w Koalicji Eko-Polska

Aplikacja Viessmann Vitotrol umożliwia obsługę 
instalacji grzewczych firmy Viessmann wyposa-
żonych w regulator Vitotronic. Prosta, intuicyjna  
i wygodna obsługa możliwa jest z każdego miej-
sca i w dowolnym czasie. Oprócz funkcji obsługi 
aplikacja Vitotrol ma wszystkie ogólne i kontek-
stowe funkcje pomocnicze. Aplikację można 
pobrać ze sklepu Apple App oraz dla urządzeń 
z systemem Android ze sklepu Google Play.
Wersja iOS
Wersja Android

Oprócz aplikacji Vitotrol jest również możli-
wość pobrania bezpłatnej aplikacji Vitotrol 
Showcase. Pozwala ona na przetestowanie, 
w jaki sposób za pomocą przenośnego urzą-
dzenia mobilnego można obsługiwać insta-
lację grzewczą firmy Viessmann. Aplikacja 
Showcase umożliwia dostęp do symulowanej 
instalacji grzewczej firmy Viessmann.
Wersja iOS
Wersja Android
Więcej

Aplikacje Viessmann Vitotrol 

Od początku lipca br. trwa letnia 
promocja Lato w VESBO. Skiero-
wana jest do instalatorów, którzy 
zakupów dokonują w hurtowniach 
instalacyjnych.
Zakupy instalacji sanitarnych z PP-R 
marki VESBO za kwotę 3000 zł netto 
premiowane są zestawami letnich, 
kolorowych, firmowych koszulek 
(T-shirty, koszulki polo) oraz trady-
cyjnymi spodniami dla instalatorów 
– ze wzmocnieniami na kolana, 
kieszeniami na narzędzia, a także 
kieszonką na telefon.
Szczegóły promocyjnych zakupów 
znajdują się w hurtowniach.

Lato w VESBO

26 września 2013 r. w Warszawie (Dom Technika 
NOT, ul. Czackiego 3/5,  Sala B II Ip.) odbędzie 
się XI seminarium ogólnokrajowe z cyklu „NO-
WOCZESNE TECHNIKI INSTALACYJNE W SZPITAL-
NICTWIE”. Temat wiodący: „Ochrona ppoż.  
w szpitalnictwie – przepisy, stan istniejący, skutki, 
rozwiązania ” Seminarium, którego organiza-
torem jest PZITS (Główna Sekcja Techniki Insta-
lacyjnej w Szpitalnictwie) przeznaczone jest 
głównie dla służb technicznych obiektów szpi-
talnych, służb eksploatacyjnych przedsiębiorstw 

ciepłowniczych,  przedstawicieli organów sa-
morządowych ds. lecznictwa, projektantów, 
pracowników służb sanepidu, producentów 
technologii i urządzeń. Szczegółowych informa-
cji dotyczących seminarium udzielają:
- Jan Różański (Białystok) 602 777 258,  
jbr@websky.pl
- Krzysztof Stelągowski (Łódź) 42 677 82 41,  
793 663 534, k_stelagowski@o2.pl 
- Jolanta Masalska (Warszawa) 22 826 28 94,  
biuro@pzits.pl

Seminarium o instalacjach w szpitalnictwie

http://www.instalreporter.pl
http://www.klimatyzacja.pl/
http://www.ogrzewnictwo.pl/
https://itunes.apple.com/de/app/vitotrol/id461380202?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.viessmann.vitotrol.app&hl=de
https://itunes.apple.com/de/app/vitotrol-showcase/id458317215?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.viessmann.vitotrol.showcase
http://www.viessmann.pl/pl/dom-jednorodzinny/Ogrzewanie/instalacja-co-elementy-ogrzewania/vitotrol-app.html
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Rozdział właścicielski przesyłu i obrotu 
gazem, obowiązek sprzedaży gazu 
przez giełdę, ulgi dla przemysłu ener-
gochłonnego zakłada znowelizowa-
ne 28 czerwca br. przez Sejm prawo 
energetyczne. Wprowadzenia niektó-
rych z tych zapisów domaga się KE. 
Głosowało 430 posłów, za noweliza-
cją ustawy opowiedziało się 258 osób, 
przeciw – 167. Pięciu parlamentarzy-
stów wstrzymało się od głosu.
Najważniejsze założenia noweli usta-
wy, zwanej „małym trójpakiem ener-
getycznym” to rozdział właścicielski 
przesyłu i obrotu gazem, obowiązek 
sprzedaży gazu przez giełdę czy ulgi 
dla przemysłu energochłonnego. 
Zmiany mają doprowadzić do wycofa-
nia skarg skierowanych przeciw Polsce 
przez Komisję Europejską do Trybunału 
Sprawiedliwości UE. Chodzi o niepeł-
ne wdrożenie przez Polskę wymogów 
dyrektyw dotyczących wewnętrznego 
rynku gazu ziemnego i energii elek-
trycznej. Najważniejsze zastrzeżenia KE 
w kwestii rynków energii elektrycznej  
i gazu dotyczą zbyt małego stopnia 
ich liberalizacji. W swoich pozwach KE 
domaga się kar finansowych.
Przed przyjęciem noweli ustawy Sejm 
odrzucił poprawki, zgłoszone przez 
Ruch Palikota i negatywnie zaopi-
niowane przez komisję gospodarki. 
Poprawki zakładały zwolnienie prosu-
mentów, czyli osoby produkujące w 
tzw. mikroinstalacjach energię na wła-
sne potrzeby, z konieczności prowa-
dzenia działalności gospodarczej i uzy-
skiwania koncesji. Poprawki dotyczyły 

też terminów i sposobów publikacji in-
formacji o tzw. zielonych certyfikatach, 
czyli świadectwach pochodzenia 
energii ze źródeł odnawialnych.
Wiceminister gospodarki Tomasz Tom-
czykiewicz poinformował, że strona 
rządowa nie może poprzeć poprawek 
w obecnym kształcie, zadeklarował 
jednak, że rząd będzie pracował nad 
proponowanymi rozwiązaniami  
w trakcie prac w Senacie.
Jednym z najważniejszych zapisów 
znowelizowanej ustawy jest wprowa-
dzenie tzw. obliga gazowego, czyli 
obowiązku sprzedaży przez firmy ob-
racające gazem określonej części 
surowca za pośrednictwem giełdy. 
Od wejścia ustawy w życie do końca 
2013 r. obligo wyniesie 30%, w pierw-
szej połowie 2014 r. – 50%, a od 1 lip-
ca 2014 r. – 70% całej ilości sprzedaży.
27 czerwca br. KE pozwała Polskę 
przed Trybunał Sprawiedliwości UE za 
regulowane ceny gazu dla odbior-
ców innych, niż gospodarstwa domo-
we. Prezes URE deklarował wcześniej, 
że tempo liberalizacji kolejnych seg-
mentów rynku – czego żąda KE – uza-
leżnia od wprowadzenia obliga i roz-
woju giełdowego obrotu gazem.
Nowelizacja wprowadza też m.in. de-
finicję „odbiorcy wrażliwego”, który 
może liczyć na dofinansowanie kosz-
tów zakupu energii. Definiuje odbior-
cę wrażliwego energii elektrycznej, 
jako osobę, której przyznano dodatek 
mieszkaniowy, a odbiorcę wrażliwe- 
go gazu – jako osobę, której przyz- 
nano ryczałt na zakup opału.

Status odbiorcy wrażliwego uprawnia 
do otrzymania od gminy dodatku 
energetycznego, nie więcej jednak, 
niż 30% pewnego limitu, wyliczanego 
na podstawie średniego zużycia ener-
gii elektrycznej, średniej jej ceny i licz-
by osób w gospodarstwie domowym. 
Limit wysokości dodatku ogłasza co 
roku minister gospodarki, ma on też 
monitorować stan ich wykorzystania.

Nowelizacja wprowadza też pewne 
ulgi dla odbiorców przemysłowych, 
zużywających do produkcji duże ilości 
energii elektrycznej – ponad 100 GWh 
rocznie. W zależności od udziału kosz-
tów energii w kosztach produkcji, nie 
będą oni częściowo musieli legitymo-
wać się potwierdzeniem zakupu ener-
gii ze źródeł odnawialnych, co obniża 
ogólne koszty działania.

Objęci tym systemem są odbiorcy 
wydobywający węgiel kamienny lub 
rudy metali nieżelaznych, prowadzący 
produkcję wyrobów z drewna – z wyłą-
czeniem mebli, papieru, chemikaliów, 
wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, 
szkła, ceramicznych materiałów bu-
dowlanych, metali, żywności.
Ustawa trafi teraz do Senatu.
www.lex.pl

„Mały trójpak energetyczny” uchwalony 

http://www.instalreporter.pl
http://www.bsh.pl/
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 Jak wykonać badanie szczelności instalacji 
    wodociągowych i grzewczych? Jakie błędy 
    popełniane są w praktyce na budowach?

Wytyczne badania szczelności instalacji moż-
na znaleźć w „Warunkach technicznych wy-
konania i odbioru instalacji wodociągowych, 
zeszyt 7” oraz „Warunkach technicznych wy-
konania i odbioru instalacji ogrzewczych, ze-
szyt 6”, wydanych przez COBRTI Instal.
Dla obu tych instalacji wymagania doty-
czące przygotowania do badania oraz pro-
cedura przeprowadzenia badania (nazy-
wanego popularnie próbą szczelności) są 
podobne, główna różnica polega na innym 
ciśnieniu próby. Inna jest również procedura 
badania dla instalacji wykonanych z rur me-
talowych oraz rur z tworzyw sztucznych (łącz-
nie z wielowarstwowymi).

Badanie szczelności instalacji należy wykonywać: 
- przed zakryciem bruzd i kanałów oraz wy-
konaniem izolacji cieplnej,
- jeśli wymagane jest zakrycie części instala-
cji, należy przeprowadzać oddzielne bada-
nia w ramach odbiorów częściowych, np. 
oddzielnych „lokalówek” dla umożliwienia 
wykonania wylewek pod podłogi, 
- podczas badania szczelności zabrania się 
podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnie-

nia próbnego (nawet krót-
kotrwałego),
- instalacja powinna być 

odłączona od źródła ciepła.
Przed przystąpieniem do próby instalację na-
leży przygotować. Polega to na odłączeniu 
armatury, która może zakłócić próbę (np. za-
wory bezpieczeństwa, naczynie wzbiorcze) 
lub ulec uszkodzeniu (np. zawory regulacyjne, 
czujniki). Odłączone elementy należy zastą-
pić zaślepkami lub zaworami odcinającymi. 
Do instalacji powinno się przyłączyć mano-
metr z dokładnością odczytu 0,1 bar. Przygo-
towaną do próby instalację należy napełnić 
wodą i odpowietrzyć. 
Ciśnienie próbne dla instalacji wodociągowej 
wynosi 1,5-krotną wartość ciśnienia robocze-
go w instalacji, z tym, że nie mniej niż 10 bar.
W przypadku instalacji centralnego ogrze-
wania ciśnienie próbne powinno wynosić  
2 bar + ciśnienie robocze w najniższym punk-
cie instalacji, z tym, że nie mniej niż 4 bar dla 
instalacji grzejnikowej i 9 bar dla instalacji 
płaszczyznowej (podłogowej lub ściennej). 
Ta różnica wynika z faktu, że w ogrzewaniu 
podłogowym stosuje się pompy o większej 
wysokości podnoszenia (znacznie większe 
opory przepływu w instalacji).
W przypadku rur metalowych podnosi się ci-
śnienie do wartości ciśnienia próbnego i na-
stępnie obserwuje się instalację przez 0,5 h 
(szczególnie połączenia). Próbę uznaje się za 
udaną, jeśli jest brak przecieków i roszenia, 
zwłaszcza na połączeniach, oraz manometr 
nie wykaże spadku ciśnienia (w przypadku 
połączeń gwintowanych ciśnienie na mano-
metrze może spaść do 2%).
W przypadku rur z tworzyw sztucznych pro-

Odpowiedzi udzielił:
Włodzimierz Mroczek
Główny Specjalista  
ds. Techniki
Kisan sp. z o.o. 

Z praktyki budowlanej, czyli błędy na placu budowy

Chciałbym podzielić się z Państwem wła-
snymi spostrzeżeniami z różnych budów. 

Jakie błędy, wynikające często z niewła-
ściwych przyzwyczajeń, powtarzają się 
najczęściej?

1. Próby szczelności wykonywane 
sprężonym powietrzem.
Próbę oczywiście można wykonać sprę-
żonym powietrzem, chociaż wytyczne po-
dają wyraźnie, że preferowana jest próba 
wodna, natomiast powietrze dopuszcza 
się podczas odbiorów częściowych, gdy 
istnieje możliwość zamarznięcia instalacji 
lub w przypadku zagrożenia korozją.  
Ciśnienie próby nie powinno przekraczać 
3 bar. 
To często pomijana wytyczna – instalato-
rzy stosują ciśnienie jak dla próby wodnej, 
czyli najczęściej 6 bar dla instalacji cen-
tralnego ogrzewania i 10 bar dla instalacji 
wodociągowej.

2. Przedłużanie próby ciśnieniowej na 
dobę lub kilka dni. Po uzyskaniu ciśnie-
nia próbnego pozostawia się instalację na 
dłuższy czas, bo „jeśli nie spadnie ciśnie-
nie przez kilka dni, to instalacja jest pew-
niejsza”. 
Jest to błędne rozumowanie, po stwier-
dzeniu szczelności instalacji podczas stan-
dardowego badania, należy ciśnienie 
obniżyć do roboczego, a jeśli nie uru-
chamiamy instalacji, należy pozosta-
wić ciśnienie nieznacznie przekraczające 
ciśnienie statyczne, żeby instalacja nie za-
powietrzyła się.

3. Stosowanie zbyt wysokiego ciśnie-
nia próby, najczęściej w instalacjach 
centralnego ogrzewania. Dla instalacji  
z grzejnikami minimalne ciśnienie pró-
by wynosi 4 bar i takie w zasadzie powin-
no być w przypadku domów jednorodzin-
nych (ciśnienie robocze 1,5-2 bar + 2 bar 
wynikające z wytycznych). Instalatorzy 
natomiast stosują nagminnie 6, a nawet 
10 bar. A co robić w przypadku, gdy jest 
część instalacji grzejnikowej i część podło-
gowej (minimalne ciśnienie próby 9 bar)? 
Ja zalecam wydzielenie instalacji i wyko-
nanie oddzielnych prób dla części grzejni-
kowej i podłogowej. 

4. Ostatni przykład jest trochę dziwny  
i może nie należy go wspominać, gdy-
by nie fakt, że kilkakrotnie z nim się spo-
tkałem, więc nie jest to chyba unikalny 
wyjątek. Polega on na „czeskim błę-
dzie” instalatora, który przy próbie po-
mylił bar z MPa. Błąd wynikł, gdy mano-
metr był wyskalowany w kilku jednostkach 
i akurat wybrano niewłaściwą lub od razu 
zamontowano manometr ze skalą w MPa, 
a więc niewłaściwy do prób.  
Zamiast zaplanowanych 6 bar instalacja 
była poddana ciśnieniu 60 bar. Trudno mi 
było uwierzyć, że ręczna pompa do prób 
może wytworzyć takie wysokie ciśnie-
nia, aż sam byłem świadkiem takiej próby. 
Efekt w przypadku rur z tworzyw jest taki, 
że rury „puchną” – zwiększają średnicę  
o 0,5-1 mm. Instalacja z rur  metalowych 
czy tworzywowych poddana takim eks-
tremalnym ciśnieniom jest znacznie osła-
biona i może ulec awarii.

http://www.instalreporter.pl
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cedura jest dłuższa i bardziej skomplikowana, 
ze względu na to, że spadek ciśnienia noto-
wany na manometrze nie musi być efektem 
przecieków, a wynika początkowo z elastycz-
ności przewodów.
Badanie dzieli się na wstępne i główne (prze-
prowadzane bezpośrednio po pozytywnie 
zakończonym badaniu wstępnym).
Badanie wstępne polega na tym, że po pod-
niesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia prób-
nego jeszcze trzykrotnie co 10 minut podnosi 
się ciśnienie do próbnego, a następnie obser-
wuje się instalację przez 0,5 h. Próbę uznaje 
się za udaną, jeśli jest brak przecieków i rosze-
nia, zwłaszcza na połączeniach, a spadek ci-
śnienia będzie mniejszy niż 0,6 bar.
Badanie główne polega na ponownym pod-
niesieniu ciśnienia do próbnego i obserwa-
cji instalacji przez 2 godziny. Badanie jest za-
kończone wynikiem pozytywnym, jeśli nie ma 
przecieków i roszenia, a spadek ciśnienia jest 
nie większy niż 0,2 bar.
Jak widać w przypadku instalacji z tworzyw 
sztucznych wskazania manometru są elemen-
tem pomocniczym i dopuszcza się całkiem 
znaczne spadki ciśnienia. Kluczowa dla prawi-
dłowego sprawdzenia instalacji jest obserwa-
cja połączeń, czy nie wykazują przecieków.
Po przeprowadzonym badaniu powinien być 
sporządzony protokół badania z określeniem 
ciśnienia próbnego i wynikiem badania.
Na 3 godziny przed badaniem oraz w czasie 
próby należy utrzymywać stałą temperaturę  
(±3 K), ponieważ może to wpłynąć na zmiany ci-
śnienia. Dla instalacji wody ciepłej po wykona-
niu próby szczelności należy wykonać próbę „na 
gorąco”, wypełniając instalację ciepłą wodą  
o temperaturze 60oC, przy ciśnieniu  roboczym.

Bardziej szczegółowe informacje znajdują się 
w Wymaganiach Technicznych COBRTI Instal.

Kotły ecoTEC 
plus VU  
większej mocy

  Karolina Kanonowicz

 Cechy szczególne ecoTEC plus VU

W grupie kotłów ecoTEC plus VU większych 
mocy dostępne są trzy modele: 80, 100  
i 120 kW – co pozwala łatwo dobrać kocioł 
do potrzeb instalacji. Kompaktowa budowa 
urządzeń pozwala na oszczędność miejsca  
i możliwość lepszego wykorzystania przestrze-
ni kotłowni. Kotły można swobodnie łączyć 
w kaskady do 6 urządzeń, można więc zbu-
dować instalację o zakresie mocy do 720 kW. 
Instalacja kaskadowa zapewnia wysoki po-
ziom bezpieczeństwa, efektywną pracę sys-
temu i możliwość zasilania budynków o dużej 
powierzchni.

Dzięki zastosowaniu wymiennika ciepła o roz-
budowanej powierzchni wymiany ciepła, ko-
tły osiągają wysoką sprawność (do 110% dla 
parametrów 40/30oC). Efektywną pracę za-
pewnia palnik z szerokim zakresem modulacji 
mocy od 20 do 100%.
Urządzenia automatycznie adaptują prze-
pływ wody do aktualnej mocy kotła, w ten 
sposób zmniejsza się zużycie energii elek-
trycznej, następuje też intensywne schłodze-
nie spalin, co oznacza wysoka sprawność.
Ciśnienie robocze do 6 bar ułatwia montaż  
w budynkach o znacznej wysokości.
W ecoTEC plus VU jest również możliwość 
bezpośredniego sterowania pompą obie-

Vaillant poza ofertą dedykowaną 
domom jednorodzinnym wzbogacił 
ofertę kotłów ecoTEC plus VU  
o urządzenia większej mocy 80,  
100 i 120 kW. W układach 
kaskadowych kotły ecoTEC są  
w stanie skutecznie ogrzać obiekty 
do 9000 m2 o zapotrzebowaniu  
na ciepło do 720 kW.

gu grzewczego i pompą ładującą zasobnik 
c.w.u., system ProE zaś zapewnia proste pod-
łączenie osprzętu dodatkowego.

Wyposażenie kotła:
• czujnik temperatury zasilania, powrotu 
oraz dwa czujniki przegrzewu chronią kocioł 
przed uszkodzeniem;
• czytelny i łatwy w obsłudze panel sterowa-
nia z informacjami testowymi i graficznymi;
• zestaw podłączeniowy wyposażony w wy-
sokoefektywną pompę kotłową, króciec do 
podłączenia naczynia wzbiorczego i zaworu 
bezpieczeństwa;
• odpowietrznik automatyczny z przewodem 
spustowym wyprowadzonym na zewnątrz – 
brak ryzyka uszkodzenia kotła podczas od-
powietrzania; 
• czujnik ciśnienia spalin;
• tłumik hałasu oraz szczelna obudowa ko-
tła pokryta dodatkowym materiałem tłu-
miącym zapewnia cichą pracę urządzenia – 
ważne szczególnie w przypadku kotłowni  
w budynku mieszkalnym;
• czujnik ciśnienia i manometr analogowy 
ułatwiają montaż i obsługę kotła. 
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 Zjawiska korozji i tworzenia się kamienia 
  w instalacjach c.o. w budynkach 
  wielorodzinnych – możliwe przyczyny

Wskazówki techniczne zawarte w niniejszym ar-
tykule dotyczą komunalnych i przemysłowych 
instalacji centralnego ogrzewania na gorącą 
wodę, o temperaturze roboczej do 100°C.  
W tych instalacjach (w odróżnieniu od insta-
lacji parowych i na wodę przegrzaną) poten-
cjalne dysfunkcje i uszkodzenia powodowane 
przez brak właściwego uzdatniania wody i błę-
dy związanych z łącznikami rurowymi są często 
niedoceniane. Niestety, wynikiem tego jest nie-
mal zawsze uszkodzenie kotła i całej instalacji.
W instalacjach c.o. można stwierdzić:
- defekty przegrzewania powierzchni wymia-
ny ciepła, wskutek izolacji cieplnej spowodo-
wanej przez osady kamienia kotłowego na 
stronie wodnej;
- korozję wynikającą z obecności tlenu;
- korozję powodowaną przez osady spodnie;
- korozję wskutek prądów błądzących (bar-
dzo rzadko);
- prądy kwasowe, rozproszone i zlokalizowa-
ne (wskutek agresywności wody o pH < 7).

Osady kamienia kotłowego

Tworzenie się kamienia kotłowego następuje, 
ponieważ w trakcie podgrzewania wody wo-
dorowęglany wapnia i magnezu rozpuszczone 
w wodzie podlegają przemianie chemicznej.
Wodorowęglan wapnia ulega przemianie do 
węglanu wapnia, wody i bezwodnika węgla-
nowego, podczas gdy wodorowęglan ma-
gnezu przechodzi w wodzian magnezu i bez-
wodnik węglanowy.
Wodorowęglan wapnia Ca (HCO3)2 ---> 

wzrost temperatury ---> CaCO3 + H2O + CO2

Wodorowęglan magnezu Mg (HCO3)2 ---> 
wzrost temperatury ---> Mg (OH)2 + 2CO2

Węglan wapnia oraz wodzian magnezu wy-
trącają się, formując przylegający i zwar-
ty, nierozpuszczalny osad (kamień kotłowy), 
o dużej izolacyjności cieplnej: współczynnik 
wymiany ciepła dla warstwy kamienia kotło-
wego o grubości 3 mm jest taki sam, jak pły-
ty stalowej o grubości 250 mm.
Obliczono, że jednorodny osad kamienia 
wapiennego o grubości 2 mm, powoduje 
wzrost zużycia paliwa o 25%!
Szybkość reakcji, których skutkiem jest formo-
wanie osadów wapnistych, rośnie wraz ze 
wzrostem temperatury: znaczna większość 
wody w kraju, szczególnie bogatej w sole 
wapnia i magnezu (i dlatego „twardej”), jest 
w stanie tworzyć osady wapienne już w tem-
peraturze nieznacznie przekraczającej 40°C.
Osad kamienia wapiennego w kotle nastę-
puje przede wszystkim w najgorętszych stre-
fach, poddanych intensywnemu ogrzewaniu:  
z tego powodu bardzo często znajduje się osa-
dy zlokalizowane tylko w pewnych punktach, 
w strefach o wysokim obciążeniu cieplnym.
Warstewka kamienia wapiennego o grubości 
0,01 mm już zaczyna ograniczać chłodzenie 
leżącej pod nim płyty. Dalszy wzrost grubości 
kamienia wapiennego powoduje przegrze-
wanie metalowych części oraz ich defekty 
wskutek naprężeń cieplnych.
Wodorowęglany wapnia i magnezu zawar-
te w objętości wody pierwszego napełnie-
nia nie są w stanie wytworzyć ilości kamie-

nia kotłowego zdolnego narazić na szwank 
integralność kotła: tylko ciągłe dodawanie 
wody może powodować powstanie osadów 
kamienia prowadzących do awarii.

Korozja spowodowana obecnością 
tlenu

Korozja spowodowana obecnością tlenu jest 
konsekwencją naturalnego zjawiska: utle-
niania stali. W naturze żelazo nie występuje 
w stanie czystym, ale zawsze w formie połą-
czonej i zawsze związane z tlenem (tlenek że-
laza). Oddzielenie żelaza od tlenu jest możli-
we i następuje tylko w wielkich piecach, gdy 
minerał zostaje stopiony. Z chwilą ponowne-
go zakrzepnięcia w formie stali, złożonej więc 
z innych pierwiastków, będzie próbować ab-
sorbować tlen z powietrza lub z wody, w celu 
ustanowienia pierwotnej równowagi (utlenie-
nia). W przypadku płyt stalowych lub rur stalo-
wych kotłów lub rurociągów systemu c.o., stal 
pochłania tlen nie tylko z cząsteczek wody 
(H2O), ale z mikropęcherzyków powietrza,  
w sposób naturalny rozpuszczonych w wodzie.
Pamiętamy, że powietrze rozpuszczone w wo-
dzie ma zawartość tlenu o około 35% wyższą 
niż gdy występuje w stanie wolnym. W wy-
niku tego stal w kontakcie z wodą absorbu-
je tlen zawarty w mikropęcherzykach powie-
trza, tworząc tlenek żelaza Fe2O3 (rdzę)  
o charakterystycznym czerwonym kolorze.
4Fe + 3O2 = 2Fe2O3 (tlenek żelaza, tj. rdza)
Ciągłe utlenianie w nieunikniony sposób pro-
wadzi do zmniejszenia grubości ścianek, aż 
do całkowitej ich perforacji.
Korozja jest rozpoznawana po tworzeniu 
kolistych zagłębień (podobnych do kra-
terów) w powierzchni metalowej.
Gdy korozja sięga głębokości perforacji, utra-
ta wody jest stała. Korozja wskutek obecności 

tlenu dotyczy całej masy metalicznej syste-
mu c.o., a nie tylko pewnych jego punktów:  
z tej przyczyny jest ona bardzo niszcząca, nie-
naprawialna i może powodować ciągłe stra-
ty wody z obwodu centralnego ogrzewania.
Jeżeli w przeciwieństwie do tego, instalacja 
jest dobrze zabezpieczona przed wpływa-
mi zewnętrznymi i nie występuje ciągłe uzu-
pełnianie nowej wody, zawartość tlenu ule-
gnie stopniowemu zmniejszeniu, tj. zachodzić 
będzie częściowe utlenianie wskutek braku 
tlenu, i będzie powstawać magnetyt o czar-
nym kolorze (Fe3O4) który wykazuje działanie 
ochronne przed możliwą korozją.
3Fe + 2O2 = Fe3O4 (czterotlenek trójżelazowy, 
magnetyt)

Korozja powodowana przez osady 
spodnie

Korozja wskutek osadów spodnich jest zja-
wiskiem elektrochemicznym, wskutek wystę-
powania ciał obcych wewnątrz masy wody 
(piasek, rdza, itp.). Te substancje stałe ogól-
nie są osadzane na dnie kotła (błoto).
W tym punkcie, wskutek różnicy potencjału 
elektrochemicznego, który jest tworzony po-
między materiałem (stal) w kontakcie z zanie-
czyszczeniem i wszystkim co go otacza, może 
zostać zainicjowana reakcja mikrokorozji.

Korozja wywołana prądami  
błądzącymi

Korozja wywołana prąda-
mi błądzącymi jest obec-

Odpowiedzi udzielił:
Bartosz Świetliński
Szef Serwisu
Unical Polska
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nie bardzo rzadka; może zachodzić z uwa-
gi na różne potencjały elektryczne pomiędzy 
wodą kotła a masą metaliczną kotła lub ru-
rociągu, wskutek efektu katody/anody.
Dlatego też wygodnie jest podłączyć róż-
ne metalowe elementy do dobrego punktu 
uziemiającego, nawet jeżeli dobrze się wie, 
że te korozje są manifestowane przy przepły-
wie ciągłego prądu, obecnie stosowanego 
tylko w pewnych dziedzinach.
To zjawisko pozostawia ślady, których nie 
można pomylić z niczym innym, w formie 
małych regularnych stożkowych otworów.

Prądy kwasowe, rozproszone  
i zlokalizowane

Są one mniej oczywiste niż inne rodzaje ko-
rozji, ale potencjalnie równie niebezpieczne, 
ponieważ dotyczą całej instalacji centralne-
go ogrzewania, a nie tylko kotła. 
Wynikają one głównie z kwasowości wody 
(pH < 7), powodowanej przez:
– nieprawidłowe zmiękczanie wody i obec-
ność bezwodnika węglowego (który zmniej-
sza wartość pH).
Bezwodnik węglowy uwalnia się sam łatwiej 
w wodzie zmiękczonej i również tworzy w pro-
cesie formowania kamienia wapiennego. Ta 
korozja jest rozproszona i dotyka w większym 
lub mniejszym stopniu cały system;
– nieprawidłowo wykonane przemywanie 
kwasujące: bez pasywacji. W tym wypadku 
mogą zachodzić zlokalizowane korozje per-
foracyjne, wskutek braku prawidłowego płu-
kania pewnych punktów w instalacji.
Obecność procesu korozyjnego jest łat- 
wa do wykrycia dzięki chemicznej anali-
zie wody: najmniejsza zawartość żelaza  
w wodzie układu jest wskaźnikiem, że ko-
rozja zachodzi.

dedykowane narzędzie rozszerzające Q&E M12. 
Mechanizm uruchamiany jednym przyciskiem 
rozszerza złączkę w zaledwie 10 sekund, czyli 
czterokrotnie szybciej niż stosowane dotychczas 
modele. Kątowa budowa narzędzia znacznie 
ułatwia rozszerzanie rur z pierścieniem Q&E  
w trudno dostępnych miejscach. Dzięki kom-
paktowej budowie, niewielkiej wadze (2,2 kg)  
i wysokiej wydajności akumulatora, Q&E M12 sta-
nowi niezwykle ergonomiczne rozwiązanie. 

System z efektem pamięci kształtu 

Pierścienie Uponor 
Q&E Evolution

  Piotr Serafin

 Szybkie dopasowanie kształtu, ergono-
miczna budowa, czytelne oznaczenia i bo-
gata kolorystyka to cechy wyróżniające 
nowe pierścienie Uponor Q&E Evolution. Roz-
wiązanie opracowane w oparciu o badania 
potrzeb instalatorów na całym świecie po-
zwala zracjonalizować montaż instalacji, po-
przez przyspieszenie czasu montażu i ograni-
czenie ilości zużywanych elementów. 

Prace nad szybką i trwałą metodą łącze-
nia rur rozpoczęły się w firmie Uponor już we 
wczesnych latach 90. Efektem przeszło de-
kady ulepszeń, ustalanych w porozumieniu 
z instalatorami, jest pierścień Q&E Evolution, 
który jeszcze lepiej wykorzystuje wysoką ela-
styczność materiału PE-Xa. Nawet w tempe-
raturze -10°C połączenie wykonane za jego 
pomocą uzyskuje szczelność już w 40 minut! 
Z jednej strony pierścienia umieszczono sto-

per, który zapewnia bezpieczne oraz pew- 
ne łączenie. Pierścień został wyprofilowany  
w sposób umożliwiający bezproblemowy  
i bezkolizyjny montaż z użyciem trójnika. Od-
powiednio tłoczona powierzchnia sprawia, 
że złączki Q&E Evolution są poręczne, a duże 
piktogramy informują o średnicy elementu 
oraz pokazują kierunek montażu. Pierścienie 
Q&E Evolution dostępne są obecnie w czte-
rech średnicach: 16, 20, 25 i 32 mm. Produk-
ty o wymiarach 16-25 mm 
występują w trzech kolo-
rach: białym, niebieskim 
i czerwonym, natomiast 
pierścień o średnicy  
32 mm – białym. 

Nieskomplikowany mon-
taż pierścieni Q&E Evolu-
tion gwarantuje ponadto 

Wykorzystując właściwości rur PE-Xa, firma Uponor zaprojektowała 
nowy system złączek z polietylenu sieciowanego o zwiększonej sile 
obkurczania, które nawet w niskiej temperaturze zapewniają szczelne 
połączenie rur. Opatentowane rozwiązanie z efektem pamięci kształtu 
istotnie ułatwia i przyspiesza prace instalacyjne.

Pierścień Q&E Evolution jeszcze 
lepiej wykorzystuje wysoką 
elastyczność materiału PE-Xa

Pierścienie Q&E Evolution

Akumulatorowe narzędzie rozszerzające 
Q&E M12
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 Elastyczna budowa modułowa

System modułowy składa się zasadniczo  
z trzech zestawów montażowych: 
• podstawowego, wymaganego dla każ-
dego rozdzielacza, 
• uzupełniającego do rozbudowy rozdzie-
lacza o jeden kolejny obwód geotermalny 
• śrubunków zaciskowych do podłącza- 
nia obwodów geotermalnych z PE lub PE-Xa  
o średnicach od DN 20 do DN 50. 
W połączeniu z dodatkowymi zestawami, np. 
uchwytów ściennych lub zaworów kulowych 
do podłączania przewodów zasilających, 
możliwy jest szybki montaż każdego warian-
tu rozdzielacza. Tym samym niewielkie stany 
magazynowe umożliwiają maksymalną ela-
styczność w realizacji zamówień. Każdy pożą-
dany wariant rozdzielacza da się zmontować 
samemu w bardzo krótkim czasie.

Montaż rozdzielacza w mgnieniu oka

Modułowa budowa rozdzielacza RAUGEO 
CLICK sprawia, że można go zmontować od 
ręki, bez narzędzi i dodatkowego uszczelnia-

nia dzięki połączeniom bagnetowym. Spe-
cjalna dźwignia blokująca i wbudowane po-
dwójne uszczelki typu o-ring zapewniają 
szczelność połączenia. W ten sposób montaż 
rozdzielacza następuje ekstremalnie szybko, 
dosłownie w mgnieniu oka. Możliwość obrotu 
modułów o 90° oraz obsługiwane z obu stron 
zintegrowane zawory kulowe pozwalają na 
precyzyjny montaż dopasowany do indywidu-
alnych potrzeb. Moduły podłączeniowe moż-
na również wyposażyć w elementy dodat-
kowe, np. zawór napełniająco-odcinający, 
zawór odpowietrzający lub termomanometr.

Szybsze i pewne podłączenie  
obwodów geotermalnych 

Śrubunki zaciskowe zostały zaprojektowane 
specjalnie do rozdzielacza RAUGEO CLICK, 
aby umożliwić podłączenie obwodów geo-
termalnych bez użycia narzędzi. W tym celu 
sfazowane końce przewodów rurowych wsu-
wa się w śrubunek zaciskowy aż do oznacze-
nia. Przezroczysty śrubunek umożliwia na-
tychmiastową optyczną kontrolę głębokości 
wprowadzenia. Następnie przewody rurowe 

Rozdzielacze tworzywowe z połączeniem click

Niewątpliwym atutem rozdzielacza 
RAUGEO CLICK jest modułowa kon-
strukcja z połączeniem typu „click“ za-
pewniająca maksymalną elastyczność 
procesów logistycznych oraz montażu 
na budowie. Montaż kompletnego roz-
dzielacza odbywa się prawie bezna-
rzędziowo i w kilka minut. Wysokiej ja-
kości tworzywo sztuczne wzmacniane 

włóknem szklanym zabezpiecza długo-
okresowo przed korozją oraz gwarantu-
je wieloletnie bezpieczeństwo podczas 
eksploatacji. Obszerne użebrowanie 
wzmacnia konstrukcję rozdzielacza 
oraz zwiększa jego wytrzymałość. Po-
nadto sztywność zginania została po-
twierdzona przy dużej liczbie podłą-
czeń obwodów geotermalnych.

Innowacja w technice  
rozdzielaczy firmy REHAU

Nowy rozdzielacz 
modułowy 
RAUGEO CLICK  
do instalacji geotermalnych

  Jakub Koczorowski

W celu podłączenia 
obwodów geotermalnych 
do instalacji pomp ciepła 
każdej wielkości, REHAU 
oferuje nowy rozdzielacz 
RAUGEO CLICK zarówno 
jako system modułowy, 
jak i w postaci fabrycznie 
zmontowanego zestawu. 
Rozdzielacz RAUGEO 
CLICK można uniwersalnie 
łączyć z każdym systemem 
geotermalnym: sondami 
pionowymi, sondami 
spiralnymi, kolektorami 
poziomymi oraz z palami 
energetycznymi.
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razem ze śrubunkiem są montowane do roz-
dzielacza za pomocą pierścienia bagneto-
wego – bez dodatkowego uszczelniania.  
W ten sposób w krótkim czasie następuje 
kompletne podłączenie obwodów geoter-
malnych do rozdzielacza.

Minimalne straty ciśnienia

Duża średnica wewnętrzna różnych elemen-
tów rozdzielacza RAUGEO CLICK zapew-
nia małe straty ciśnienia również w przypad-
ku dużego natężenia przepływu. Za pomocą 
opatentowanego, przezroczystego przepły-
womierza oraz zintegrowanym zaworom ku-
lowym można optymalnie regulować i kon-
trolować natężenie przepływu.
Więcej informacji na temat nowego rozdzie-
lacza modułowego RAUGEO CLICK znaj-
dziesz na: www.rehau.pl/raugeoclick 

Nowe kotły  
i sterowniki  
w ofercie Grupy SBS

 Kotły Keller KWS
W znanych na rynku kotłach Keller KWS, prze-
znaczonych do wysokoefektywnego spala-
nia węgla kamiennego typu groszek i orzech, 
wprowadzono kilka nowych, istotnych roz-
wiązań.  
Najważniejsze z nich to: płynna modulacja 
mocy w zakresie 1-100%, sterowanie pom-
pami c.o., c.w.u., cyrkulacyjną i podłogową 
oraz czujnik spalin w zestawie.  
Duże drzwi komory zasypowej, dodatkowe 
drzwi do czyszczenia wymiennika kotłowe-
go i możliwość zamiany kierunku otwierania 
drzwi – prawe/lewe powodują, że kotły są 
przyjaźniejsze w obsłudze. Kotły pracują  
w trybie lato/zima – pozwalającym na przy-
gotowanie ciepłej wody użytkowej poza se-
zonem grzewczym. Sterownik z czujnikiem 
spalin umożliwiający podłączenie modułu 
GSM oraz modułu internetowego dostępny 

jest w standardowej ofercie. System bezpie-
czeństwa STB z zabezpieczeniowym ogra-
nicznikiem temperatury zapewnia ochronę 
przed przegrzaniem. W przypadku wzrostu 
temperatury wody w wymienniku powyżej 
85°C bezpiecznik STB odcina zasilanie sterow-
nika i wentylatora, powodując samoczynne 
wygaszanie się kotła i obniżenie temperatury 
czynnika grzewczego. Nowe modele kotłów 
Keller KWS dostępne są w wersjach o mocy 
od 14 do 33 kW. 

Sterowniki Keller
Kolejna nowość w katalogu to sterowniki  
Keller. Łatwe w programowaniu, dzięki histe-
rezie o wąskim zakresie pozwalają na sku-
teczne kontrolowanie temperatury w po-
mieszczeniu. 
Mają rozbudowane funkcje pozwalające na 
wygodne sterowanie ogrzewaniem: 4 nieza-

leżne, regulowa-
ne temperatu-
ry: komfortową, 
ekonomiczną, 
urlopową  
i przeciwzam- 
rożeniową;  
3 programy fa-
bryczne i 7 pro-
gramów mo-
dyfikowanych 
przez użytkowni-
ka oraz rozbudo-
wany tryb pracy 
urlopowej. Do-
stępne są w wer-
sji przewodowej 
oraz radiowej. 

Rodzina produktów marki Keller systematycznie się powiększa.  
W ofercie hurtowni należących do Grupy SBS pojawiły się kolejne  
nowości: udoskonalone kotły węglowe KWS oraz sterowniki  
temperatury, dedykowane do współpracy z kotłami c.o.

  Anna Nowak
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jest słowo „zasobnik” lub „zasobnik ciepłej 
wody”. Czasem jest ono zastępowane formą 
„pojemnościowy podgrzewacz wody”. Okre-
ślenia te są dziś tak popularne, że nikt nie do-
szukuje się między nimi różnicy. Gdybyśmy 
chcieli podejść do tej kwestii czysto technicz-
nie, moglibyśmy powiedzieć, że zasobnik to 
urządzenie, którego główną rolą jest akumu-
lacja, czyli magazynowanie pewnego zaso-
bu podgrzanej poza nim ciepłej wody. Nato-
miast pojemnościowy podgrzewacz wody to 
już nazwa określająca urządzenie składają-
ce się zarówno ze zbiornika na ciepłą wodę, 
jak i wymiennika ciepła, za pomocą którego 
woda jest podgrzewana. 

Zasobniki ciepłej wody

Są wykorzystywane w wielu zastosowaniach, 
np. w węzłach ciepłowniczych, w których 

woda jest ogrzewana w wymiennikach pły-
towych lub płaszczowo-rurowych, a maga-
zynowana właśnie w zasobniku/zasobnikach. 

Zasobniki do współpracy z pompami  
ciepła
Stosuje się je również w instalacjach z kotłami, 
pompami ciepła czy kolektorami słoneczny-
mi. Decyzja o zastosowaniu tego rozwiąza-
nia wynika często z braku dostępności ana-
logicznego podgrzewacza wody, który byłby 
w stanie odebrać moc źródła ciepła. Przy-
kładowo w przypadku pomp ciepła ze sprę-
żarką jednostopniową powierzchnia wężow-
nicy zasobnika powinna wynosić co najmniej 
0,2-0,25 mocy pompy ciepła. Jeśli np. w bu-
dynku stosujemy pompę ciepła o mocy 
30 kW wówczas wymagana powierzch-
nia wężownicy to 6-7,5 m2. Taką powierzch-
nię wężownicy znajdziemy tylko w podgrze-

Zasobniki i podgrzewacze wody 

Zbiorniki c.w.u.: 
rozwiązania magazynowania, 
ładowania i poboru (1)

  Stefan Żuchowski

 Etymologia nazw

Zagłębiając się w tę tematykę, od razu na-
tkniemy się na różne określenia dotyczące 

czasami takich samych produktów, czyli urzą-
dzeń, które zapewniają podgrzanie i zma-
gazynowanie ciepłej wody użytkowej. Popu-
larnym określeniem dla tej grupy produktów 

Oferta firm w zakresie urządzeń 
do podgrzewania wody użytkowej 
jest bardzo szeroka. Nawet 
jeśli skupimy się wyłącznie na 
urządzeniach pojemnościowych, 
natrafimy na wiele różnych 
konstrukcji. Różnią się one przede 
wszystkich sposobem współpracy 
ze źródłem ciepła, rodzajem 
wymiennika ciepła, kształtem, 
sposobem montażu i wieloma 
innymi cechami. Czasem trudno 
rozeznać się w gąszczu ofert  
i wybrać odpowiednie urządzenie. 
W niniejszym artykule opisujemy 
najbardziej popularne na rynku 
rozwiązania. 

Przykład układu z zasobnikiem ciepłej wody 
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waczach o dużej pojemności wody, rzędu 
1500-2000 l, a czasem np. w obiekcie maga-
zynowym potrzeby w zakresie przygotowania 
wody użytkowej są o wiele mniejsze. Często 
podgrzewacz wody, który miałby możliwość 
odebrania odpowiedniej mocy źródła ciepła 
jest bardzo kosztowny i ma nietypową kon-
strukcję. 
Wtedy jednym z rozwiązań jest właśnie mniej-
szej pojemności zasobnik oraz dodatkowy 
wymiennik ciepła, za pomocą którego ener-
gia ze źródła ciepła będzie przekazywana 
do wody użytkowej. Takie rozwiązanie po-
zwala zoptymalizować pracę całego ukła-
du, zapewnić przeniesienie wymaganej 
mocy bez potrzeby dobierania podgrzewa-
cza o bardzo dużej pojemności.
W układzie z zasobnikiem ciepłej wody speł-
nia on rolę magazynu, chroni przed stratami 
ciepła i jest z reguły wyposażony w króciec 
rewizyjny do okresowego usuwania zanie-
czyszczeń oraz anodę ochronną zabezpie-
czającą przed korozją. Dla zapewnienia sku-
tecznego podgrzewania wody w układzie 
niezbędne są jeszcze takie elementy, jak wy-
miennik ciepła oraz pompa ładująca oraz 
oczywiście źródło ciepła, armatura odcina-
jąca i filtr zanieczyszczeń. 

Sposoby ładowania zasobników i poboru 
ciepłej wody
Podczas podgrzewania/ładowania zasob- 
nika bardzo ważny jest odpowiedni spo- 
sób poboru wody z dna zbiornika i wtła- 
czanie podgrzanej wody do górnej części 
zbiornika. 
Konstrukcja zasobnika i układu ładowania 
musi wykluczać ryzyko powstawania w za-
sobniku „martwej strefy”, w której mogłaby 
zalegać chłodna lub w nieznacznym stopniu 
podgrzana woda. 

Mogłoby to bowiem być przyczyną później-
szego rozwoju bakterii z rodzinny Legionella. 
Z tego powodu woda płynąca do wymienni-
ka ciepła jest z reguły pobierana z króćca na 
samym dole zasobnika lub z trójnika na wej-
ściu zimnej wody do zasobnika. 
Dalej po podgrzaniu woda z powrotem trafia 
do zasobnika, tym razem do górnej części.  
W zależności od tego jakie źródło ciepła za-
sila wymiennik, woda może być od razu pod-
grzewana do zadanej temperatury lub być 
sukcesywnie podgrzewana o kilka, kilkana-
ście stopni. Należy to mieć na uwadze pod-
czas wyboru miejsca włączenia zasilania cie-
płą wodą do zasobnika. 
Jeśli źródło ciepła, np. kolektory słoneczne 
lub pompa ciepła podgrzewają wodę po-
woli o kilka, kilkanaście stopni wówczas nie 
powinna ona trafiać po podgrzaniu do naj-
wyższej strefy zbiornika, a nieco niżej by nie 
schładzać warstwy ciepłej wody, która utrzy-
muje się w górnej części zasobnika. 
Ewentualnie woda może być wprowadzo-
na przez górny króciec, ale powinien on być 
wyposażony w kierownicę, która spowoduje, 
że woda chłodniejsza od tej, znajdującej się 
w górnej warstwie popłynie w dół, a woda 
o odpowiedniej temperaturze trafi do górnej 
części zasobnika. 

Pojemnościowe podgrzewacze wody

To kompletne urządzenia składające się ze 
zbiornika wody oraz wymiennika zapewnia-
jącego przeniesienie energii ze źródła ciepła 
do wody w zbiorniku. Podgrzewacze mogą 
mieć różną konstrukcję. 

Podgrzewacze z wężownicą
Najbardziej popularne podgrzewacze z wę-
żownicą to urządzenia o prostej konstruk-

Szwedzka  
DOTACJA  
do pomp ciepła NIBE

4000 zł*

Nie wypełniaj wniosków dotacyjnych,  
nie czekaj w kolejce na przyznanie środków,  
nie bądź petentem…  
po prostu zostań klientem  
NIBE-BIAWAR, zarejestruj się na 
biawar.com.pl i sięgnij po dotację! 

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

NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.  Al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok, tel. (085) 662-84-90, fax (085) 662-84-81, e-mail: pompyciepla@biawar.com.pl, infolinia: 0801 003 066  www.biawar.com.pl
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powodu często wykorzystuje się go w insta-
lacjach grawitacyjnych z kotłami stałopal-
nymi. W układach tego typu zastosowanie 
podgrzewacza płaszczowego zapewnia jed-
nocześnie przygotowanie ciepłej wody, jak 
i podwyższenie temperatury powrotu kotła. 
Jednak zastosowanie podgrzewaczy płasz-
czowych nie ogranicza się tylko do instalacji 
z kotłami stałopalnymi. W zależności od kon-
strukcji podgrzewacze te mogą współpra- 
cować również z kotłami gazowymi, kolekto-
rami słonecznymi, pompami ciepła i nie tyl-
ko. Zawsze należy jednak przeanalizować 
parametry podgrzewacza i upewnić się, czy 
może on współpracować z danym źródłem 
ciepła. Chodzi przede wszystkim o moc, jaką 
podgrzewacz może odbierać od źródła cie-
pła, ponieważ cechą szczególną tego typu 
konstrukcji jest często powolny przepływ 
czynnika przez płaszcz. Toteż moc przekazy-
wana przez ścianki zasobnika może być niska 
i to mimo znacznej powierzchni wymiany cie-
pła. W wielu modelach jest to rozwiązywane 
poprzez dodatkowe wyprofilowanie ścianek 
wewnętrznego zbiornika, by zwiększyć po-
wierzchnię wymiany ciepła i wymusić zawiro-
wanie wody w tym obszarze. 

Zbiorniki płaszczowe a współpraca  
z pompą ciepła
Dobranie podgrzewacza o zbyt małej 
mocy skutkuje często niekorzystną pracą 
źródła ciepła. Dotyczy to zwykle urządzeń, 
które dla uzyskania długiej żywotności po-
winny pracować w dłuższych cyklach np. 
pompy ciepła. Współpraca pompy ciepła 
z podgrzewaczem o zbyt małej mocy czę-
sto objawia się tym, że temperatura czynni-
ka w płaszczu rośnie bardzo szybko i źródło 
ciepła w krótkim czasie wyłącza się, woda 
jednak w wewnętrznym zasobniku wcale 

nie zdążyła się podgrzać. Dopiero w kolej-
nych minutach następuje powolne przeka-
zywanie ciepła i niewielki wzrost tempera-
tury. Jednak do osiągnięcia wymaganego 
komfortu źródło ciepła musi wystartować 
kolejny raz lub nawet dwa. Optymalnym 
rozwiązaniem byłoby zastosowanie pod-
grzewacza, który na bieżąco mógłby od-
bierać moc dostarczaną przez źródło cie-
pła. W ten sposób doszłoby do podgrzania 
wody użytkowej w jednym cyklu pracy. 
Ciekawym przykładem wykorzystania moż-
liwości zbiornika płaszczowego w nowocze-
snej instalacji jest zastosowanie go w systemie 
z pompą ciepła, ogrzewaniem podłogowym 
i kilkoma grzejnikami łazienkowymi. W celu 
zapewnienia optymalnej i efektywnej pra-
cy pompy ciepła można ją podłączyć bez-
pośrednio do instalacji podłogowej, a te 2-3 
grzejniki łazienkowe zasilić z płaszcza pod-
grzewacza wody. Dzięki temu pompa ciepła 
przez większość czasu będzie zasilała insta-
lację podłogową, pracując z maksymalną 
sprawnością, a raz na jakiś czas podgrzeje 
płaszcz podgrzewacza wody, utrzymując  
w ten sposób zadaną temperaturę c.w.u.  
i odpowiedni zasób energii dla grzejników ła-
zienkowych. Jest to przykład połączenia wy-

cji. Jest to zasobnik ciepłej wody, w którym 
umieszczona jest spiralnie zwinięta rura, któ-
rą przepływa czynnik grzewczy. Zaletą tego 
typu podgrzewaczy jest prosta budowa, 
możliwość integracji kilku wężownic (najczę-
ściej dwóch, trzech) do współpracy z kilko- 
ma źródłami ciepła. Bardzo popularną od-
mianą tego typu podgrzewaczy jest wersja  
z dwoma wężownicami określana często, 
jako podgrzewacz biwalentny, ponieważ 
woda może być w nim podgrzewana przez 
dwa źródła ciepła, np. kolektory słoneczne 
i kocioł czy pompę ciepła. W zależności od 
pojemności podgrzewacza i umieszczonej  
w nim wężownicy mogą one czasami prze-
nieść znaczną moc, nawet powyżej 100 kW.
Kolejną zaletą tego typu podgrzewaczy jest 
niewielkie, cykliczne rozszerzanie się i kur- 

czenie wężownicy podczas rozgrzewania  
i stygnięcia. W wielu przypadkach spowal-
nia to proces odkładania się osadów na po-
wierzchni wężownicy.

Płaszczowe – zbiornik w zbiorniku
Innym ciekawym rozwiązaniem jest podgrze-
wacz płaszczowy nazywany również pod-
grzewaczem typu zbiornik w zbiorniku. Jak 
sama nazwa wskazuje jest to zasobnik ciepłej 
wody umieszczony w drugim większym zbior-
niku. W przestrzeni pomiędzy zasobnikiem 
wewnętrznym a zewnętrznym (płaszczem) 
przepływa czynnik grzewczy.  
Wymiana ciepła następuje więc przez ścian-
ki wewnętrznego zasobnika c.w.u. Jedną  
z największych zalet zbiornika płaszczowe-
go są bardzo niskie opory przepływu, z tego 

Przykłady 
podgrzewaczy 
z wężownicą

Podgrzewacz typu zbiornik  
w zbiorniku
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Zbiornik z wymiennikiem płaszczowym

http://www.instalreporter.pl


sokiego komfortu, jaki daje możliwość skorzy-
stania z grzejnika łazienkowego w dowolnym 
momencie (również poza sezonem grzew-
czym) z wysoką efektywnością i niskimi kosz-
tami eksploatacji dzięki bezpośredniemu za-
silaniu instalacji podłogowej i uniknięciu 
stosowania grzałki elektrycznej w grzejnikach 
łazienkowych. 

Podgrzewacze ładowane warstwowo
Coraz popularniejszym w ostatnich latach 
rozwiązaniem są podgrzewacze warstwowe 
czy też ładowane warstwowo. Jest to zestaw 
składający się z zasobnika ciepłej wody i wy-
miennika ciepła oraz pompy ładującej. Ich 
największą zaletą jest, że dzięki zastosowaniu 
zewnętrznego wymiennika ciepła i pompy 
ładującej, całą pojemność podgrzewacza 
można wypełnić wodą o zadanej tempera-

turze. Nie jest to z reguły możliwe w podgrze-
waczach z wężownicą czy płaszczowych,  
w których naturalnym faktem jest wystę-
pująca w dolnej części strefa wody o niż-
szej temperaturze. Podgrzewacze ładowane 
warstwowo pozwalają więc lepiej wykorzy-
stać pojemność zasobnika oraz zreduko-
wać ryzyko rozwoju drobnoustrojów w dol-
nej części zbiornika. Poza tym wyposażone 
w odpowiedni układ sterowania mogą za-
pewniać dostęp do ciepłej wody już kilka 
chwil od włączenia źródła ciepła, pomimo 
że wcześniej cała pojemność podgrzewa-
cza była wychłodzona. Dzieje się tak dlate-
go, że w podgrzewaczu ładowanym war-
stwowo woda jest podgrzewana partiami. 
Pompa ładująca pobiera zimną wodę z dna 
zasobnika i przetłacza przez wymiennik cie-
pła, gdzie zostaje ona podgrzana do zada-

Podgrzewacze ładowane warstwowo 
– coraz szersza oferta

Na rynku znajdziemy wiele przykładów 
rozwiązań z podgrzewaczami o małej 
pojemności, np. 20-50 l, które w połą-
czeniu z wysoką mocą kotła i szerokim 
zakresem modulacji zapewniają jedno-
razowo bardzo duże ilości ciepłej wody, 
np. 200-250 l/10 min. Dzięki temu można 
zrezygnować z tradycyjnego zestawu 
kotła z podgrzewaczem wyposażonym 
w wężownicę na rzecz niewielkiego, 
kompaktowego kotła z wbudowanym 
podgrzewaczem ładowanym war-
stwowo. Podobnie w większych insta-
lacjach, tu można skorzystać z pod-
grzewaczy ładowanych warstwowo 
wyposażonych w wymienniki ciepła 

o większej mocy, np. 60-120 kW. Dzięki 
temu przy zastosowaniu kotła o odpo-
wiedniej mocy łatwo osiągnąć wyso-
ką wydajność. Przykładowo tradycyjny 
podgrzewacz o pojemności około 500 
l z wężownicą o powierzchni 2 m2 za-
pewnia około 591 l ciepłej wody na 10 
minut, a analogiczny model ładowa-
ny warstwowo o tej samej pojemności, 
ale z wymiennikiem ciepła o mocy 120 
kW i odpowiednim źródłem ciepła za-
pewni już prawie 1050 l/10 minut. Moż-
na więc zastosować jeden podgrze-
wacz zamiast dwóch, redukując w ten 
sposób koszty inwestycyjne oraz eksplo-
atacyjne (straty ciepła). 
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nej temperatury i dalej trafia już do górnej 
części zasobnika. Dzięki temu w górnej czę-
ści zasobnika w szybkim tempie zaczyna się 
pojawiać warstwa ciepłej wody i ona wła-
śnie jest do dyspozycji użytkownika. Szybkość 
nagrzewania wody w górnej części podgrze-
wacza zależy od mocy źródła ciepła i wy-
miennika. Przykładowo przy źródle ciepła  
i wymienniku o mocy, co najmniej 20 kW  
w każdej minucie w górnej części podgrze-
wacza przybędzie około 10 l ciepłej wody. 
Korzystając więc z natrysku, baterii umywal-
kowej czy zlewozmywakowej nie jesteśmy  
w stanie pobrać więcej wody, więc techno-
logia ładowania warstwowego rzeczywiście 
gwarantuje – można powiedzieć – „natych-

miastowy komfort”. Te cechy podgrzewaczy 
ładowanych warstwowo sprawiły, że techno-
logia ta bardzo szybko pozwoliła zmniejszyć 
gabaryty kotłów z wbudowanymi podgrze-
waczami wody. Jednocześnie udało się za-
pewnić jeszcze wyższy komfort użytkowania. 
Pewnym ograniczeniem w stosowaniu pod-
grzewaczy ładowanych warstwowo jest jed-
nak jakość wody użytkowej. Obecność w wo-
dzie związków, które mogą się osadzać na  
powierzchni wymiennika ciepła z pewno-
ścią utrudnia eksploatację tego typu pod-
grzewaczy. Okresowo wymagane będzie 
chemiczne czyszczenie wymiennika cie-
pła z osadów ograniczających skuteczność 
wymiany ciepła i redukujących wydajność 

podgrzewacza.
Jak widać możliwo-
ści wyboru odpo-
wiedniej technologii 
są obecnie bardzo 
szerokie. Ważne jest, 
by z zasady nie na-
stawiać się na stoso-
wanie tylko jedne-
go rozwiązania.  
W każdym przypad-
ku należy sprawdzić, 
czy dany zbiornik 
c.w.u. jest odpo-
wiednio przysto-
sowany do współ-
pracy z określonym 
źródłem ciepła, za-
pewnia odpowied-
nią wydajność i czy 
jest odporny na wa-
runki, z jakimi mo-
żemy mieć do czy-
nienia w danej 
instalacji.  

Podgrzewacz ładowany warstwowo
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Zasobniki, 
podgrzewacze  
i bufory Galmet
Galmet – producent polskich systemów grzewczych, obecny jest 
na rynku od ponad 30 lat. Firma podąża za najnowszymi trendami 
i intensywnie „wprowadza” je w specyfikę swojego działania: od 
projektowania, przez produkcję, aż po dystrybucję i serwis. Jest 
jednym z nielicznych przedsiębiorstw produkujących najważniejsze 
elementy systemów grzewczych samodzielnie we własnej fabryce. 

  W ofercie firmy dominują podgrzewacze 
wody o różnym przeznaczeniu np. do syste-
mów z pompą ciepła, układów solarnych, 
kotłów na paliwa stałe, a także kominków. 
Szeroki zakres pojemności (od 5 do 5000 l), 
wysoka jakość produktów oraz przystępna 
cena pozwoliły firmie osiągnąć pozycję lide-
ra na polskim rynku. 

Klient w zależności od potrzeb może znaleźć 
urządzenia do łazienki: elektryczne ogrze- 
wacze wody, termy elektryczne, lub kotłowni: 
wymienniki c.w.u. poziome lub pionowe  
z jedną, dwiema, a nawet trzema wężowni-
cami spiralnymi umożliwiającymi wykorzysta-
nie kilku źródeł ciepła np. kocioł c.o., kolek-
tory słoneczne, itp. Oferta zawiera również 
zbiorniki dedykowane do pomp ciepła z wę-
żownicami o powiększonej powierzchni (Maxi 

i Maxi Plus), któ-
re lepiej wyko-
rzystują ich moc 
grzewczą. Ofer-
tę uzupełniają 
wymienniki dwu-
płaszczowe oraz 
zbiorniki buforo-
we służące do 
akumulacji cie-
pła, zapewnia-
jące oszczędno-
ści w kosztach 
ogrzewania. Ideą 
stosowania zbior-
ników akumu-
lacyjnych jest 
potrzeba maga-
zynowania nad-

Zbiornik biwalentny tworzywo
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wyżek energii cieplnej związanych ze zmien-
nym zapotrzebowaniem na ciepło. 
Energia cieplna, która nie jest zużywana od 
razu, jest magazynowana przez medium w 
zbiorniku (np. wodę) z możliwością jej póź-
niejszego wykorzystania. Zbiorniki izolowa-
ne są najlepszym ociepleniem, jakie stanowi 
twarda pianka poliuretanowa (współczynnik 
przenikalności λ=0,023), miękką pianką lub 

polistyrenem. Estetyki produktom dodaje  
zewnętrzne wykończenie w postaci pokryw  
i płaszcza z tworzywa sztucznego lub pokryw 
i miękkiej folii. 

Galmet jest także uznanym producentem 
kotłów c.o. i pomp ciepła, a niebawem roz-
pocznie także produkcję kolektorów sło-
necznych.  

„Galmet Sp. z o.o.” Sp. K. 
48-100 Głubczyce, ul. Raciborska 36
tel. 77 403 45 00, faks 77 403 45 99
galmet@galmet.com.pl, www.galmet.com.pl
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Zbiornik Multi Inox

Wymiennik c.w.u. 
multiwalentny SGW(S)M 
z trzema wężownicami 
spiralnymi

Zbiornik 
kombinowany 
akumulacji ciepła  
typ SG(K)

Zbiornik MaxiPlus

Producent GALMET
Nazwa 
handlowa

Neptun Kombi, Neptun 
Kombi Elektronik SGW(S) SGW(S)B SGW(S) MAXI SGW(S)B  

MAXI PLUS
SGW(S)M 
Multiwalentny SG(K) SGW(S)M  

MULTI-INOX

Typ 1 stalowa węż. spiralna, pionowy

2 stalowe 
węż. spiral-
ne, piono-
wy

1 stalowa 
węż. spiralna 
o maks. dużej 
powierzchni, 
pionowy

2 stalowe  
węż. spiralne  
o maksymalnie 
dużych pow., 
pionowy

3 stalowe węż. 
spiralne, pio-
nowy

zbiornik  
w zbiorniku,  
z 1, 2, lub bez 
wężownicy, 
pionowy

1 nierdzewna 
wężownica do 
c.w.u., 1 lub 2 
węż. stalowe, 
pionowy

Pojemność [l] 80, 100, 120, 140 100, 120, 140, 
200, 300 ¹

200, 250, 
300 ¹ 300, 400, 500 ¹ 300, 400, 500 ¹ 300, 400, 500 300/80, 

380/120 ¹ 600 ¹

Wydatek 
trwały* [l/h]

510 (80,100)
740 (120,140)

510 (100)
740 (120,140)
1070 (200,300)

760 i 540 
(200)
920 i 540 
(250)
1070 i 840 
(300)

1363 (300)
1739 (400)
1724 (500)
dla 80/10/60

-

760,760,540 
(300)
1380,760,840 
(400)
1530,760,840 
(500)

- -

Maks. ciśnienie 
pracy 
zbiornika 

0,6 MPa
do 140 – 0,6 
MPa, od 200 – 
1 MPa

1 MPa

zb. wody obie-
gowej 0,3 MPa 
zb. c.w.u. 0,6 
MPa

0,3 MPa

Maks. temp. 
wody grzejnej 100oC 90oC

Wymiary d/h  
[mm]

460/(850,1010,
1120,1275)

518/(1020,
1120, 1270);
670/(1100, 
1360)

670/(1140, 
1300, 1450) 

670/1450
700/(1620, 1850) 

670/1450
700/(1620, 
1850)

670/1450
700/(1660, 
1850)

700/(1470, 
1840) 900/1900

Budowa

wiszący, z blachy stalowej, 
emaliowany, anoda ma-
gnezowa, przyłącza bocz-
ne (prawa lub lewa str.) 

wolno stojący, z blachy stalowej, emaliowany, 2 anody magnezowe lub 1 SGW(S), przyłącza boczne, przyłącza 
boczne i górne model SG(K)

Wyposażenie 
podstawowe

izolacja z pianki poliureta-
nowej, termostat manual-
ny lub elektroniczny  
z wyświetlaczem LED,  
komplet elektryczny

izolacja z pianki poliureta-
nowej lub polistyrenowej, 
zewnętrzna obudowa  
z tworzywa lub skay,  
termometr 

izolacja z pianki poliuretanowej zewnętrzna obu-
dowa skay, termometr

izolacja z pianki poliuretanowej 
zewnętrzna obudowa skay, ter-
mometr SG(K)

powierzchnia 
wymiennika 3,8; 
5; 6 m² 

powierzchnia 
wymienników 
2,2 i 1,0 ;  
3,8 i 1,5;  
4,8 i 1,8 m²

powierzchnia 
wymienników 
1,0 - 1,0 - 0,7; 
1,8 - 1,0 - 1,1; 
2,0 - 1,0 - 1,1 m²

Kraj produkcji Polska
80°C – temp. wody grzewczej na wejściu do wężownicy; 10°C – temp. wody użytkowej na zasilaniu;  45°C – temp. c.w.u. 
¹ dostępne także większe pojemności

http://www.instalreporter.pl
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  Pojemnościowe zbiorniki i podgrzewacze 
wody COSMO są urządzeniami przystosowa-
nymi do przygotowania ciepłej wody użyt-
kowej. Główną częścią podgrzewacza jest 
zbiornik, w którym znajduje się podgrzewa-

na woda oraz wężownica, w której znajdu-
je się woda grzewcza. Wykonanie, precyzja 
oraz jakość materiałów, z której wykonane 
są podgrzewacze COSMO sprawiają, iż ana-
lizowane podgrzewacze są na rynku bardzo 

konkurencyjne, łącząc w sobie kompromis 
między rozsądną ceną i perfekcyjnym wyko-
naniem. 
Zbiorniki i podgrzewacze COSMO znajdu-
ją szerokie zastosowanie w nowych, jak i mo-

Producent COSMO
Nazwa handlowa Cosmo ETS 120 1 Cosmo E 160 2 Cosmo E DUO 300 3 Cosmo HLS 300 4 Cosmo ELS 300 5

Typ jedna wężownica 
pionowy 

dwie wężownice 
pionowy

jedna wężownica 
pionowy

bez wężownicy 
pionowy 

Pojemność 120 l 160 l 295 l 288 l 300 l
Wydatek trwały* 531 l/h 607 l/h 592/1086 l/h 2132 l/h - 
Maks. ciśnienie pracy 
zbiornika 1 MPa

Maks. temp. wody grzejnej 110oC -
Maks. temp. wody użytkowej 95oC
Wymiary d/h [mm] 510/883 540/1201 600/1834 700/1324 600/1794

Budowa

wykonany zgodnie 
z normą DIN4753, 
emaliowany, anoda 
magnezowa, 
przyłącza od góry, 
stojący, cylindryczny

wykonany zgodnie z normą DIN4753, emaliowany, anoda magnezowa, otwór wyczystkowy, 
przyłącza z boku, stojący, cylindryczny

dedykowany do 
współpracy z kotłami 
wiszącymi

dedykowany do 
współpracy z kotłami 
stojącymi

biwalentny/solarny – 
dedykowany  
do współpracy  
z instalacją solarną

multiwalentny  
– dedykowany do 
współpracy z pompą 
ciepła

zbiornik buforowy 
c.w.u.

Wyposażenie podstawowe

izolacja twarda 
PU, płaszcz PVC, 
termometr, tuleja 
do termostatu, 
anoda magnezowa, 
termostat 

izolacja twarda PU, płaszcz PVC, termometr, tuleja do termostatu, anoda magnezowa, 
pokrywa zbiornika, pokrywa kołnierza 

Kraj produkcji Niemcy
Cena producenta 1855 zł netto 2838 zł netto 4136 zł netto 6574 zł netto 4369 zł netto

* 80°C – temp. wody grzewczej na wejściu do wężownicy; 10°C – temp. wody użytkowej na zasilaniu; 45°C – temp. c.w.u. 
(1) W ofercie asortymentowej występuje także: ETS160 
(2) W ofercie asortymentowej występuje także: E200, E300, E400, E500, E800, E1000 
(3) W ofercie asortymentowej występuje także: E DUO400, E DUO500, E DUO800, E DUO 1000 
(4) W ofercie asortymentowej występuje także: HLS400, HLS500 
(5) W ofercie asortymentowej występuje także: ELS200, ELS500

Niezależnie od wymagań  
– COSMO sprosta im wszystkim

COSMO HLS/ELS COSMO ETS

COSMO E DUO COSMO E

http://www.instalreporter.pl
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dernizowanych technologiach podgrze-
wu i magazynowania wody. Każda potrzeba 
i każda koncepcja znajdzie w ich zakresie 
mocy idealnie pasujący zbiornik i podgrze-
wacz. 
Zbiorniki i podgrzewacze COSMO nadają się 
do współpracy ze wszystkimi źródłami cie-
pła, jak i ich kombinacją – kotłami niskotem-
peraturowymi, kotłami kondensacyjnymi, 
pompami ciepła lub instalacją solarną. 
Produkty COSMO, wykonane są zgod-
nie z normą 4753. Służą do ekonomiczne-
go i oszczędnego podgrzania wody. Wszyst-
kie typy podgrzewaczy pokryte są powłoką 
emaliowaną, wyposażone są w ochronną 
anodę magnezową gwarantującą pełną 
ochronę antykorozyjną. Emaliowana, gład-
ka chemicznie neutralna powierzchnia we-
wnętrzna podgrzewaczy odporna jest na 
ścieranie i agresywne działanie wody. 

Minimalne straty ciepła redukowane są  
w nich dzięki izolacji z bezfreonowej twardej 
pianki poliuretanowej lub izolowane są pian-
ką miękką. Grubość izolacji 45-50 mm (w za-
leżności od typu E 160-500) za wyjątkiem  
E 800-1000 (izolowanych pianką miękką).
Połączenie twardej pianki poliuretanowej 
i dodatkowo montowanego płaszcza PVC 
(RAL 9010/9006/5015/2004) z 5 mm pianką 
miękką zagruntowane warstwą farby. Stosu-
nek średnicy do wysokości analizowanych 
podgrzewaczy gwarantuje optymalne uwar-
stwienie temperatur w podgrzewaczu, waż-
ne dla zastosowań bi-, multiwalentnych.
Zasobniki, jak i podgrzewacze COSMO nale-
ży ustawić w miejscu, gdzie temperatura nie 
spada poniżej 0°C. Ustawienia i uruchomie-
nie może dokonywać tylko specjalistyczna 
firma instalacyjna, Wszystkie pojemnościo-
we zbiorniki i podgrzewacze wody COSMO 
są na czas transportu zabezpieczone przez 
specjalne opakowanie. Zbiorniki i podgrze-
wacze COSMO dedykowane są dla klien-
tów, którzy cenią jakość, styl, efekt i bezpie-
czeństwo.  

Dystrybutorem 
zbiorników 
COSMO jest 
sieć hurtowni 
instalacyjnych 
BIMs PLUS.
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www.bimsplus.pl

Jeśli w szeregach Waszej firmy jest mi-
łośnik żeglarstwa posiadający patent 
żeglarski i lubicie rywalizować – zgłoście 
się do udziału w Regatach HVACR!

Portal HVACR.pl planuje zorganizować we 
wrześniu na Mazurach branżową imprezę że-
glarską „Regaty HVACR” przeznaczoną dla 
firm z branży grzewczej, wentylacyjnej, klima-
tyzacyjnej i chłodniczej.
We wrześniu – na pożegnanie lata – załogi  
z firm HVACR – będą ścigały się na jachtach 
klasy Omega. Minimalna liczba 3- lub 4-oso-
bowych załóg mogących wziąć udział w re-
gatach to 10. Spotkanie będzie trwało 2 dni. 
Podczas imprezy przewidywany jest koncert 
szantowy połączony z biesiadą żeglarską,  
a dla zwycięzców, oprócz okolicznościowych 
medali i pucharów, ufundowane zostaną 
atrakcyjne nagrody.
Już teraz można zgłosić załogę do Regat 
HVACR 2013: redakcja@hvacr.pl. 
Aktualne informacje odnośnie imprezy są za-
mieszczane na bieżąco na www.hvacr.pl 

oraz na stronie profilowej portalu HVACR.pl 
na Facebooku www.facebook.com/HVACRpl 

Z żeglarskim pozdrowieniem
Redakcja HVACR.pl

Regaty HVACR 2013

Kancelaria Prezydenta RP skierowała do kon-
sultacji społecznych projekt ustawy o ochronie 
krajobrazu, w którym chce zaostrzenia zasad 
lokalizacji elektrowni wiatrowych. Autorzy pro-
jektu przyznają, że siłownie, „zwłaszcza średniej 
i dużej mocy, będą stanowiły co do zasady 
dominantę krajobrazową”. Nie sprecyzowano 
jednak, co należy rozumieć pod pojęciem wia-
traków o średniej i dużej mocy. W Polsce naj-

bardziej rentowne są te mające 2-3 MW. Pro-
jekt zakłada, że o lokalizacji wiatraków będą 
decydowały samorządy wojewódzkie na pod-
stawie audytów krajobrazu. W ten sposób wy-
znaczą obszary krajobrazu chronionego, gdzie 
nie będzie można stawiać obiektów o charak-
terze dominant, czyli „obiektów o wiodącym 
oddziaływaniu wizualnym w krajobrazie”. 
Więcej

Prezydencki projekt o ochronie krajobrazu 
a rozwój energetyki wiatrowej

http://www.instalreporter.pl
http://www.hvacr.pl/
http://www.hvacr.pl/
http://www.facebook.com/HVACRpl/
http://instalreporter.pl/aktualnosci/prezydencki-projekt-o-ochronie-krajobrazu-a-rozwoj-energetyki-wiatrowej/
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Centrala grzewcza 
Regucor WHS 
laureatem nagrody  
Plus X Award 

  Wielofunkcyjna centrala grzewcza Regu-
cor WHS firmy Oventrop to bufor ciepła ze-
spolony z zestawem urządzeń umożliwiają-
cych gromadzenie i dystrybucję ciepła  
w instalacji.
Modułowa budowa Regucor WHS pozwa-
la na jej zastosowanie w domach jedno- lub 
dwurodzinnych zarówno nowobudowanych, 

jak i modernizowanych. Urządzenie oferowa-
ne jest w dwóch wielkościach różniących się 
pojemnością bufora (800 lub 1000 l).
Zintegrowany podgrzewacz wody Regumaq 
XH DN 20 umożliwia higieniczny podgrzew 
wody w trybie przepływowym, w ilości od  
10 do 30 l/min. Przewody powrotne (z dwóch 
obiegów grzewczych i podgrzewu wody) 
podłączone zostały do bufora z uwzględnie-
niem warstwowego rozkładu temperatury. 
Zapewnia to stabilność warstwowania tem-
peratury, istotnej w niezawodnym działaniu 
instalacji ciepłej wody z cyrkulacją.
Grupy pompowe podłączone są do najniż-
szej warstwy zasobnika, co skutkuje najniż-
szymi z możliwych startami ciepła. Centra-
la grzewcza Regucor WHS charakteryzuje 
się wysoką sprawnością energetyczną. Do 

oszczędności energii w trakcie eksploatacji 
przyczyniają się się m.in. płaszcz bufora i łu-
piny, w jakie zostały otulone wszystkie gru-
py pompowe, wykonane z najwyższej jakości 
materiałów izolacyjnych.
Jednym z czynników, które pomogą w prze-
konaniu inwestora bądź wykonawcy do za-
stosowania modułowej centrali grzewczej 
jest znaczące obniżenie nakładu pra-
cy związanego z wykonywaniem instalacji 
oraz oszczędność miejsca zabudowy. Dzię-
ki wstępnie zmontowanym grupom pompo-
wym, ukrytemu prowadzeniu rur i możliwości 
połączenia z instalacją na jednym poziomie 
znaczenie skraca się czas pracy monera. Re-
gucor WHS umożliwia optymalne wykorzy-
stanie alternatywnych źródeł energii (ener-
gii słonecznej, paliw stałych, energii pompy 
ciepła itp.). Wbudowany wielofunkcyjny ste-
rownik solarny Regtronic RS-B dba o optymal-
ne wykorzystanie energii słonecznej i steruje 
obiegami grzewczymi odpowiednio do za-
potrzebowania na ciepło, z uwzględnieniem 
temperatury wewnętrznej i zewnętrznej. De-
cydując się na zastosowanie centrali grzew-
czej Regucor WHS można wybrać dowolne 
źródło energii: kocioł na paliwo stałe,  kocioł 

gazowy, olejowy, 
pompa ciepła itp.
Sterownik centrali 
grzewczej wyposażony jest w:
• 12 wejść z możliwością wykorzystania np. 
do pomiaru temperatury,
• 9 wolnych wyjść przekaźnikowych (możli-
wość podłączenia np. dotychczas wykorzy-
stywanego kotła,
• port S-BUS  umożliwiający zdalny odczyt 
danych z rejestratora Dyna Temp ST,
• slot karty SD do zapisu i odczytu danych.
Wszystkie wymienione zalety przyczyniły się 
do przyznania nagrody Plus X Award. Oprócz 
tego Regucor WHS został dodatkowo wyróż-
niony, jako najlepszy produkt roku 2012.  

Producent OVENTROP
Nazwa handlowa Regucor WHS
Typ 1-wężownicowy wraz z grupami pompowymi, regulatorem
Pojemność 770  lub 900 l
Maks. ciśnienie pracy zbiornika 0,3 MPa /wymiennik 1 MPa
Maks. temp. wody grzejnej 95oC/wymiennik 110oC

Wymiary d/h [mm] 990/1775 
990/2058

Budowa izolacja gr. 100 mm, wymiennik obj. 20 l i 3,1 m2 lub 22,9 l i 3,4 m2

Wyposażenie podstawowe
grupa solarna Regusol L-130 DN 20; stacja podgrzewu w.u.  
Regumaq XH DN 20  z wymiennikiem ze stali nierdzewnej,
grupa pompowa obiegu grzewczego Regumat M3 130 DN 20  
z zaworem mieszającym i napędem; regulator Regtronic RS-B

Kraj produkcji Niemcy

Oventrop sp. z o.o.
Bronisze, ul. Świerkowa 1B
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 722 96 42
faks 22 722 96 41
info@oventrop.pl, www.oventrop.pl
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Producent ELEKTROMET
Nazwa handlowa SOLTER 110 PW1G SOLTER 150 PW11 SOLTER 260PW2 2 SOLTER 500 ZBW 3

Typ jedna wężownica, pionowy dwie wężownice, 
pionowy

bez wężownicy, 
pionowy

Pojemność 110 l 150 l 262 l 500 l
Wydatek trwały* 540 l/h 508 l/h 631/460 l/h -
Wydatek 
początkowy* 200 l/10 min 239 l/10 min 224 l/10 min -

Maks. ciśnienie 
pracy zbiornika 0,6 MPa

Maks. temp. 
wody grzejnej 95oC

Wymiary d/h 
[mm] 542/860 560/1430 650/1600 810/2150

Budowa, cechy 
szczególne

wykonany z blachy stalowej, 
emaliowany, anoda magnezowa, 
stojący, cylindryczny, przyłącza od 
góry; dedykowany do współpracy  
z kotłami wiszącymi

wykonany  
z blachy stalowej, 
emaliowany, 
anoda 
magnezowa, 
stojący, 
cylindryczny, otwór 
wyczystkowy, 
przyłącza z boku, 
biwaletny/solarny; 
dedykowany do 
współpracy  
z instalacją solarną

wykonany  
z blachy stalowej, 
emaliowany, 
anoda 
magnezowa, 
otwór 
wyczystkowy, 
stojący, 
cylindryczny, 
przyłącza z boku

Wyposażenie 
podstawowe

izolacja z  pianki 
poliuretanowej, 
termometr, anoda 
magnezowa, 
obudowa z blachy 
stalowej

izolacja z polistyrenu, obudowa zew. z tworzywa skay, 
termometr, anoda magnezowa

Kraj produkcji Polska
Cena producenta 1340 zł netto 1253 zł netto 2574 zł netto 3348 zł netto

 
* 70°C – temp. wody grzewczej na wejściu do wężownicy; 10°C – temp. wody użytkowej  
na zasilaniu; 45°C – temp. c.w.u. 
(1) W ofercie asortymentowej HYDROSOLAR występuje także: 220PW1, 320PW1, 430PW1, 500PW1 
(2) W ofercie asortymentowej HYDROSOLAR występuje także: 320PW2, 430PW2, 500PW2 
(3) W ofercie asortymentowej HYDROSOLAR występuje także: 770ZBW, 1050ZBW

SOLTER –  
wysoka jakość  
za rozsądną 
cenę

  Stojące, cylindryczne podgrzewacze i za-
sobniki c.w.u. SOLTER przeznaczone są do 
podgrzewania i przechowywania ciepłej 
wody użytkowej na potrzeby mieszkań, do-
mów jedno- i wielorodzinnych oraz innych 
obiektów wyposażonych w niskotemperatu-
rowe kotły wodne dowolnego typu.
Wszystkie podgrzewacze i zasobniki SOLTER 
pokryte są od wewnątrz ceramiczną emalią 
ochronną PREMIX oraz wyposażone w ano-
dę magnezową. 
Podgrzewacze i zasobniki zabezpieczone są 
przed stratą ciepła izolacją z polistyrenu lub 
pianki poliuretanowej. W zależności od typu 
zbiornika wynosi ona od 70 do 100 mm. Obu-
dowa zewnętrzna wykonana jest z tworzywa 
skay w kolorze szary metalik. Wyjątek stanowi 
podgrzewacz SOLTER 110 PW1G gdzie izolacja 
wykonana jest z pianki poliuretanowej o gru-
bości 42,5 mm, a obudowa z blachy pokrytej 
farbą proszkową w kolorze białym.
Podgrzewacze i zasobniki SOLTER wyróżnia in-
nowacyjna konstrukcja. Stosunek średnicy do 
wysokości gwarantuje optymalne uwarstwie-
nie temperatury ciepłej wody użytkowej. Zasto-
sowanie dodatkowych króćców, ich wielkość  
i rozmieszczenie umożliwiają zamontowanie  

w rozbudowanych układach grzewczych.
Podgrzewacze SOLTER jedno- i dwuwężow-
nicowe PW1 i PW2 mają wężownice o zwięk-
szonej powierzchni, co w praktyce powoduje 
dużo lepszą współpracę z kotłami niskotem-
peraturowymi, a zwłaszcza kondensacyjnymi 
(moc wężownicy podgrzewacza dopasowa-
na do mocy kotła).

Zasobniki ciepłej wody użytkowej SOLTER 
ZBW, w których zamontowano dodatkowe 
króćce o odpowiedniej wielkości i rozmiesz-
czeniu, umożliwiają zastosowanie w rozbu-
dowanych układach grzewczych z wyko- 
rzystaniem kilku źródeł ciepła (kominek  
z płaszczem wodnym, kolektory słoneczne, 
kotły na paliwa stałe).  

Dystrybutorem 
zbiorników SOLTER 
jest sieć hurtowni 
instalacyjnych 
HYDROSOLAR.
www.hydrosolar.pl
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Różne modele do różnych zastosowań
Kolejny podział zbiorników Vitocell rozróżnia 
urządzenia z oznaczeniami literowymi: V, H, 
B, W, L. Vitocell V to podgrzewacze pionowe 
stojące najczęściej obok kotła. Dzięki szero-
kiemu zakresowi pojemności, w jakich wystę-
pują (130-1000 l), są idealnym rozwiązaniem 
tam, gdzie zapotrzebowanie na ciepłą wodę 
użytkową jest bardzo duże. Dodatkowo, ist-
nieje możliwość łączenia wybranych mode-
li tych urządzeń w baterie podgrzewaczy. 
Vitocell H (130-500 l) to podgrzewacze „leżą-
ce” pod kotłem. Możliwość ustawienia kotła 
małej mocy na podgrzewaczu jest dla wie-
lu właścicieli domów jednorodzinnych spo-
sobem na rozwiązanie problemu zagospo-
darowania niewielkiej kotłowni. Oczywiście, 
możliwe do ustawienia na zasobniku mode-
le kotłów (i ich moce) zostały określone w do-
kumentacji producenta. Vitocell B pozwala 
na ograniczenie do minimum liczby dodat-
kowych urządzeń w przypadku zastosowania 

wspomagania solarnego do podgrzewania 
c.w.u. Dzięki swoim dwóm wężownicom Vi-
tocell B jest w stanie odbierać ciepło zarów-
no od kotła, jak i od kolektorów słonecznych. 
Dostępny jest w zakresie pojemności: 300-500 
l. 

Estetyka urządzeń
Nowoczesna kotłownia jest daleka od wize-
runku, jaki znany był kilkanaście, czy kilka-
dziesiąt lat temu. Nie jest to już brudne po-
mieszczenie, gdzie wchodziło się tylko, gdy 
było to konieczne. Bardzo często jest to swe-
go rodzaju pomieszczenie „reprezentacyjne”. 
Dlatego też poza kotłem dobrej marki (i jako-
ści) – pozostałe urządzenia powinny również 
wywoływać pozytywne wrażenia. Oczywi-
ście, estetyka srebrnych podgrzewaczy Vito-
cell dorównuje wyglądowi kotłów stojących 
firmy Viessmann. Jeśli klient zdecyduje się 
na biały kocioł wiszący? Specjalnie dla tych 
klientów zostały stworzone podgrzewacze  

Podgrzewacze 
wody użytkowej 
Vitocell – doskonałe 
uzupełnienie kotłowni

  Ze względu na rodzaj materiału, z którego 
zostały wykonane, w zbiornikach Vitocell wy-
różnia się dwa modele: Vitocell 100 i Vitocell 
300. Zbiorniki Vitocell 100 wykonane są ze 
stali pokrytej emaliowaną powłoką Cerapro-
tect. Dodatkową ochronę zapewnia im ano-
da magnezowa. Odporność na korozję zbior-
ników Vitocell 300 wynika z ich wykonania  
z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Nie 
jest tu konieczne stosowanie anody ochron-
nej. Do innej grupy urządzeń należą zbiorniki 
buforowe: Vitocell 050, Vitocell 140-E i Vitocell 

160-E. Są one przewidziane do magazyno-
wania ciepła w wodzie grzewczej. Okazu-
ją się niezbędne tam, gdzie nie tylko auto-
matyka, lecz również np. natura, ma wpływ 
na wytwarzanie ciepła w różnych okresach. 
Urządzenia te sprawdzają się we współpracy 
z układami solarnymi, pompami ciepła i ko-
tłami na paliwo stałe.  
Ponadto, Viessmann oferuje też zbiorniki bu-
forowe Vitocell 340-M i Vitocell 360-M ze zin-
tegrowanym podgrzewem ciepłej wody 
użytkowej.

Podgrzewacz lub zasobnik c.w.u. – w połączeniu z kotłem grzewczym 
odpowiedniej mocy – jest urządzeniem będącym w stanie zapewnić 
komfort korzystania z ciepłej wody niezależnie od zastosowanego 
wyposażenia w łazience czy kuchni i zużycia c.w.u. Oczywiście, 
warunkiem koniecznym jest tutaj dobór zbiornika o odpowiedniej 
wydajności. Nie bez znaczenia jest również trwałość urządzenia oraz – 
na co często zwracają uwagę klienci – estetyka. Wszystkie wspomniane 
cechy mają zbiorniki Vitocell firmy Viessmann. Jednak na ostateczny 
efekt, a więc na zadowolenie klienta, istotny wpływ ma prawidłowy 
dobór urządzenia, warto zatem poznać zakres oferty.
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Od teraz Biblioteka Narodowa będzie zużywała 
mniej energii elektrycznej, cieplnej, a co za tym 
idzie – będzie emitowała mniej CO2. Remont 
budynku został sfinansowany ze środków Kra-
jowego Systemu Zielonych Inwestycji (Green 
Investment Scheme – GIS) nadzorowanego 
przez Ministerstwo Środowiska. Inwestycja ta 
otrzymała największe dofinansowanie ze środ-
ków GIS, ze wszystkich projektów realizowanych 
w ramach umowy podpisanej z NEDO. Wynio-
sło ono 20,7 miliona zł. W Bibliotece Narodowej 
przeprowadzono termomodernizację obejmu-
jącą m.in. wymianę: grzejników, ocieplenia 
dachu, okien i oświetlenia, zainstalowano także 
wentylację z odzyskiem ciepła. Dzięki inwestycji 
zostanie zmniejszona: emisja CO2 o ok. 50% oraz 
zużycie energii cieplnej o ok. 67%. 
– Dzięki środkom otrzymanym z NFOŚiGW 
ogromny gmach Biblioteki Narodowej przy alei 
Niepodległości stał się w pełni ekologiczny.  
Powstający w latach 70. i 80. niekoniecznie  
z właściwych materiałów ze względu na kryzys 
gospodarczy Polski wymagał właściwie wymia-
ny większości elementów zastosowanych przy 
jego budowie. Szczęśliwie się składa, że projek-
tant gmachu inż. Stanisław Fijałkowski jest stale 
czynnym architektem i mógł służyć przez cały 
czas modernizacji radą i pomocą. Dzięki dobrej 
z nim współpracy mogliśmy też zrealizować nie-
mal w pełni pomysł z 1963 r., czyli czasu, kiedy 
projekt faktycznie powstał. Gmach BN staje się 
dobrym przykładem polskiej architektury mo-
dernistycznej lat 60., funkcjonalnym i ekologicz-
nym – opowiada dr Tomasz Makowski, dyrektor 
Biblioteki Narodowej.
Więcej

Biblioteka Narodowa 
bardziej ekologiczna

kocioł kondensacyjny + zasobnik), Vitodens 
333-F (stojący kondensacyjny kocioł gazowy 
+ zasobnik), Vitodens 343-F (kondensacyjna 
gazowa centrala grzewcza + podgrzewacz  
z możliwością przyłączenia instalacji solar-
nej), Vitocal 242-G (kompaktowa centrala 
grzewcza z pompą ciepła solanka(grunt)/ 
woda + podgrzewacz z możliwością przyłącze-
nia instalacji solarnej). Dodatkowo, dla klientów 
mieszkających w rejonach o dużej twardości 
wody wodociągowej, firma Viessmann wpro-
wadziła specjalny wariant kotła Vitodens 333-F 
ze zintegrowanym podgrzewaczem ciepłej 
wody użytkowej z wężownicą. 

Przedstawione cechy podgrzewaczy i zasob-
ników ciepłej wody użytkowej oraz buforo-
wych stanowią jedynie zarys ich możliwości. 
Ze względu na ograniczonych zakres opraco-
wania, nie przedstawiono w nim szczegóło-
wych parametrów.  
Zarówno takie informacje, jak i wiele innych, 
znaleźć można w danych technicznych po-
szczególnych urządzeń. Przykłady zastoso-
wań podgrzewaczy znajdują się w wytycz-
nych projektowych dotyczących kotłów, 
podgrzewaczy, układów solarnych i pomp 
ciepła. Dokumentacje takie można uzyskać 
od Przedstawicieli producenta.  

Vitocell W (80-300 l) w kolorze białym. 
Ostatnim – w tym podziale – urządzeniem 
jest Vitocell 100-L (500-1000 l). Zasobnik ten, 
podobnie jak bufor Vitocell 050, nie ma wę-
żownicy. Ciepło będzie więc dostarczane do 
niego poprzez wymiennik. Od zbiornika bu-
forowego wody grzewczej odróżnia go, iż jest 
on przewidziany do magazynowania c.w.u. 
Zastosowanie wymiennika płytowego  
w układzie ładowania zasobnika Vitocell 
100-L pozwala na zwiększenie wydajności ta-
kiego układu w stosunku do podgrzewaczy  
z wężownicą. Dlatego też jest to idealne roz-
wiązanie tam, gdzie zapotrzebowanie na 
c.w.u. jest duże, a brakuje miejsca na zabu-
dowanie dużej pojemności podgrzewaczy. 
Ponadto, większe schłodzenie wody grzew-
czej w wymienniku ładowania takiego za-

sobnika czyni go dobrym rozwiązaniem do 
współpracy z kotłami kondensacyjnymi. 
Wszechstronność tego urządzenia potwier-
dza też możliwość zastosowania go jako za-
sobnika pośredniego (pomiędzy buforem  
i właściwym podgrzewaczem c.w.u.) w insta-
lacjach dużych układów solarnych.

Zasobniki wbudowane
Osobną grupę stanowią zbiorniki wody użyt-
kowej będące integralną częścią kotła. Ich 
niewielkie wymiary pozwalają na umieszcze-
nie ich pod obudową urządzenia kompakto-
wego. Z drugiej strony, ładowanie wymien-
nikowe pozwala osiągać satysfakcjonującą 
wydajność wody użytkowej. Rozwiązanie ta-
kie zastosowane jest w następujących urzą-
dzeniach: Vitodens 222-W (wiszący gazowy 
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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

Vitocell 140-E Vitocell 160-E Vitocell 340-M

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/aktualnosci/biblioteka-narodowa-bardziej-ekologiczna/
http://www.viessmann.pl/pl/dom-jednorodzinny/downloads/produktprospekte.html
http://www.viessmann.pl/pl/dom-jednorodzinny/downloads/produktprospekte.html
http://www.viessmann.pl/pl/services/dokumentacja_techniczna.html
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NIBE-BIAWAR 
– jeszcze szersza gama 
podgrzewaczy elektrycznych

  Od wielu lat bardzo popularnym źró-
dłem ciepłej wody w domach oraz 
obiektach użyteczności publicznej są 
urządzenia elektryczne – zarówno małe 
ogrzewacze zasilające zazwyczaj jeden 
punkt czerpalny, jak i ogrzewacze o du-
żej pojemności mogące dostarczyć pod-
grzaną wodę do kilku miejsc poboru.
Pojemnościowe elektryczne podgrzewacze 
wody dzielą się na dwie podstawowe grupy 
urządzeń: 
• ciśnieniowe – ze względu na ciśnienio-
wy charakter urządzenia, mogą zasilać kilka 
punktów poboru wody użytkowej,
• bezciśnieniowe – do poprawnego funk-

cjonowania wymagają stosowania specjal-
nej baterii, przez co mogą zasilać tylko poje-
dyncze punkty poboru. 
W małych obiektach użyteczności publicz-
nej, gdzie zapotrzebowanie na wodę użyt-
kową jest niewielkie (występują np. dwa 
punkty poboru o małej charakterystyce,  
w dodatku w niewielkiej odległości) lub ist-
nieje konieczność punktowego uzyskiwania 
ciepłej wody, optymalnym rozwiązaniem 
jest zastosowanie np. jednego ogrzewacza 
ciśnieniowego o małej pojemności. Firma 
NIBE-BIAWAR ma w ofercie urządzenia ci-
śnieniowe o pojemnościach np. 5, 10 i 15 l, 
które odpowiednio dobrane i zainstalowane 

zapewnią optymalny komfort ciepłej wody 
użytkowej w tego typu obiektach. 
W przypadku centralnego zaopatrzenia  
w wodę użytkową, z którym zazwyczaj mamy 
do czynienia w domach jedno- bądź wieloro-
dzinnych, zaleca się stosowanie ogrzewaczy 
o większych pojemnościach rzędu 30-150 l 
(w zależności od liczby użytkowników czy licz-
by i charakterystyki punktów poboru itp.). Za-
letą urządzeń o dużej pojemności jest moż-
liwość korzystania z kilku punktów poboru 
jednocześnie oraz wysoki komfort ich użytko-
wania wynikający z pojemności urządzenia. 
W ofercie firmy NIBE-BIAWAR znajdują się 
ogrzewacze pojemnościowe o szerokiej roz-
piętości pojemności od 5 do nawet 150 l, 
które umożliwiają optymalny dobór ogrze-
wacza do oczekiwań użytkowników. Do-
datkowym atutem urządzeń marki NIBE-
-BIAWAR, takich jak HIT czy VIKING, jest 
możliwość poziomego montażu, który bar-

dzo często jest czynnikiem decydującym  
o wyborze urządzenia.  
Chociaż energia elektryczna uchodzi za sto-
sunkową drogą, ogrzewacze elektryczne nie 
tracą na popularności. Przy odpowiednim 
doborze ogrzewacza do potrzeb, otrzymuje-
my bardzo wygodne w eksploatacji urządze-
nie, które zapewni nam bardzo wysoki kom-
fort korzystania z ciepłej wody użytkowej przy 
niewielkich nakładach inwestycyjnych.  

Producent BIAWAR
Nazwa handlowa VIKING-E xx HIT (OW-E xx.5) OW-E 15

Typ
ogrzewacz pojemnościowy ciśnieniowy, 
możliwość montażu w pozycji pionowej lub 
poziomej.

ogrzewacz 
pojemnościowy 
ciśnieniowy, 
występuje w wersji 
podumywalkowej 
(OW-E15) lub 
nadumywalkowej 
(OW-E 15.1)

Pojemność [l] 30-150 40-120 15
Moc 1,5-2 kW 2 kW
Napięcie znamionowe 230 V
Maks. ciśnienie pracy 
zbiornika 0,6 MPa

Zakres regulacji temp. 30-80oC

Budowa
obudowa stalowa, zabezpieczona farbą proszkową + pokrywy 
obudowy z tworzywa sztucznego; izolacja w postaci bezfreonowej 
pianki poliuretanowej lub polistyrenu EPS (OW-E 15)

Wyposażenie 
podstawowe wieszak do montażu pionowego, zawór bezpieczeństwa

Kraj produkcji Polska

NIBE-BIAWAR sp. z o.o. 
Al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok 
tel. 85 662 84 90, faks 85 662 84 09 
sekretariat@biawar.com.pl
www.biawar.com.pl
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Elektryczne ciśnieniowe ogrzewacze wody serii OW-E 5/OW-E 
15/OW-E 

Elektryczne pojemnościowe 
ogrzewacze wody serii HIT i VIKING 
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  Wspólnie z projektantem, czyli …
faza projektu instalacji wewnętrz-
nych i zewnętrznych 

● Czy OZC (Ogólne Zapotrzebowania na 
Ciepło) w projekcie zostało starannie policzo-
ne dla danej lokalizacji obiektu (usytuowanie 
geograficzne, nasłonecznienie). Czy oblicze-
nia wykonano wg aktualnej normy:
• PN-EN 12831: 2006 Instalacje ogrzewcze  
w budynkach – Metoda obliczania projekto-
wego obciążenia cieplnego,
• PN-B-03406: 1994 Obliczanie zapotrzebowa-
nia ciepła pomieszczeń o kubaturze do 600 m3. 
● Czy inwestor zaznaczył w umowie, że  
wartości temperatury w budynku (dzienna  
i nocna) mają być inne niż normatywne np. 
temperatura dzienna pomieszczenia 20oC, 
natomiast nocna 18oC (PN-82/B-02402, „Tem-
peratury ogrzewanych pomieszczeń w bu-
dynkach”).
Temperatury te wpływają na OZC budynku  
– im wyższe temperatury w pomieszczeniu, 
tym większe straty energetyczne budynku/
wyższe zapotrzebowanie na energię. Skutku-
je to często wyższą temperaturą na zasilaniu 
systemu ogrzewania. W konsekwencji niższe 
COP pompy ciepła, SCOP systemu, a co  
z tym idzie wyższy rachunek za ogrzewanie 
(jak największy udział ogrzewania powierzch-
niowego – niskotemperaturowego).
● Czy świadomie podjęto decyzję, w jakim 
trybie pompa ciepła ma pracować?
Samodzielnie – monowaletnie (jedyne źródło 
ciepła), czy z dodatkowym źródłem ciepła 
– biwalentnie (np. z grzałką elektryczną, ko-
tłem gazowym, kotłem olejowym, kotłem sta-
łopalnym, kominkiem z płaszczem wodnym)?
Jaki ma być udział dodatkowego źródła cie-
pła – do jakiej temperatury zewnętrznej pom-
pa ciepła będzie jedynym źródłem ciepła?

● Czy dla systemu biwaletnego – monoener-
getycznego (pompa ciepła współpracuje 
z grzałką elektryczną), gdzie zastosowano 
pompę ciepła solanka/woda prawidłowo 
dobrano wymiennik gruntowy (poziomy lub 
pionowy), którego czas pracy będzie dłuższy 
niż w systemie monowalentnym?
● Czy uwzględniono w projekcie zasobnik 
buforowy?
Zasobnik buforowy ma wpływ na:
• zapewnienie nominalnego (optymalnego) 
przepływu wody grzewczej przez skraplacz 
pompy ciepła,
• eksploatację i żywotność pompy ciepła,
• współpracę z dodatkowym/mi źródłem/
ami ciepła (ochrona maksymalnej tempera-
tury parownika),
• zapewnia i zabezpiecza optymalne roz-
mrażanie gazem gorącym dla pomp ciepła 
powietrze/woda,
• ewentualne wykorzystania drugiej taryfy 
energetycznej,
• wykorzystanie w przyszłości sytemu EVU-
-contakt – zdalne nadrzędne sterowanie 
przez zakłady energetyczne w celu lepszego 
wykorzystanie drugiej taryfy energetycznej,
• pracę w systemach Smart GRID (Smart 
Heat Pumps) – inteligentnego zarządzania 
sieciami energetycznymi.
Jest niezbędny przy kilku obwodach, stre- 
fach grzewczych/chłodzących, umożliwia 
bezawaryjną współpracę z dodatkowym/ 
i źródłem/ami ciepła, szczególnie w syste-
mach biwalentnych z temperaturą powyżej 
60oC.
● Czy pompa ciepła ma również chłodzić, 
zapewniać w okresach letnich komfort użyt-
kowania obiektu? Czy ma to realizować pa-
sywnie, czy aktywnie?
● Czy zaproponowane rozwiązanie rozprowa-
dzenia ciepła (ogrzewanie powierzchniowe 

Poradnik STIEBEL ELTRON cz. 2 

Pompa ciepła  
u inwestora,  
czyli o co pytać projektanta  
i kierownika budowy

  Artur Karczmarczyk

Planując ogrzewanie obiektu pompą ciepła, warto usiąść razem  
z projektantem i kierownikiem budowy i przedyskutować kilka  
aspektów zarówno technicznych dotyczących samej instalacji, ale też 
omówić zakres doświadczenia zawodowego projektanta i kierownika 
budowy w tej dziedzinie, obowiązki stron, niuanse samej umowy. 
Poniżej przykładowe zagadnienia do poruszenia w takich rozmowach.

STIEBEL ELTRONPoradnikpomp ciepła
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popartego umową, ale nieprawidłowo  
prowadzonego nadzoru nad realizacją in- 
westycji w zakresie instalacji wewnętrznych  
i zewnętrznych objętych projektem.
* EEI – wskaźnik efektywności energetycznej 
jest ustalony w oparciu o procedurę, którą 
stanowi rozporządzenie wykonawcze ENER 
LOT11 do Dyrektywy ErP.
EEI równa np. 27 (23)* oznacza, że zastoso-
wana pompa obiegowa zużyje jedynie 27 
(23)% energii elektrycznej, którą zużyłaby 
statystyczna pompa obiegowa zastosowana 
przed rokiem 2000, pracująca wg tego sa-
mego schematu obciążenia.

Wspólnie z kierownikiem budowy…

● Jakie ma doświadczenie w realizacji 
obiektów, gdzie źródłem ciepła będzie urzą-
dzanie niskotemperaturowe?
● Jaki jest zakres zawartej umowy w kwestii 
nadzoru budowlanego, czy w ogóle go prze-
widziano i w jakim wymiarze (liczba, częstotli-
wość wizyt na budowie itd.)?
Ten aspekt jest bardzo ważny w kontekście 
wykrycia ewentualnych błędów budowla-
nych i domagania się wówczas ewentualnych 
roszczeń. Roszczeń z tytułu zleconego i popar-
tego umową, ale nieprawidłowo prowadzo-
nego nadzoru nad realizacji inwestycji.
● Jak często planuje być na realizowanym 
obiekcie i kontrolować prace budowlane 
związane nie tylko z konstrukcją budynku 
(elementami wytrzymałościowymi), ale rów-
nież z uniknięciem mostków cieplnych, prawi-
dłowym wykonaniem izolacji ścian zewnętrz-
nych stropów, dachu, wylewek na poziomie 
zero, montażu okien itd.
Prace te mają bezpośredni wpływ na koszty 
eksploatacyjne budynku, a bardzo często 
część z nich natychmiast po wykonaniu zo-

staje zakryta innymi elementami np:
• konstrukcji budynku,
• wykończenia elewacji,
• wylewkami, stropami (np. przykrycie wylew-
ką izolacji poziomu zero oraz wykonanego na 
jej powierzchni ogrzewania płaszczyznowego 
- podłogowego),  
• elementami wykończenia wnętrz (np. przy-
krycie izolacji poddasza płyta karton/gips).
Zakrycie, zasłonięcie tych elementów budynku, 
czy instalacji uniemożliwia późniejszą weryfika-
cję ich jakości i poprawności wykonania.  

radiatorowe, nawiew) uwzględnia niskotem-
peraturowe źródło ciepła: pompę ciepła?
● Czy projektant zaproponował zwiększony 
udział ogrzewania powierzchniowego? 
Czym większy udział ogrzewania powierzch-
niowego, tym wyższy współczynnik SCOP,  
a niższe roczne koszty eksploatacyjne.
● Czy w przypadku zastosowania ogrzewa-
nia ściennego na powierzchni zewnętrznej
przegrody/ściany zewnętrznej zalecono 
zwiększenie grubości izolacji przegrody, 
ściany w celu zmniejszenia strat cieplnych 
(po stronie zewnętrznej – aspekt miejsca wy-
stąpienia punktu rosy)?
● Czy projektując instalację, określono 
współczynnik SCOP, korzystając np. z prog- 
ramu WP-OPT lub innego?
Pozwala on określić szacunkowe koszty 
eksploatacyjne w skali roku oraz sezonowy 
współczynnik efektywności energetycznej 
całego systemu/instalacji.
● Czy przewidziano zastosowanie zasobnika 
c.w.u.? Jeśli tak, to o jakiej pojemności?
Ze względów ekonomicznych zaleca się sto-
sowanie przelicznika około 50 litrów/osobę 
na dobę). Zaleca się zastosowanie zasobnika 
c.w.u. o minimalnych stratach postojowych 
oraz o odpowiednio dużych powierzchniach 
wymiany (wężownicach), minimum 0,3 m2/
kW mocy pompy ciepła. W przypadku zbyt 

małych powierzchni wymiany ciepła nie uzy-
skamy odpowiedniej temperatury c.w.u. jak 
również istnieje możliwość awaryjnych wyłą-
czeń pompy ciepła na skutek nieprawidło-
wej pracy na rzecz c.w.u.
● Czy w przypadku zaprojektowania cyrku-
lacji zastosowano odpowiednie izolacje prze-
wodów cyrkulacji oraz zoptymalizowano jej 
długość w celu zmniejszenia strat na cyrkula-
cji? Czy przewidziano elektroniczną pompę 
cyrkulacyjną sterowaną czasowo?
● Czy zaproponowano w projekcie insta-
lacji rozprowadzenia ciepła (ogrzewanie 
powierzchniowe, klimakonwektory, radiato-
ry – grzejniki), zastosowanie elektronicznych 
pomp obiegowych o wysokiej efektywności 
energetycznej – EEI < 27 (23)*, w celu zopty-
malizowania współczynnika SCOP, zminimali-
zowania kosztów eksploatacyjnych?
Przykład pompy obiegowej analogowej dla 
systemu ogrzewania powierzchniowego z ob-
ciążeniem 90 W a elektroniczną pompą obie-
gową ze średnim obciążeniem 25 W. Czas 
pracy systemu 6 miesięcy (od 15 października 
do 15 kwietnia) 24 h = 180 dni x 24 h = 4320 h.
Analogowa pompa obiegowa obciążenie 
średnie 90 W, koszt jej pracy w sezonie zimo-
wym to średnio: 90 W x 4320 h = 388,8 kWh x 
0,65 gr/kWh = 252 zł i 72 gr.
Elektroniczna pompa obiegowa obciążenie 
średnie 25 W, koszt jej pracy w sezonie zimo-
wym to średnio: 25 W x 4320 h = 108,0 kWh x 
0,65 gr/kWh = 70 zł i 2 gr.
● Czy w zakresie zawartej umowy jest również 
nadzór nad wykonaniem instalacji wewnętrz-
nych i zewnętrznych i w jakim wymiarze (licz-
ba, częstotliwość wizyt na budowie itd.)?
Ten aspekt jest bardzo ważny w kontekście 
wykrycia ewentualnych błędów instalacyj-
nych i domagania się wówczas ewentual-
nych roszczeń. Roszczeń z tytułu zleconego i 
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Stiebel Eltron-Polska Sp. z o.o. 
ul. Działkowa 2, 02-234 Warszawa
tel. 22 609 20 30, faks 22 609 20 29,
www.stiebel-eltron.pl

Pompy ciepła 
powietrze|woda

10 kW

do

17 kW

do

45 kW

do

144 kW

do

10 kW

do

16 kW

do

46 kW

do

400 kW

Pompy ciepła 
solanka|woda

do

10 kW*

do

17 kW*

do

44 kW*

do

500 kW*

Pompy ciepła 
woda|woda

›  

›
  

 

do

›

› Pompy ciepła, wentylacja z odzyskiem ciepła, kolektory 
słoneczne i fotowoltaika z oferty jednego producenta.
› Oferujemy wybór spośród ponad 30.000 rozwiązań 
systemowych.
› 35 lat doświadczenia w budowie perfekcyjnych pomp ciepła.

Moc grzewcza przy P-7/W35 dla pomp powietrze/woda, S0/W35 dla pomp 
solanka/woda i W10/W35 dla pomp woda/woda. Podane moce maksymalne 
uwzględniają systemy kaskadowe.
*Pompy woda/woda zawsze z wymiennikiem pośrednim

Postaw na niezależność energetyczną 
ze STIEBEL ELTRON
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 Wprowadzenie wymogów ErP przez Ko-
misję Europejską (wymogi ecodesign) dla 
urządzeń gazowych i olejowych centralne-
go ogrzewania będzie mieć poważne kon-
sekwencje dla rynku kotłów niekondensacyj-
nych w Polsce.
Od połowy 2015 roku (2 lata po publikacji 

rozporządzenia Ko-
misji Europejskiej  
w oficjalnym dzien-
niku Unii Europej-
skiej, która spo-
dziewana jest na 
dniach) zostaną wy-

cofane ze sprzedaży wszystkie kotły niekonden-
sacyjne, zarówno z otwartą, jak i zamkniętą ko-
morą spalania. Dotyczy to zarówno gazowych, 
jak i olejowych kotłów na terenie całej Europy.
W przypadku kotłów gazowych z otwartą ko-
morą spalania będzie występował jeden wy-
jątek, związany z wymianą istniejących ko-
tłów atmosferycznych na kotły w tej samej 
technologii B1 (oznaczenie B1 oznacza pobór 
powietrza potrzebnego do spalania gazu  
z pomieszczenia zabudowy kotła). Od poło-

wy 2015 roku będzie to możliwe dla kotłów 
atmosferycznych o mocy < 10 kW i kotłów 
dwufunkcyjnych < 30 kW i o współczynniku 
efektywności ηs wynoszącym powyżej 75%.
Dopuszczone rozwiązanie dotyczy przypad-
ku podłączenia wielu kotłów atmosferycz-
nych do jednego komina. Taki przypadek 
mógłby zaistnieć w praktyce tylko w budyn-
kach wielorodzinnym.
Zastosowanie kotła atmosferycznego będzie 
możliwe tylko w takich przypadkach, gdzie 

Jakie będzie możliwe zastosowanie  
kotłów atmosferycznych?
Rozporządzenie ecodesign narzuca następujący wymóg zapisu  
w instrukcji instalacji kotła atmosferycznego typu B1: 
„Ten kocioł atmosferyczny dedykowany jest do podłączenia tylko do 
wspólnego komina dla wielu mieszkań w istniejących budynkach, któ-
ry odprowadza spaliny na zewnątrz budynku poza pomieszczenie za-
budowy kotła. Kocioł pobiera powietrze potrzebne do spalania bez-
pośrednio z pomieszczenia i zawiera zabudowany przerywacz ciągu. 
Ze względu na niższą sprawność należy unikać każdego innego uży-
cia tego kotła, może ono bowiem spowodować większe zużycie 
energii oraz wyższe koszty eksploatacji”.

W Polsce niedługo w sprzedaży  
będą tylko kotły kondensacyjne 

Kotły atmosferyczne 
już niedługo znikną z rynku 

  Paweł Lachman

Od połowy 2015 roku w sprzedaży będą tylko kotły 
gazowe kondensacyjne. Zdaniem autora wyjątek 
zawarty w wymogach ecodesign przygotowanym 
przez KE dla kotłów atmosferycznych w praktyce nie 
dotyczy warunków polskich.

Ar�ma�tu�ra�Pre�mium�+�Sys�te�my

Dal�sze�in�for�ma�cje�do�uzy�ska�nia�od:
OVEN�TROP�Sp.�z�o.o.
Bro�ni�sze,�ul.�Świer�ko�wa�1B
05-850�Oża�rów�Maz.
Tel.�22�722�96�42����������������������
Fax�22�722�96�41
e�-ma�il:�in�fo@oven�trop.pl
www.oven�trop.pl

Ter�mo�sta�ty�grzej�ni�ko�we�Oven�trop�ja�ko�jed�ne�z�pierw�-
szych�zo�sta�ły�spraw�dzo�ne�w�sys�te�mie�oce�ny�ener�ge�-
tycz�nej�„TELL”�(„Ther�mo�sta�tic�Ef�fi�cien�cy�La�bel”).�
Kla�sy�fi�ka�cji�pod�da�no�ter�mo�sta�ty�„Uni�XH”��i�„Uni�SH”�
z�za�wo�ra�mi�ty�po�sze�re�gu�„A”�wzgl.�„AV�6”.
Wy�mie�nio�ne�ter�mo�sta�ty�i�za�wo�ry�od�po�wia�da�ją�wy�ma�-
ga�niom�kla�sy�ener�ge�tycz�nej�A�(naj�wyż�szej�moż�li�wej�w
kla�sy�fi�ka�cji).
Oven�trop�na�był�tym�sa�mym�pra�wo�do�ety�kie�to�wa�nia�po�-
wyż�szych�pro�duk�tów�zna�kiem�„TELL”.
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oszczę�dza�niu�ener�gii
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z powodów technicznych nie można zastą-
pić kotła atmosferycznego kotłem kondensa-
cyjnym. Praca kotła kondensacyjnego wpły-
wałaby negatywnie na pracę innych kotłów 
atmosferycznych, powodując np. wypływ 
spalin przez przerywacz ciągu kotła (kotłów) 
atmosferycznych (rys. poniżej).

Jednak istniejąca praktyka zastosowania ko-
tłów gazowych w Polsce jest taka, że opisa-
nych rozwiązań spalinowych nie stosuje się 
w praktyce w ogóle. W budynkach wieloro-
dzinnych wspólne systemy zbiorcze spalino-
we występowały tylko dla kotłów z zamknię-

tą komorą spalania i chodziło tu o systemy 
powietrzno-spalinowe (np. typu C43x).  
W przypadku kotłów atmosferycznych (głów-
nie dwufunkcyjnych) były i są one podłą-
czane w Polsce tylko do indywidualnych ko-
minów. W załączonym do rozporządzenia 
ecodesign memorandum, Komisja Europej-
ska wskazuje na jedyną przyczynę: opisany 
problem budynków wielorodzinnych, w któ-
rych jest podłączonych do jednego komina 
wiele atmosferycznych kotłów gazowych
Zdaniem autora w naszych polskich warun-
kach oznacza to, że od połowy 2015 roku  
w sprzedaży i w zastosowaniu mogą być tyl-
ko kondensacyjne kotły gazowe o współ-
czynniku efektywności ηs > 86%. 

Jednak należy przyznać, że występujący 
brak precyzji zapisu w samym rozporządzeniu 
pozwala jednak na inną bardziej „miękką” 
interpretację, np. że możliwa jest wymiana 
istniejącego kotła gazowego atmosferycz-
nego na atmosferyczny w istniejącym bu-
dynku. W przypadku nowych budynków sto-
sowanie kotłów atmosferycznych nie będzie 
możliwe. Realnym problem w Polsce, szcze-
gólne dotyczącym budynków wielorodzin-
nych, będzie brak w sprzedaży po 2015 r. 
wiszących kotłów niekondensacyjnych z za-
mkniętą komorą spalania (typu turbo) w sys-
temach zbiorczych SPS. Nie jest pewne czy 
będzie techniczna możliwość wymiany kotła 
typu turbo na kocioł kondensacyjny. W tym 
przypadku mowa o o co najmniej kilkuset ty-
siącach urządzeń na rynku polskim.
Pozostawia to w takim razie pewną furtkę dla 
przepisów w poszczególnych krajach Europy.
Ostateczną interpretacje może przedstawić Ko-
misja Europejska, ale będzie to możliwe dopie-
ro po opublikowaniu rozporządzenia ecodesign 
czyli prawdopodobnie jesienią tego roku.  

Atmosferyczne kotły gazowe  
w systemie B-1x – podłączone do 
wspólnego przewodu spalinowego. 
Dopuszczalny wyjątek zastosowania kotła 
niekondensacyjnego w rozporządzeniu 
wymogów ecodesign Komisji Europejskiej 
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Nowe rozwiązanie w ofercie Fondital 

Innowacyjne 
podłączenie 
grzejników aluminiowych  
od dołu

  Jerzy Luc

 Innowacyjne podłączenie od dołu

Standardowym podłączeniem grzejników  
aluminiowych było podłączenie boczne. 
Zdarzało się podłączać grzejniki aluminio-
we od dołu, ale było to rozwiązanie mało es-
tetyczne, skomplikowane i często kosztowne. 
Do tej pory nie było na rynku rozwiązania, 
które można byłoby zastosować do już istnie-
jących instalacji. 
Fondital wychodząc naprzeciw potrzebom 

Grzejniki aluminiowe Fondital i Nova Florida od wielu lat stanowią jedno  
z najpopularniejszych rozwiązań na rynku techniki grzewczej. 
Charakteryzuje je wysoka wytrzymałość, bardzo dobra odporność na 
korozję w środowisku wodnym przy współpracy z instalacją  z miedzi, 
tworzyw sztucznych lub stali.
Po wprowadzeniu gam S5, SUPER oraz Innovatium, Fondital wprowadza 
na rynek kolejne innowacyjne rozwiązanie – grzejniki aluminiowe 
odlewane ciśnieniowo z podłączeniem od dołu.

O firmie

FONDITAL Sp.A. jest pierwszym 
światowym producentem grzej-
ników aluminiowych odlewa-
nych ciśnieniowo. Firma powstała 
w 1970 roku we Włoszech i od za-
wsze jest znana z wysokiej jakości 
produktów oraz ciągłej innowacji. 
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rynku, proponuje innowacyjne rozwiązanie 
podłączenia od dołu. Dzięki niemu można 
dostosować podłączanie grzejników alumi-
niowych do już istniejących instalacji.  
W takich instalacjach jest wymagany rozstaw 

przyłączy 50 mm oraz odpowiednie ułożenie 
zasilania i powrotu. W praktyce oznacza to, 
że tak jak w grzejnikach stalowych zasilanie 
znajduje się zawsze od wewnętrznej strony 
natomiast powrót od zewnętrznej bez wzglę-

Jeden zawór i jedno specjalne ogniwo grzejnika 
i podłączenie od dołu gotowe

Rozwiązanie wprowadzo-
ne przez Fondital to odpo-
wiedni zestaw, w skład któ-
rego wchodzi 1 element 
grzejnika wraz z zaworem  
z odpowiednią wkładką  
z możliwością regulacji 
przepływu.  
Zawór jest przystosowany 
do podłączenia zarówno 
rur z tworzywa, jak również 
z miedzi. W górnej części 
elementu natomiast znaj-
duje się wkładka termo-
statyczna z możliwością 
wstępnej nastawy oraz za-
montowania głowicy ter-
mostatycznej. Instalator  
ma możliwość podłącze-
nia w bardzo prosty sposób 
grzejnika od dołu z lewej 
lub z prawej strony. 
Powyższe rozwiązanie jest 
jedyną taką propozycją  
na rynku polskim i euro- 
pejskim. 

5

50 Nm

3 mm

E D

du na sposób podłączenia 
z prawej lub z lewej strony 
grzejnika. 

Proces produkcji  
grzejników Fondital  
i Nova Florida 

Biorąc pod uwagę, że Fondital 
jest wiodącym producentem 
grzejników ze stopu aluminium, 
warto wspomnieć również o 
procesie produkcyjnym.
To co odróżnia grzejniki ma-
rek Fondital i Nova Florida od 
innych dostępnych na rynku 
to 5 faz produkcji, czyli odle-
wanie ciśnieniowe, obróbka 
wraz ze szlifowaniem, che-
miczna ochrona antykorozyjna oraz 2 fazy 
malowania. 
Wśród wielu zalet grzejników Fondital z pew-
nością warta podkreślenia jest wysoka ja-
kość malowania. Pierwsza faza malowania to 
anaforeza. Grzejnik zostaje zanużony w zbior-
niku, w którym zachodzi „kąpiel” w farbie.  
Zapewnia to kompletne i jednolite zabezpie-
czenie lakierowanych elementów.  
Druga faza malowania jest wykonana przy 
wykorzystaniu proszków nakładanych elek-
trostatycznie. To lakierowanie nadaje grzejni-
kowi jego ostateczny wygląd. Lakierowanie 
proszkowe, dzięki jednolitej bazie uzyskanej 
przez wcześniejszą anaforezę, gwarantuje 
najwyższą jakość estetyczną, powierzchnia 
jest błyszcząca i odporna.
Na wszystkich etapach produkcji grzejnik jest 
poddawany różnym kontrolom jakości. Te-
stuje się czystość stopu, który stanowi pod-
stawowy warunek doskonałości produktu; 
przeprowadza się próbę szczelności zestawu 

powietrzem pod odpowiednim ciśnieniem; 
sprawdza się jakość powierzchni grzejnika, 
która musi być pozbawiona najmniejszych 
niedoskonałości; rygorystycznie kontrolowa-
ny jest też kolor i połysk.
Grzejniki aluminiowe Fondital i Nova Florida są 
produktem ekologicznym, niezawodnym oraz 
innowacyjnym. Obecnie, dzięki wprowadzeniu 
ich unikalnego podłączenia od dołu, można 
je zastosować w każdej istniejącej instalacji.  

Fondital Service Polska sp. z o.o.
Biuro handlowe:
ul. Przemysłowa 7a
32-050 Skawina 
tel. 12 256 27 60
www.fondital.it/pl
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  Innowacyjność i bezkonkurencyjność 
nowy system rur zawdzięcza materiałom, ja-
kich użyto do produkcji. Jest to kopolimer po-
lipropylenu typu random nowej generacji, 
o rynkowej nazwie PP-RCT wzmocniony do-
datkowo, niespotykanym w innych rozwiąza-
niach instalacyjnych, włóknem bazaltowym 
(BF). Takie połączenie pozwala na długoter-
minową i bezpieczną pracę instalacji.
Polipropylen PP-RCT dzięki ulepszonej krysta-

licznej strukturze zapewnia zwiększoną od-
porność na naprężenia hydrostatyczne oraz 
podwyższoną wytrzymałość termiczną, co 
zwiększa żywotność instalacji. Krzywe regre-
sji materiałów jasno pokazują przewagę PP-
-RCT nad standardowym PP-R utrzymując li-
niową zależność odporności na długotrwałe 
ciśnienie, zwłaszcza przy wysokiej temperatu-
rze (wykres obok). 
Kształt krzywych opisujących rury z PP-RCT 

świadczy o ich lepszej trwałości nawet w naj-
bardziej wymagających warunkach.  
Rozwiązaniem całkowicie innowacyjnym, 
wyróżniającym rury ULTRA BORPLUS, jest zasto-
sowanie włókna bazaltowego połączonego  
z PP-RCT, które wzmacnia środkową warstwę 
rury. Włókno bazaltowe jest materiałem na-
turalnym – mineral-
nym, powstającym 
w wyniku przeto-
pienia lawy wul-
kanicznej w formie 
kruszywa bazalto-
wego. Jest niezwy-
kle trwałe, mocne 
i elastyczne w po-
równaniu do sze-
roko stosowanego 
włókna szklanego. 
Bazalt zapewnia 
20% większą wy-
trzymałość na roz-
ciąganie i większą 
odporność na ci-
śnienie. Dzięki trój-
warstwowej bu-

dowie i wzmocnieniu rury PP-RCT włóknem 
bazaltowym Wavin oferuje produkt o bez-
konkurencyjnych parametrach zapewniają-
cych długoterminowe i bezpieczne działanie 
instalacji. 
Dzięki cieńszym ściankom, pojemność hy-
drauliczna rur, przy niezmiennej średnicy ze-

Rury wzmocnione włóknem bazaltowym 

Bazaltowy hit – 
nowa generacja warstwowych 
rur Wavin ULTRA BORPLUS

  Szymon Sapor 

Wytrzymałość, odporność na 
wysoką temperaturę, ciśnienie 
i korozję, mała rozszerzalność 
cieplna, szybki i łatwy montaż, 
dobra cena, czyli poszukiwania 
rury doskonałej dla instalacji 
wewnętrznych. Doskonaląc 
portfolio produktowe 
wprowadzono do oferty 
systemu Wavin BORPLUS 
rury wzmocnione włóknem 
bazaltowym – ULTRA BORPLUS.

PP-RCTPP-RCT PP-RCT  + BF

Budowa rury ULTRA BORPLUS – najwyższej generacji polipropylen PP-RCT wzmocniony 
włóknem bazaltowym
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wnętrznej, rośnie o ok. 20%, a waga rury 
maleje. Transport oraz montaż rur staje się ła-
twiejszy, oszczędności widoczne są zarówno  
w kosztach materiałów, jak i w wykonaniu in-
stalacji. ULTRA BORPLUS ze względu na swoją 
budowę charakteryzuje się też trzykrotnie niż-
szą termiczną rozszerzalnością liniową, dzięki 
czemu rura świetnie znosi różnice temperatu-
ry występujące w instalacjach. 
Rury ULTRA BORPLUS z włók-
nem bazaltowym ofero-
wane są w średnicach 
20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 
90 i 110 mm.
Wszystkie opisane powy-
żej parametry wyróżniają 
nowe rury ULTRA BORPLUS 
i plasują je w czołów-
ce rur do instalacji we-
wnętrznych. Wavin wpro-
wadzając na rynek rurę 
wzmocnioną włóknem 
bazaltowym, daje klientom doskonały pro-
dukt idealny do ciepłej i zimnej wody oraz 
centralnego  ogrzewania.

Najwyższa na rynku klasa  
ciśnieniowa rur i kształtek PN25

Kształtki systemu BORPLUS przechodzą rygory-
styczne badania potwierdzające ich klasę 
ciśnieniową – PN25. Istotą zastosowania sys-

temu o wytrzy-
małości PN25 
jest wydłuże-
nie czasu beza-
waryjnej eksplo-
atacji instalacji.
Dostępne rury 
jednorodne 
mają klasy 

PN10, 16 i 20. Rury stabi oferowane są  nato-
miast w klasie PN25. Dzięki temu wytrzyma-
łość ciśnieniowa systemu jest zdecydowanie 
większa, a co za tym idzie – trwałość instala-
cji i jej bezpieczne dłuższe użytkowanie.

Wzbogacona oferta kształtek  
nyplowych

Poszerzenie oferty sys-
temu BORPLUS o nowe 
kształtki nyplowe umoż-
liwia redukcję ilości po-
łączeń, zgrzewów po-
między połączeniami 
kształtek. Zmniejsza rów-
nież geometryczne wy-
miary połączeń, dzię-
ki czemu wymagają one 
mniej miejsca w zabudo-
wie instalacyjnej.
W ofercie systemu BORPLUS 

obok nowych redukcji nyplowych pozostają 
standardowe redukcje, do połączenia, któ-
rych wymagana jest rura przejściowa.  

W porównaniu do rur  
z pp-R, UlTRA BORPlUs 
wyróżnia większe 
dopuszczalne ciśnienie pracy 
przy mniejszej grubości ścianki 
rury oraz wytrzymałość  
na temperaturę  
zwiększoną do 90oC. 

Z raportu IEO 

Fotowoltaika  
w Polsce – podsumowanie 
badań

 Polski rynek PV w liczbach

Niniejszy artykuł opiera się na wynikach ba-
dań rynku przeprowadzonych przez Instytut 
Energetyki Odnawialnej (IEO) w pierwszym 
kwartale br. oraz analizie trendów rozwoju 
fotowoltaiki w odniesieniu do odpowiednich 
dokumentów politycznych, oficjalnych pro-
gnoz i otoczenia regulacyjnego. Pełne wyni-
ki badań przedstawiono w raporcie „Rynek 
fotowoltaiczny w Polsce w 2012”.1

Rynek fotowoltaiczny w Polsce dopiero się 
kształtuje, jednak jego rozwój przebiega  
w sposób bardzo dynamiczny. Duże zaintere-
sowanie fotowoltaiką nastąpiło w ciągu mi-
nionych dwóch lat, a największy przyrost no-
wych przedsiębiorstw można powiązać  
z niedawnym projektem Ministerstwa Gospo-
darki dotyczącym nowej ustawy o odnawial-
nych źródłach energii. Jeszcze w 2007 roku 
w raporcie Instytutu Energetyki Odnawialnej 
(IEO) dla Ministerstwa Gospodarki wskazano 
na 4 firmy produkujące (montaż) moduły PV 
i dwie dostarczające komponenty do syste-
mów fotowoltaicznych. 
Obecnie (2013) na polskim rynku odnoto-
wano działalność 198 firm, które zajmują 
się produkcją paneli fotowoltaicznych i dys-

trybucją elementów elektrowni PV. Wśród 
wszystkich firm:
• 179 oferuje usługi dystrybucji modułów PV 
oraz urządzeń pomocniczych,
• 143 firmy oferują kompleksową obsługę 
przy inwestycjach PV (doradztwo, sprzedaż, 
montaż, rozruch, serwis),
• 20 firm developerskich,
• 14 firm produkuje moduły PV, sprzedając 
na polski i zagraniczny rynek.
Najwięcej firm ma swoje siedziby w woje-
wództwach: mazowieckim, wielkopolskim, 
śląskim, małopolskim i pomorskim (rys. 1 ). 
Jak wynika z badań IEO, prawie 90% przed-
siębiorstw funkcjonujących w sektorze foto-
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1  Udział firm z branży PV na rynku polskim   
[źródło: badanie rynku IEO]

1 Dane nt. polskiego rynku fotowoltaicznego są dostępne w raporcie IEO 
dostępnym na stronie internetowej IEO; www.ieo.pl 

Ciśnienie (bar)

PP-RCT S 3,2 PPR S 3,2  
(PN 16)

PPR S 2,5  
(PN 20)

60 °C 12,8 10,2 12,9

70 °C 10,7 6,7 8,5

Porównanie rur
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woltaiki, to małe i średnie przedsiębiorstwa, 
zatrudniające do 20 osób. Większość z nich 
są to firmy o krótkim stażu na rynku. Prawie 
60% z nich działa w branży krócej niż 5 lat. 
Natomiast ok. 70% firm działających na ryn-
ku, prócz kompleksowych usług z zakresu fo-
towoltaiki w swojej ofercie ma także inne od-
nawialne źródła energii.
Kupując części składowe elektrowni fotowol-
taicznej, można wybierać spośród bogatej 
oferty modułów PV. Wiele z nich dostępnych 

jest od ręki, część natomiast w krótkim czasie 
możliwa do sprowadzenia. Obecnie można 
nabyć pojedyncze moduły o mocach od  
5 do 300 [Wp]. Cena tych największych to 
niecałe 1 [€/Wp]. Szczegółowe informacje 
odnośnie firm działających na polskim rynku 
oraz urządzeń dostępnych w ofercie firm dys-
trybuujących znajdują się w bazach danych 
dostępnych na stronach IEO.
Największa ilość paneli PV na rynku polskim 
pochodzi z importu. Według badania prze-

prowadzonego na potrzeby raportu rynko-
wego wynika, że zagraniczne produkty sta-
nowią 96% wszystkich sprzedanych paneli PV 
na rynku. Pośród produktów importowanych 
zdecydowanie dominują panele chińskie. 
Struktura z podziałem na kraj pochodzenia 
importowanych produktów przedstawiona 
jest na poniższym wykresie.
W porównaniu z ubiegłym rokiem odnoto-
wać można znaczny spadek cen hurtowych 
paneli fotowoltaicznych (25% mniej zapła-
cimy za panele monokrystaliczne i nawet 
38% mniej za polikrystaliczne). Dzieje się to za 
sprawą tanich produktów pochodzących  
z Chin. Toczące się od dłuższego czasu po-
stępowanie antydumpingowe zaowocowało 
w pierwszej kolejności rozpoczęciem proce-
dury rejestracji paneli PV, a od dnia 6 czerw-
ca wprowadzeniem okresu przejściowego, 
przy czym cła na wszystkie produkty z Chin 
będą opatrzone 11,8% podatkiem celnym. 
Okres przejściowy docelowo ma ulec zakoń-
czeniu 6 sierpnia, kiedy to zaczną obowiązy-
wać cła w pełnym wymiarze. W zależności 
od wytwórcy, importowane do Europy pa-
nele PV będą objęte cłem rzędu od 37,3% 
nawet do 67,9%. Równolegle z postępowa-
niem antydumpingowym toczy się postępo-
wanie antysubsydyjne, które to dodatkowo 
może zwiększyć koszt importowanych pane-
li fotowoltaicznych do Europy. Sytuacja taka 
pozwoli na zwiększenie sprzedaży paneli eu-
ropejskich, w szczególności zaś paneli PV wy-
produkowanych w Polsce, może więc być 
to szansa na rozwój polskich przedsiębiorstw 
produkujących moduły, bądź w ramach szer-
szych porozumień biznesowych importują-
cych panele z innych krajów np. europej-
skich. Dotyczy to jednak niewielkiej części 
rynku. Dla większości uczestników rynku li-
czy się jednak przede wszystkim możliwość 

wejścia na rynek przy silnej konkurencji z ze-
wnątrz. W obecnym systemie wsparcia, gdy 
trzeba konkurować z innymi technologia-
mi OZE, na rynku ważną rolę odgrywa cena. 
Wprowadzenie ceł może wpłynąć na wzrost 
cen, oddali to moment pełnej komercjaliza-
cji fotowoltaiki i jej perspektywy biznesowe.

Moce zainstalowane w fotowoltaice

Obecnie w Polsce (stan na koniec roku 2012) 
przyłączonych do sieci elektroenergetycz-
nej (tak zwanych ON-GRID) było 9 instalacji, 
których łączna moc wynosi 1,35 [MWp]. Bio-
rąc również pod uwagę elektrownie fotowol-
taiczne nieprzyłączone do sieci (OFF-GRID), 
zainstalowanych jest łącznie 3,6 [MWp] (fak-
tyczna ilość i moc instalacji OFF-GRID może 
być większa). Największa w Polsce elektrow-
nia fotowoltaiczna ma moc 1 [MWp] i mie-
ści się w Wierzchosławicach. Przyrost mocy 
zainstalowanej w fotowoltaice od roku 2003 
przedstawiono na rys. 3 .
Rok 2012 przyniósł znaczne ożywienie na rynku 
fotowoltaicznym w Polsce. Sprzedano 22,9 MW 
paneli fotowoltaicznych. Część z nich zosta-
ła już oddana do użytku, jednak znaczna ich 
ilość jest dopiero instalowana. Obecnie w Pol-
sce budowanych jest wiele elektrowni fotowol-
taicznych, największa pod kątem mocy jest re-
alizowana w Olsztynie (warmińsko-mazurskie). 
Wkrótce zostanie zaś oddana do użytku druga 
farma fotowoltaiczna o mocy 1,2 MW w Czer-
niewicach. Po zakończeniu wspomnianych in-
westycji, na koniec roku 2013 w Polsce może 
działać nawet ponad 24 MW elektrowni foto-
woltaicznych. 
Dane związane z przyrostem mocy zainsta-
lowanej przedstawiono na rys. 4  natomiast 
szczegółowe informacje dostępne są w rapor-
cie rynkowym dostępnym na stronach IEO.
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2  Panele PV na polskim rynku ze względu na kraj produkcji [źródło: badanie rynku IEO]

3  Przyrost mocy zainstalowanej od 2003 roku

http://www.instalreporter.pl


38l i p i e c  2 0 1 3  ( 0 7 )  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

Szanse i bariery dla rozwoju  
fotowoltaiki w Polsce

Instalacje fotowoltaiczne ze względu na 
swoją prostą budowę, cechują się  krót-
kim czasem realizacji inwestycji. Dzięki temu 
od momentu podjęcia decyzji o budowie 
do momentu, kiedy elektrownia zacznie 
produkować prąd, mija około 3-18 miesię-
cy (w zależności od wielkości inwestycji). 
Jest to ważne szczególnie teraz, kiedy Pol-
ska stoi w obliczu potencjalnych problemów 
z pokryciem potrzeb energetycznych. Wie-
le elektrowni bowiem jest już technologicz-
nie przestarzałych, nienadających się do 
sztucznego podtrzymania ich funkcjonowa-
nia poprzez modernizację. Na przełomie ko-
lejnych lat planowane są znaczne ilości wy-
łączeń bloków na węgiel kamienny, które to 
są podstawą polskiej energetyki. W obliczu 
wciąż rosnącego zapotrzebowania na ener-
gię elektryczną oraz ubywających jednostek 

wytwórczych, już około 2016 roku możemy 
być zmuszeni do kosztownego importowania 
energii elektrycznej. W obliczu takiej sytuacji 
z pomocą mogą przyjść inwestycje w elek-
trownie fotowoltaiczne, ponieważ w krótkim 
czasie można dodać do krajowego systemu 
elektroenergetycznego znaczne szczytowe 
moce wytwórcze, które pomóc mogą w po-
kryciu potrzeb w czasie największego zapo-
trzebowania.
Następnym argumentem przemawiającym 
za instalowaniem elektrowni fotowoltaicz-
nych jest produkcja prądu w okresie najwięk-
szego zapotrzebowania. Największa gene-
racja energii przypada w okolicy godzin 
południowych. Z analiz profili zapotrzebowa-
nia na energię elektryczną wielu dużych pol-
skich miast można wywnioskować, iż duże 
zapotrzebowanie na energię elektryczną po-
krywa się z maksymalnymi możliwościami 
produkcyjnymi elektrowni fotowoltaicznych. 
Są więc dobrym źródłem szczytowym, wpisu-

jącym się w standardowe profile zapotrzebo-
wania na energię elektryczną (rys. 5 ).
Warto też wspomnieć o niewielkich kosz-
tach eksploatacyjnych. Farmy fotowoltaicz-
ne nie wymagają do pracy paliwa, zużycie 
elementów czynnych jest niemalże zniko-
me. Nie mają części ruchomych, co czy-
ni tę technologię dość niezawodną. Ponad-
to czynności serwisowe również ograniczają 
się do minimum. Są więc odnawialnym źró-
dłem, które generuje z tytułu eksploatacji 
najniższe koszty.
Podstawową barierą utrudniającą rozwój fo-
towoltaiki w Polsce są bariery prawno-ad-
ministracyjne. Wymagana jest bardzo duża 
ilość pozwoleń, nawet na najmniejsze insta-
lacje montowane na dachach. Ponadto ko-
nieczność prowadzenia działalności gospo-
darczej (i związane z tym koszty) nawet przez 
wytwórców z mikroinstalacji sprawia, że zyski 
często nie są satysfakcjonujące. 
Kolejnym problemem jest system wsparcia, 
czyli aktualnie funkcjonujące świadectwa 
pochodzenia. W obecnym kształcie unie-

możliwia on prowadzenie z zyskiem w szcze-
gólności małej instalacji fotowoltaicznej. 

Podsumowanie

Obecnie w projekcie ustawy o OZE jest tylko 
zapowiedź systemu wsparcia w postaci sys-
temu taryf gwarantowanych FiT dla energii  
z małych instalacji PV, jednocześnie dosto-
sowanego też do aktualnych potrzeb du-
żych instalacji PV wspomaganych obecnie 
świadectwem pochodzenia (ŚP). Przepisy te, 
jeśli wejdą w życie, ostatecznie ukształtują 
rynek PV w Polsce, przynamniej na najbliż-
sze lata.  Rynek jest obecnie w stanie wrze-
nia, na etapie deklaracji, zawierania umów 
kooperacyjnych i przygotowywania ofert, 
przy jeszcze niewielkiej, lecz stale rosnącej 
liczbie transakcji. Według szacunków opubli-
kowanych w Krajowym Planie Działań, przy 
korzystnych regulacjach prawnych do 2020 
roku możemy mieć zainstalowane nawet  
1,8 GW w słonecznych elektrowniach foto-
woltaicznych.  5. 
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Budowa i działanie rur heat pipe

Rura kolektora próżniowego typu heat 
pipe to w zasadzie kolektor płaski z naj-
lepszą możliwą izolacją, jaką stanowi 
tzw. głęboka próżnia. Rura typu heat 
pipe jest hermetycznie zamknięta  
i sama w sobie jest kolektorem próżnio-
wym o niewielkiej powierzchni – połą-
czenie poszczególnych rur w kolektorze 
zbiorczym tworzy baterię rur solarnych. 
Absorber wykonano podobnie jak  
w kolektorze płaskim, następnie do nie-
go przymocowano pojedynczą rurę 
miedzianą transportującą ciepło. Rura 
miedziana napełniona jest niewielką 
ilością wody zdemineralizowanej z do-
datkami inhibitorów (uwaga: niektó-
rzy producenci stosują zamiast wody 
ciecze toksyczne). Ilość wody jest ści-
śle związana z producentem i zwykle 
ogranicza się do około 5 ml. Ciśnienie 
panujące wewnątrz rury miedzianej 
jest na tyle niskie, że już w temperaturze 
poniżej 28°C znajdująca się tam woda 

zaczyna wrzeć i przechodzić w parę. 
Ciepłe pary kierują się samoczynnie do 
górnej części do tzw. kondensatora.  
W kolektorze zbiorczym kondensator 
ma kontakt (na sucho) z czynnikiem so-
larnym któremu oddaje ciepło.  
Rura miedziana jest z zewnątrz prostą 
rurką o średnicy około 9 mm dzięki cze-
mu woda może swobodnie wędrować 
w fazie gazowej oraz po skropleniu  
w fazie ciekłej.

Ring przeszklenia, czyli  
z pojedynczym czy podwójnym 

Dlaczego niektóre 
kolektory próżniowe 
pracują słabiej?

  Dawid Pantera

  Przepływ bezpośredni i heat pipe

Kolektory próżniowe, rurowe dostępne są  
w dwóch rodzajach – z przepływem bezpo-
średnim oraz typu heat pipe. Przepływ bez-
pośredni gwarantuje najwyższe sprawności 
optyczne z uwagi na bezpośredni odbiór cie-
pła z kolektora, czynnik grzewczy przepły-

wa bowiem przez każdą rurę. Jest to jednak 
technologia, od której się odchodzi, a przy-
czyną tego stanu są przede wszystkim pro-
blemy eksploatacyjne związanie z procesem 
stagnacji, które z biegiem czasu powodują 
zaburzenia w przepływie czynnika przez po-
szczególne rury i znacznie obniżają spraw-
ność pracy kolektora. Coraz więcej produ-

Przemiana energii słonecznej w ciepło jest identyczna w kolektorach 
płaskich, jak i w próżniowych. Istotne różnice polegają na izolacji 
cieplnej – w kolektorach próżniowych absorber znajduje się 
wewnątrz pojedynczej rury szklanej, w której panuje tzw. głęboka 
próżnia. Na rynku dostępne są także modele z podwójnym 
przeszkleniem, które budową przypominają termos: próżnia 
znajduje się pomiędzy ściankami szklanymi, a w środku termosu 
umieszczono absorber. Próżnia zapewnia skuteczną izolację cieplną, 
dzięki temu występują mniejsze straty ciepła niż w kolektorach 
płaskich – szczególnie w wysokiej temperaturze, kiedy problemem 
jest rozgrzewanie się obudowy.

1  Zasada działania kolektora typu heat pipe

3  Budowa kolektora próżniowego z przepływem 
bezpośrednim z pojedynczym przeszkleniem

2  Budowa kolektora próżniowego typu 
heat pipe z pojedynczym przeszkleniem
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Przed montażem absorbera, metal pod-
dawany jest wygrzewaniu do temperatu-
ry około 600°C, którą utrzymuje się przez 
co najmniej 30 min. Wygrzewanie powo-
duje usunięcie z meta-
lu do 90% cząstek wodo-
ru i tym samym redukuje 
się do minimum ilość 
cząstek, które mogą w 
późniejszym czasie dy-
fundować do wnętrza 
gotowej już rury próżnio-
wej. Niewielka ilość czą-
stek wodoru, które pozo-
stały związane w metalu 
mimo wszystko również 
stanowią zagrożenie dla 
utrzymania głębokiej 
próżni. Dlatego też wewnątrz rury montuje się 
specjalne tabletki tzw. gettery zawierające 
bar – metal bardzo aktywny chemicznie, któ-
rego zadaniem jest wiązanie (adsorbowanie) 

gazów resztkowych w tym cząstek wodoru H2 
z wnętrzna rury próżniowej.

Najważniejsze wielkości opisujące 
kolektor

Wymiary: w opisie kolek-
torów używa się trzech 
różnych miar ich po-
wierzchni. Dane te dają 
informację o mocy i wy-
dajności kolektorów. Jed-
nakże literatura nie za-
wsze poprawnie podaje, 
o który rodzaj powierzch-
ni w danym aspekcie 
chodzi. 
Jako powierzchnię 

brutto określa się zewnętrzną powierzch-
nię kolektora, będącą iloczynem długości 
i szerokości urządzenia. Powierzchnia brut-
to nie wpływa na moc urządzenia, ale jest 

centów sięga po technologię heat pipe (tzw. 
rurka cieplna), która ogranicza skutki wystę-
powania stagnacji, co gwarantuje prawi-
dłową eksploatację kolektora przez dłuższy 
okres czasu.

Z pojedynczym czy podwójnym 
przeszkleniem?

Rury solarne dostępne są z pojedynczym 
lub podwójnym przeszkleniem. To drugie 
rozwiązanie jest dość powszechne z uwa-
gi na prostą budowę (w formie termosu) 
i tym samym niskie koszty produkcji. Jed-
nak sprawność takiego kolektora, nawet 
optyczna, jest na bardzo niskim poziomie. 
Często stosowany zabieg montażu tzw. lu-
ster do skupiania promieni słonecznych nie 
sprawdza się w praktyce i stanowi więk-
szy problem niż pożytek. Warstwa odbija-
jąca matowieje i w krótkim czasie przesta-
je spełniać swoje zadanie, jest też miejscem 
gromadzenia się zanieczyszczeń, a w zi-
mie zalegania śniegu. Co ważne, rury z po-
dwójnym przeszkleniem nie gwarantują 
utrzymania szczelności rury związanej  
z dyfuzją gazów na przestrzeni lat.

Testy szczelności a rodzaj przeszklenia
Każda próżniowa rura solarna musi pozytyw-
nie przejść test szczelności. W czasie testów 
nie stosuje się nadciśnienia, lecz wysokie 
podciśnienie. Wartość ciśnienia próby wyno-
si 10-8 mbar (ciśnienie bezwzględne). Jeże-
li rura solarna jest nieszczelna w tak niewiel-
kim stopniu, że nie wykazały tego badania 
szczelności, to w najgorszym wypadku testo-
wana rura przestanie gwarantować izolacją 
termiczną po upływie prawie 32 lat! (warun-
kiem jest wykonanie testu szczelności z wyko-
rzystaniem spektrometru).

 
Przez szkło oraz metal, w istotnej mierze 
mogą dyfundować małe atomy/cząstecz-
ki i są to wodór (H2) oraz hel (He). Cząsteczki 
H2 oraz He dyfundują z otoczenia do wnętrza 
rury próżniowej poprzez szkło oraz metal. Do-
datkowo, cząsteczki wodoru związane w me-
talu (rura miedziana oraz absorber) dyfundu-
ją także do wnętrza rury próżniowej – w tym 
przypadku ruch odbywa się w zasadzie we-
wnątrz rury pojedynczo przeszklonej, ale rów-
nież stanowi zagrożenie dla utrzymania ni-
skiego ciśnienia w jej wnętrzu.

Często powtarzające 
się pytania klientów do 
producentów kolektorów: 
1. Jak zabezpieczony jest 
kolektor dla utrzymania 
próżni?
2. Jak ocenić, czy rura 
próżniowa jest szczelna?
3. Jakie medium zastosowano 
w rurze heat pipe?

 
 

 
 

1 2 3 4 

4  Wyznaczanie pola powierzchni kolektora płaskiego i próżniowego: 1 – płaski, 2 – próżniowy typu heat pipe z pojedynczym 
przeszkleniem lub próżniowy z przepływem bezpośrednim z pojedynczym przeszkleniem (wtedy wewnętrzna rura jest podwójna,  
tzw. rura w rurze), 3 – próżniowy z przepływem bezpośrednim z podwójnym przeszkleniem (termos), 4 – próżniowy typu heat pipe  
z podwójnym przeszkleniem (termos)

Ciśnienie otoczenia 1000 mbar
Graniczne ciśnienie 1 mbar (poniżej  

tego ciśnienia  
w próżniowej rurze 
solarnej zanika 
przewodzenie ciepła)

Ciśnienie panujące 
w nowej rurze 
próżniowej

0,000001 mbar
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niezbędna do projektowania, a później do 
montażu na połaci dachu. Jest ona również 
ważna w przypadku składania wniosków o 
dotacje na kolektory. 
Powierzchnia absorbera odnosi się wyłącz-
nie do absorbera. W absorberze ryflowanym 
zachodzące na siebie pojedyncze „prążki” 
nie są sumowane, gdyż 
częściowo przykryte ob-
szary nie są wliczane do 
powierzchni aktywnej. 
Natomiast przy absorbe-
rze okrągłym zalicza się 
całą powierzchnię absor-
bera, pomimo że niektó-
re obszary nie są bezpo-
średnio wystawione na 
działanie promieni sło-
necznych (!). Podawa-
nie takich wartości jako argumentu za da-
nym kolektorem jest wprowadzaniem klienta 
w błąd.
W optyce aperturę określa się, mówiąc 
najprościej, jako średnicę otworu urządze-
nia optycznego, przez który wpada świa-
tło. W odniesieniu do kolektorów, powierzch-
nią apertury jest największa powierzchnia, 
na którą pada światło, a więc przez którą 
wpadają promienie słoneczne. W kolekto-
rach płaskich powierzchnią apertury jest wi-
doczny obszar na szybie kolektora, czyli ob-
szar wewnątrz ramy kolektora, przez który 
wpada światło do urządzenia. W kolektorach 
próżniowych zarówno z płaskim, jak i z okrą-
głym absorberem bez powierzchni lustrza-
nej, powierzchnię apertury określa się jako 
sumę wszystkich odcinków szklanych rur. Po-
wierzchnia apertury jest tu większa niż w ko-
lektorach płaskich. W kolektorach rurowych, 
gdzie powierzchnia z lustrem leży po jego 
spodniej stronie, powierzchnię naświetloną 

zwierciadłem określa się mianem powierzch-
ni apertury.
Sprawność kolektora jest zależna od ilości 
promieni słonecznych padających na aper-
turę powierzchni kolektora, która z kolei za-
mienia je na potrzebne ciepło. Jako aper-
turę powierzchni, określa się powierzchnię 

kolektora, na którą pada 
słońce. Sprawność dzia-
łania kolektora jest mię-
dzy innymi zależna od 
jego rodzaju konstruk-
cji i użytych materiałów. 
Część napromieniowa-
nia słonecznego pada-
jącego na kolektor jest 
odbijana i absorbowana 
przez szybę kolektora.  
Z zależności pomiędzy 

całkowitą wartością napromieniowania sło-
necznego padającego na kolektor, a tą jego 
częścią, która została przetworzoną przez 
absorber w ciepło, można wyliczyć spraw-
ność kolektora. Tzw. optyczny współczynnik 
sprawności, określany jako η0 jest sprawno-
ścią określoną przy warunkach zerowej róż-
nicy temperatury pomiędzy temperaturą 
czynnika solarnego a temperaturą otocze-
nia. Kiedy kolektor nagrzeje się dzięki promie-
niom słonecznym, oddaje część ciepła do 
otoczenia – poprzez izolację, promieniowa-
nie cieplne obudowy kolektora i konwekcję 
(ruch powietrza). Te straty można wyliczyć za 
pomocą współczynników strat ciepła a1 i a2 
i różnicy temperatury między absorberem, a 
środowiskiem. Optyczny współczynnik spraw-
ności i współczynniki strat ciepła są określa-
ne wg europejskich norm EN 12975.
Obok (wykres 1 ) przykład parametrów po-
dawanych w certyfikacie SolarKeyMark dla 
kolektora próżniowego.

Warto sprawdzić parametry 
kolektora, ponieważ wiele 
firm w swoich materiałach 
podaje tylko wygodne dla 
siebie wartości. Certyfikaty 
dostępne są pod adresem:  
http://www.estif.org/
solarkeymarknew/
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Certyfikaty dostępne są pod adresem: http://www.estif.org/solarkeymarknew/ - warto 
sprawdzić parametry kolektora, którym jesteśmy zainteresowani ponieważ wiele firm w 
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Poniżej przykład parametrów podawanych w certyfikacie SolarKeyMark dla kolektora 
próżniowego: 
 
 
 

 
 
 

Sprawność optyczna 
 
Współczynnik strat a1 
 
Współczynnik strat a2 
 

Powierzchnia apertury 
 

Powierzchnia brutto 
 

Moc kolektora 
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Wyk.1 Przykładowe wykresy sprawności kolektorów słonecznych 
 
 
Moc maksymalna kolektora definiuje się jako iloczyn optycznego współczynnika 
sprawności i przyjętego napromieniowania np. 1000 W/m2. Przy przyjętym optycznym 
współczynniku sprawności wynoszącym 78%, moc maksymalna wynosi 0,78 kW na 
metr kwadratowy powierzchni kolektora. Jednakże z uwagi na różne warunki 
operowania słońca i występujące straty ciepła do otoczenia, przy normalnej pracy 
kolektor rzadko osiąga tę wartość. Wartości mocy dla różnych różnic temperatury 
pomiędzy absorberem a otoczeniem podane są w certyfikacie SolarKeyMark. 
Analizując podane wartości można dojść do bardzo ciekawych wniosków. 
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Wykres 2  Przykładowe wykresy sprawności kolektorów słonecznych

Wykres 1  Przykład parametrów w certyfikacie SolarKeyMark dla kolektora próżniowego
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kowe zabiegi związane z montażem lustra nie 
pomagają w osiąganiu wyższych wartości.

Testy „starzenia” prowadzone  
na kolektorach

Kolektory słoneczne wg założenia mają 
wspomagać ogrzewanie 
co oznacza, że ich dobór 
powinien gwarantować 
maksymalnie długie cza-
sy pracy bez zatrzymy-
wania się szczególnie  
w okresie sporego nasło-
necznienia. Nie trzeba 
przecież nikogo przeko-
nywać, że nawet najlep-
sze kolektory przynoszą 
oszczędności tylko wtedy, gdy pracują. Je-
żeli kolektory nie mają gdzie oddać ciepła, 
instalacja solarna może ulec przegrzaniu, a 
jest to sytuacja absolutnie niekorzystna. Nie 
chodzi tylko o płyn solarny, który z biegiem 
czasu ulega degradacji (rozwarstwieniu), ale 
chodzi także o sam kolektor.
Centrum CSTB (Centre Scientifique et Techni-
que du Bâtiment) wraz z kilkoma laboratoria-

mi europejskimi przeprowadziło ciekawe te-
sty prób starzenia przez okres jednego roku 
20 kolektorów próżniowych i 1 kolektora pła-
skiego (data raportu: 18.06.2012). W przedsię-
wzięciu uczestniczyły laboratoria z Niemiec, 
Portugalii, Szwajcarii, Austrii, Francji i Szwecji.
Okres ekspozycji wynoszący jeden rok jest 

ciężką próbą starzenia, 
która wywołuje nieko-
rzystne skutki w niektó-
rych kolektorach sło-
necznych. Badania 
przeprowadzono przed 
i po trwającej jeden rok 
ekspozycji, a potem po-
równano wyniki. Jak moż-
na było się domyślać 
stan kolektorów w mniej-

szym lub mniejszym stopniu uległ pogorsze-
niu (spadek sprawności, wzrost lub spadek 
współczynników strat). Różnice w sprawności 
cieplnej pomiędzy stanem początkowym  
a stanem końcowym mogą mieścić się  
w przedziale od +1% do nawet -33%!  
Należy zaznaczyć, że jeden rok stagnacji na 
sucho nie jest typowym i powszechnym wy-
korzystaniem kolektorów.  

Moc maksymalną kolektora definiuje 
się jako iloczyn optycznego współczynni-
ka sprawności i przyjętego napromieniowa-
nia np. 1000 W/m2. Przy przyjętym optycz-
nym współczynniku sprawności wynoszącym 
78%, moc maksymalna wynosi 0,78 kW/m2 
powierzchni kolektora. Jednakże z uwagi na 
różne warunki operowania słońca i występu-
jące straty ciepła do otoczenia, przy normal-
nej pracy kolektor rzadko osiąga tę wartość. 
Wartości mocy dla różnych Δt pomiędzy ab-
sorberem a otoczeniem podane są w cer-
tyfikacie SolarKeyMark. Analizując podane 
wartości, można dojść do bardzo ciekawych 
wniosków.

Wykres 3  przedstawia moc użyteczną róż-
nych kolektorów w odniesieniu do metra 
kwadratowego powierzchni absorbera – 
wskazuje zatem spodziewaną moc rzeczywi-
stą niezależnie od wielkości kolektora. Oka-
zuje się, że kolektor płaski wykazuje większą 
moc niż kolektory próżniowe… ale tylko w ni-
skich różnicach temperatury między otocze-
niem a absorberem. Dopiero większa różnica 
temperatury powoduje wzrost udziału strat 
ciepła do otoczenia i jego moc wyraźnie 
spada. Najniższe słupki mocy użytecznej to 
kolektory próżniowe z podwójnym przeszkle-
niem – a więc z dwukrotnie większą przeszko-
dą dla promieni słonecznych. Nawet dodat-
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Wyk.2 Porównanie mocy użytecznych kolektorów dla różnych różnic temperatur i 
wartości napromieniowania G=1000 W/m2. 
 
  
Wykres przedstawia moc użyteczną różnych kolektorów w odniesieniu do metra 
kwadratowego powierzchni absorbera – wskazuje zatem spodziewaną moc rzeczywistą 
niezależnie od wielkości kolektora. Okazuje się, że kolektor płaski wykazuje większą 
moc niż kolektory próżniowe… ale tylko w niskich różnicach temperatur między 
otoczeniem a absorberem. Dopiero większa różnica temperatur powoduje wzrost 
udziału strat ciepła do otoczenia jego moc wyraźnie spada. Wyraźnie najniższe słupki 
mocy użytecznej to kolektory próżniowe z podwójnym przeszkleniem – a więc z 
dwukrotnie większą przeszkodą dla promieni słonecznych. Nawet dodatkowe zabiegi 
związane z montażem lustra nie pomagają w osiąganiu wyższych wartości. 
 
 
Pytanie od Klienta do producenta kolektorów. 

1. Jaka jest sprawność optyczna kolektora ? 
2. Jak jest moc użyteczna kolektora ? 
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Wykres 3  Porównanie mocy użytecznych kolektorów dla różnych różnic temperatury  
i wartości napromieniowania G=1000 W/m2

Często powtarzające 
się pytania Klientów do 
producentów kolektorów 
1. Jaka jest sprawność 
optyczna kolektora?
2. Jak jest moc użyteczna 
kolektora?

5  Problemy z kolektorem zbiorczym po długotrwałej próbie ekspozycyjności
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Jednak przeprowadzony test jest odpowie-
dzią, jak dany kolektor będzie wytrzymywał 
lata pracy na dachu u Klienta.

Poniżej przykłady uszkodzeń kolektorów 
próżniowych typu heat pipe po próbie 
starzenia.
• Problemy z kolektorem zbiorczym po dłu-
gotrwałej próbie ekspozycyjności – zaobser-
wowano deformację spowodowaną rozsze-
rzaniem się poliuretanu. Paczenie obudowy 
powoduje jej rozszczelnienie przez co woda 
łatwo może wnikać do wnętrza. Zmiana ko-
loru i pogorszenie stanu izolacji termicznej 
(rys. 5 ). 
• Problemy zaobserwowane w żebrach ko-
lektora polegające na rozwarstwieniu i od-
dzieleniu rury heat pipe od absorbera, tym 
samym pogorszeniu ulega sprawność prze-
kazywania ciepła (rys. 6 ). 
• W innym kolektorze zaobserwowano po-
wstanie pęcherzy na powłoce absorbera 
oraz utratę próżni, co ewidentnie wpływa na 
obniżenie sprawności (rys. 7 ). 
• Zesztywnienie i popękanie uszczelek po-
między rurkami grzewczymi a kolektorem 

zbiorczym (rys. 8 ), oraz połamanie uszczelek 
w ramie kolektora (rys. 9 ).
• Lokalne uszkodzenie powłoki absorbera 
(rys. 10 ). 
• Utrata płynu z rurki heat pipe (rys. 11 ).  
Nie we wszystkich jednak kolektorach prze-
prowadzono kontrolę ilości cieczy: tam gdzie 
była woda z inhibitorami – tak, a tam gdzie 
ciecz toksyczna – nie. 
• Ślady korozji na kondensatorze pary  
(rys. 12 ). 
• Poważne odbarwienia i spadek skutecz-

9  Popękana uszczelka w ramie kolektora

10  Lokalne uszkodzenie powłoki 
absorbera

6  Problemy zaobserwowane w żebrach kolektora – oddzielenie elementów przewodzących ciepło

7  Widok zniszczonej rury (pęcherze i utrata próżni)

8  Zesztywnienie i popękanie uszczelek w kolektorze zbiorczym a także przy górnym 
końcu rurki kondensatora (tzw. naczynia Dewara)
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ności izolacji termicznej kolektora zbiorczego 
(rys. 13 ). 
• Wysychanie pasty  przewodzącej ciepło 
(rys. 14 ).

Bilans zysków i strat, czyli…  
najlepsze z pojedynczym  
przeszkleniem

W zestawieniu końcowym najkorzystniej wy-
padły kolektory typu heat pipe z pojedyn-
czym przeszkleniem, których sprawność spa-

 
 

 
 

η o = - 4% 
a 1 + 40 a 2 = + 9% 
 

η o = - 3% 
a 1 + 40 a 2 = + 5% 
 

 
 
 

 
 

η o = - 17% 
a 1 + 40 a 2 = - 14% 
 

η o = - 8% 
a 1 + 40 a 2 = + 35% 
 

η o = - 11% 
a 1 + 40 a 2 = - 6% 
 

12  Osad na szklanej rurce wewnętrznej. 
Ślady korozji na kondensatorze pary

13  Zmiana barwy i właściwości izolacja 
termicznej kolektora zbiorczego

11  Utrata płynu w rurach heat pipe

Wykres 5  Sprawności kolektorów z podwójnym przeszkleniem przed i po czasie ekspozycji

Wykres 4  Sprawności kolektorów z pojedynczym przeszkleniem przed i po czasie ekspozycji

14  Wyschnięta pasta przenosząca ciepło na aluminiowej rurce przy kondensatorze pary
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dła średnio o 3,5%, czego przyczyną była 
wyschnięta pasta przewodząca ciepło. Po 
ponownym nałożeniu pasty na kondensato-
ry, spadek sprawności wynosił już tylko nieca-
łe 2%. Średni wzrost współczynników strat cie-
pła wyniósł 7% (wykres 4 ). Warto dodać, że 
są to wartości niemal identyczne, jak dla ko-
lektora płaskiego poddanego takim samym 
testom „starzenia”.
Odwrotny biegun stanowią kolektory z po-
dwójnym przeszkleniem, których uszkodze-
nia były trwałe i powodujące spadek spraw-
ności średnio o 11%, a skrajnie nawet o 19%. 
Współczynniki strat wzrosły średnio o 5%, przy 
czym skrajnie nawet o 35% (wykres 5 ).
Jeżeli współczynniki sprawności oraz strat 

ciepła wykorzystamy do obliczenia mocy 
użytecznej kolektorów, wyniki są jeszcze bar-
dziej przekonujące. Kolektory z pojedynczym 
przeszkleniem wykazują spadek mocy śred-
nio o 4,5%, natomiast kolektory z przeszkle-
niem podwójnym średnio o ponad 12%  
(wyk. 6 ). Oznacza to spadek ilości energii 
uzyskiwanej z kolektorów i mniejsze oszczęd-
ności wynikające z pracy instalacji solarnej.

Literatura:
Podręcznik architekta, projektanta i instalato-
ra. Kolektory słoneczne, Viessmann 08.2010.
Raport QAiST (QualityAssurance In Solar 
and Heating and Cooling Technology), 
18.06.2012.  
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Wykres 6  Moc maksymalna kolektorów przed i po czasie ekspozycji

Na przykładzie rozwiązań PRO-VENT 

Centrale 
wentylacyjne  
z pompami ciepła

  Paweł Malcherczyk

 Firma Pro-Vent poza produkcją standar-
dowych central wentylacyjnych z odzyskiem 
ciepła i bezprzeponowych płytowych GWC 
PROVENT GEO, produkuje również centrale 
grzewczo-klimatyzacyjno-wentylacyjne, któ-

re znajdują zastosowanie zarówno w obiek-
tach przemysłowych (tzw. układ GEO-KLIMAT 
– urządzenia o wydajnościach ≥ 2000 m3/h), 
jak również w budownictwie jednorodzinnym 
(układ GEO-Klimat Komfort).

W przeciągu kilku lat  
w naszym kraju, alternatywą 
dla standardowych układów 
przygotowania energii grzewczej 
(na paliwa stałe, olej opałowy, 
gaz płynny) stały się pompy 
ciepła. Ze względu na medium, 
z jakiego energia jest odbierana 
oraz do jakiego jest przekazywana, 
rozróżniamy kilka typów układów 
PC. Powszechnie stosowane pompy 

ciepła można podzielić na następujące typy: woda/woda, powietrze/woda, 
powietrze/powietrze. W tym artykule przybliżę pracę central grzewczo-
wentylacyjno-klimatyzacyjnych z powietrznymi pompami ciepła (PC).
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Zasada pracy central  
z powietrznymi PC 

Powietrze przed dostarczeniem do centra-
li z pompą ciepła przepływa przez odpo-
wiednio dobrany pod względem pozyskania 
energii gruntowy wymiennik ciepła PROVENT 
GEO. 
W zależności od sezonu powietrze jest wstęp-
nie ogrzewane (sezon zimowy) lub też ochła-
dzane (sezon letni). Dodatkową zaletą bez-
przeponowego płytowego GWC jest wysoka 
skuteczność oczyszczania powietrza prze-
pływającego przez wymiennik z zarodników 
grzybów oraz bakterii w bezpośrednim kon-
takcie z odpowiednio przygotowanym pod-
łożem. Tak przygotowane powietrze trafia 
do centrali wentylacyjnej – w pierwszej kolej-
ności do rekuperatora, w dalszym etapie na 
wymienniki PC znajdujące się w centrali. 
Latem, ochłodzone powietrze z wymiennika 
gruntowego by-passem omija rekuperator 
w centrali, czyli mamy tutaj do czynienia 
z pracą bez odzysku ciepła. W dalszej ko-
lejności powietrze trafia na wymiennik PC 

(parowacz). Na parowaczu następuje ode-
branie kolejnej porcji ciepła poprzez odparo-
wanie czynnika obiegowego na wymienniku 
PC. Sprężarka pracująca w układzie podno-
si parametry czynnika gazowego i tłoczy go 
do skraplacza – gdzie ciepło skroplonego 
czynnika obiegowego jest przekazywane do 
powietrza wyrzutowego z centrali.  
W sezonie letnim pompa ciepła pracuje  
w odwróconym cyklu, tzn. w trybie chłodze-
nia powietrza dostarczanego do pomiesz-
czeń, w których przebywają ludzie. 
W sezonie zimowym, powietrze po przej-
ściu przez gruntowy wymiennik ciepła trafia 
do rekuperatora przeciwprądowego, gdzie 
przejmuje część ciepła od powietrza wywie-
wanego. Powietrze wywiewane stanowiące 
dolne źródło dla powietrznej pompy ciepła 
przed opuszczeniem centrali, podczas burzli-
wego przepływu między lamelami parowa-
cza oddaje pozostałą część energii cieplnej. 
Powietrze nawiewane, podgrzane wstęp-
nie w rekuperatorze, trafia na skraplacz PC 
– gdzie zostaje podgrzane do temperatury 
umożliwiającej zastosowanie centrali wenty-

lacyjnej jako źródła ogrzewania 
budynku.

Wyposażenie central  
MISTRAL MAX

Centrale z pompami ciepła MI-
STRAL MAX, które wraz z GWC sta-
nowią układ GEO-Klimat Komfort, 
mają wbudowaną automatykę 
stałoprzepływową, która regulu-
je pracę wentylatorów w centra-
li, umożliwiając bezproblemowe 
działanie urządzenia w zależności 
od funkcji, jaką aktualnie realizu-
je: ogrzewanie/chłodzenie. 

Dodatkową zaletą central z powietrznymi 
pompami ciepła wykorzystywanych w ukła-
dzie GEO-Klimat Komfort jest wbudowany 
adiabatyczny nawilżacz powietrza. Nawilża-
nie powietrza jest szczególnie pożądane w 
sezonie zimowym, kiedy wilgotność względ-
na w wentylowanych pomieszczeniach nie 
rzadko spada poniżej 30%.
Pompy ciepła instalowane w centralach wen-
tylacyjnych MISTRAL MAX, GEOVENT, MULTI-
VENT charakteryzują się wysokim współczynni-
kiem efektywności SPF 
w ciągu całego sezonu. W główniej mierze spo-
wodowane jest to zastosowaniem wysokoefek-
tywnego dolnego źródła ciepła, jakim jest bez-
przeponowy płytowy GWC PROVENT GEO.
Opisywany system gwarantuje również mak-
symalną redukcję strat wentylacyjnych po-
przez wysoką sprawność odzysku ciepła na 
instalowanych w centralach przeciwprądo-
wych płytowych wymiennikach ciepła.

Aktualnie układy GEO-KLIMAT oraz GEO-Kli-
mat Komfort złożone z GWC PROVENT GEO 
wraz z centralami wentylacyjnymi z wbudo-
wanymi powietrznymi pompami ciepła pro-
dukcji PRO-VENT znajdują coraz szersze za-
stosowanie w nowo budowanych obiektach 
użyteczności publicznej, zakładach produk-
cyjnych oraz niskoenergetycznych i pasyw-
nych budynkach jednorodzinnych. 
Powyżej opisywane rozwiązania poza niski-
mi kosztami związanymi z przygotowaniem 
energii do ogrzewania/chłodzenia i nawilża-
nia, jako jedyne rozwiązanie na rynku gwa-
rantują uzyskanie najwyższego komfortu 
klimatycznego przez cały rok w wentylowa-
nych pomieszczeniach. 
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 Dyrektywa w sprawie ekoprojektu 
lub dyrektywa ErP

W 2005 r. Unia Europejska uchwaliła tzw. dy-
rektywę ekoprojektu. Najpierw była ona zna-
na również jako dyrektywa EuP – skrót po-
wstał z „Energy using Products“ i określał 
wszystkie produkty wykorzystujące ener-
gię. Od 2009 r. obowiązuje nowa dyrektywa, 
wraz z którą rozszerzono zakres obowiązywa-
nia produktów „wykorzystujących energię“ 
na tzw. produkty „związane z energią”.  
Dyrektywa ta jest teraz często nazywana  
w skrócie „dyrektywą ErP”. W ramach tej dy-
rektywy komisja UE zdefiniowała w dwóch 

rozporządzeniach w 2009 r. minimalne wy-
mogi dotyczące sprawności dla silników 
elektrycznych pomp dławicowych i pomp 
cyrkulacyjnych bezdławicowych.

Dyrektywy i normy

Dyrektywa ErP, która obowiązuje od 
01.01.2013 r., jest wiążąca dla wszystkich pro-
duktów związanych z energią, oprócz środ-
ków przewozu osób lub towarów.
Obowiązujące dyrektywy dla pomp cyrkula-
cyjnych:
- dyrektywa 2009/125/WE (wcześniej 2005/ 
32/WE),
- dyrektywa 641/2009 lub 622/2012.

Klasy efektywności energetycznej 
dla pomp cyrkulacyjnych  
bezdławicowych

Reguluje rozporządzenie (WE) nr 641/2009 
Komisji UE z 22 lipca 2009 r. i rozporządzenie 
(WE) nr 622/2012 Komisji UE z 11 lipca 2012 r.

Najlepsze w nowej klasie A 

Pompy HALM HEP 
o wysokiej wydajności  
w 3 wariantach

  Mariusz Kulig

Od 1 stycznia 2013 r. obowiązują nowe dyrektywy środowiskowe dotyczące 
pomp cyrkulacyjnych. Stawiają one wyższe 
wymagania w zakresie wydajności 
energetycznej pomp cyrkulacyjnych dla 
krajów Unii Europejskiej. Przykładem pomp 
cyrkulacyjnych spełniających najwyższe 
standardy energetyczne są pompy serii HEP.

Pompy HEP 

Seria HEP firmy Halm to idealne pompy 
wymienne dla nowych lub już istniejących 
instalacji grzewczych w domach jedno-  
i dwurodzinnych. Są to pompy proste w in-
stalacji, pozwalające uniknąć uciążliwego 
hałasu przepływu i zużywające wyraźnie 
mniej prądu. Pompy wyposażono w nowo-
czesny, zoptymalizowany silnik oraz popra-
wioną hydraulikę. W ten sposób pompy  
o wysokości podnoszenia 4 m i 6 m osią-
gają klasę wydajności energetycznej „A“.
HEP można uruchamiać do wyboru z au-
tomatyczną regulacją liczby obrotów (ci-

śnienie proporcjonalne) albo ze stałą 
liczbą obrotów. Jednym przyciskiem na 
osiowej listwie z zaciskami można wygod-
nie ustawiać w prosty i wygodny sposób 
charakterystykę regulacji bądź poziomy 
obrotów. W większości wypadków opty-
malne są ustawienia fabryczne.
Poprzez diodę LED umieszczoną na osiowej 
skrzynce z zaciskami można w każdej chwi-
li ustalić (skontrolować optycznie), która 
pompa pracuje. Nie ma potrzeby otwiera-
nia skrzynki, żeby sprawdzić napięcie. Uła-
twia to analizę w przypadku usterki.

Dane techniczne

Natężenie przepływu: do 3,2 m³/h
Wysokość tłoczenia: 4 m/6 m
Zakres regulacji: 4-23 W/4-50 W
Temperatura mediów: od 2°C do 95°C
Długość montażowa: 130 oraz 180 mm
Przyłącze gwintowane: 1”, 1½” i 2”
Stopień ochrony: IP 42
Klasa izolacyjna: F
Regulacja: ∆p lub stała liczba obrotów
EEI: ≤ 0,20 HEP XX-4.0 EXXX
    ≤ 0,23 HEP XX-6.0 EXXX

Cechy produktu

• zwarta konstrukcja
• ręczna pomoc przy starcie silnika
• niski poziom hałasu w trakcie pracy
• bardzo niskie zużycie energii
• zintegrowany układ redukcji nocnej
• śruba odpowietrzająca
• wygodna obsługa
• zamontowana, przykręcana wtyczka kątowa
• skrzynka z zaciskami zajmująca mało miejsca
• automatyczne dostosowanie do warun-
ków ciśnienia
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nych. Ustalone pobory mocy w czterech 
punktach pracy są uśredniane z udziałem 
czasu z profilu obciążenia. Tak wyliczony 
średni pobór mocy pompy ustawiany jest od-
powiednio do typowego poboru mocy po-
równywalnych pomp cyrkulacyjnych ciepła 
z taką samą mocą hydrauliczną. Powstaje 
tzw. moc referencyjna, która ustalana jest na 
podstawie pomiarów wielu standardowych 
pomp.  
Wynikiem pomiarów jest wskaźnik efektyw-
ności energetycznej (EEI). Czym mniejszy 
EEI, tym mniej energii elektrycznej zużywa 
pompa i tym lepsza klasyfikacja energe-
tyczna. 

Gdzie obowiązuje ErP?

W poniższych krajach i na poniższych teryto-
riach obowiązuje dyrektywa w sprawie eko-
projektu ErP: 
Belgia, Niemcy, Francja, Włochy, Luksem-
burg, Holandia, Dania, Irlandia, Wielka Bryta-
nia, Grecja, Portugalia, Hiszpania, Finlandia, 

Austria, Szwecja, Estonia, Łotwa, Litwa, Malta, 
Polska, Słowacja, Słowenia, Czechy, Węgry, 
Cypr, Bułgaria, Rumunia, Islandia, Liechten-
stein, Norwegia, Chorwacja, Szwajcaria, au-
tonomiczne terytoria krajów członkowskich 
UE (Wyspy Owcze, Jersey, wyspa Man, Gu-
ernsey, Grenlandia), Andora, Monaco, San 
Marino. 

Od stycznia 2013 r. została ustalona dla 
pomp cyrkulacyjnych bezdławicowych, któ-
re montowane są poza generatorem ciepła 
(pompy zewnętrzne), wartość graniczna 
współczynnika efektywności energetycznej 
(EEI) na poziomie 0,27.
Dotychczas podane klasy efektywności ener-
getycznej już nie obowiązują, pompy są za-
zwyczaj lepsze niż mini-
malne wymogi ówczesnej 
klasy A.
Dlatego klasy efektywno-
ści energetycznej są usu-
wane i zastępuje je na-
druk EEI na pompie.
Od sierpnia 2015 r. war-
tość graniczna EEI zostanie raz jeszcze  
obniżona do 0,23 i będzie obowiązywa- 
ła również dla pomp cyrkulacyjnych bez-
dławicowych, które np. są montowane  
w nowo zainstalowanych generatorach cie-
pła lub stacjach solarnych (pompy zinte-
growane).
W ostatnim etapie realizacji wytyczne będą 

obowiązywały od 2020 r. również dla wymia-
ny zintegrowanych pomp w istniejących ge-
neratorach ciepła.  
Wytyczne dotyczą wszystkich pomp cyrku-
lacyjnych bezdławicowych w instalacjach 
generujących ciepło lub urządzeniach kli-
matyzacyjnych. Wyjątek stanowią pompy 
cyrkulacyjne wody pitnej. 

Indeks efektywności 
energetycznej (EEI) 

Efektywność energetycz-
na pomp ciepła klasyfi-
kowana jest metodą po-
miarową. Pobór mocy 

pomp ciepła mierzony jest w czterech róż-
nych punktach pracy zgodnie z profilem ob-
ciążenia. Ponieważ dla wielu urządzeń cha-
rakterystyka regulacyjna ze zmienną Δp jest 
korzystna, krzywa nastawności służy jako 
wartość referencyjna.  
Odchylenia od krzywej nastawności prowa-
dzą do wyższych parametrów energetycz-

HEP 

Wysokowydajne pompy HEP  
z elektroniczną regulacją,  
z technologią magnesu stałego 
w wykonaniu bezdławnicowym 
dostosowane są do użycia  
w obrębie instalacji grzewczych 
ze stałym i zmiennym natęże-
niem przepływu. Obudowa 
pompy ma zabezpieczenie an-
tykorozyjne gwarantowane po-
włoką KTL.

HEP Plus 

To rozszerzenie serii pomp HEP. 
Zbudowana podobnie jak 
pierwsza w serii HEP, ale 
uzupełniona o wskaźnik mocy.

HEP Plus N

W pompie tej w stosunku do  
poprzedniczki HEP Plus zmieniono 
obudowę na całość ze stali 
nierdzewnej.

Pompy HEP 

Wartością referencyjną 
dla najbardziej wydajnych 
pomp cyrkulacyjnych jest 
EEI ≤ 0,20.

HALM HEP HALM HEP Plus HALM HEP Plus N

Richard Halm Polska Sp. z o.o.
ul. Mińska 38
54-610 Wroclaw
tel. 71 354 52 54
faks 71 352 12 36
biuro@halm.pl
www.halm.pl

r
ek

la
m

a

http://www.instalreporter.pl


49l i p i e c  2 0 1 3  ( 0 7 )  a k t u a l n o ś c i D O  s p I s U  T R E Ś C I

Polska Izba Inżynierów Budownictwa w statystyce w 2012 r. 

Ile mamy „czynnych” 
inżynierów w Polsce?

  Struktury PIIB
- 16 okręgowych izb znajduje się w strukturze PIIB
- 45 placówek terenowych działa w 13 okrę-
gowych izbach
- 2657 osób należało do Opolskiej OIIB, naj-
mniejszej w PIIB
- 17 199 członków liczyła w 2012 r. Mazowiec-
ka OIIB, największa w PIIB

Kobiety w PIIB
- 11,45% członków PIIB stanowiły kobiety,  
a 88,55% mężczyźni
- 5225 kobiet należących do PIIB znajdowało 
się w przedziale wiekowym 56-65  
i jest to największa damska reprezentacja, 

uwzględniając przedziały wiekowe. Wśród 
mężczyzn najliczniejsza jest również grupa 
wiekowa 56-65 i wynosi 37 092
- 63% członków PIIB ma wykształcenie wyż-
sze, 36% stanowią technicy i 2% majstrowie

Doskonalenie kwalifikacji zawodowych
- 30 401 osób skorzystało ze szkoleń gwaran-
towanych przez Izbę w 2012 r. Najwięcej  
w Mazowieckiej OIIB ponad 7 tys. osób i Ślą-
skiej OIIB – około 4 tys. osób
- ponad 25% wszystkich członków PIIB uczest-
niczyło w szkoleniach w 2012 r.
- ponad 1,6 godz. poświęcił na szkolenie sta-
tystyczny członek Izby w 2012 r.

- 3163 członków Izby uczestniczyło w konfe-
rencjach i wycieczkach technicznych
- 3 – tyle szkoleń e-learningowych pojawiło 
się na naszej stronie internetowej, rozpoczyna-
jąc nową propozycję szkoleniową – e-learning, 
cieszącą się coraz większym zainteresowa-
niem. Obecnie na stronie znajduje się 9 szkoleń

PIIB to samorząd otwarty
- 4921 osób uzyskało uprawnienia budowla-
ne w 2012 r.
- 9 – w tylu specjalnościach PIIB nadaje 
uprawnienia budowlane, czyli w: architekto-
nicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogo-
wej, mostowej, wyburzeniowej, kolejowej, te-
lekomunikacyjnej, instalacji elektrycznych  
i instalacji sanitarnych
- 32 osobom z uprawnieniami budowlanymi 
nadano tytuł rzeczoznawcy budowlanego
- 16 osób uzyskało potwierdzenie swoich 
kwalifikacji zawodowych do wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych w bu-
downictwie w Polsce. Osoby, które w 2012 r. 
wystąpiły o uznanie kwalifikacji reprezento-
wały siedem państw: Niemcy, Irlandię, Fran-
cję, Czechy, Włochy, Hiszpanię i Wlk. Brytanię

Zasady etyki zawodowej
- 520 spraw wpłynęło w 2012 r. do okręgo-
wych rzeczników odpowiedzialności za-

wodowej, w tym: 424 dotyczyło odpo-
wiedzialności zawodowej, 63 dotyczyło 
odpowiedzialności dyscyplinarnej, a 33 po-
zostawały poza kompetencją Izby
- 491 to liczba spraw, w których okręgo-
wi rzecznicy odpowiedzialności zawodowej 
wszczęli postępowania, w tym 68 z odpowie-
dzialności dyscyplinarnej i 423 z odpowie-
dzialności zawodowej. Na koniec 2012 r. 150 
spraw było w toku

Nadzór nad należytym wykonywaniem 
zawodu
- 2 sprawy wpłynęły do Krajowego Sądu Dys-
cyplinarnego w 2012 r. z tytułu odpowiedzial-
ności zawodowej, jako do sądu I instancji i 32 
sprawy (24 odpowiedzialność zawodowa  
i 8 odpowiedzialność dyscyplinarna), jako do 
sądu II instancji
- 188 spraw do rozpatrzenia wpłynęło do 
okręgowych sądów dyscyplinarnych, z cze-
go 174 spraw dotyczyło odpowiedzialno-
ści zawodowej i 14 spraw odpowiedzialno-
ści dyscyplinarnej. W wyniku postanowień 
okręgowe sądy dyscyplinarne m.in. ukara-
ły winnych w 86 sprawach, w 34 sprawach 
uniewinniły obwinionych od zarzucanych 
im czynów, w 23 sprawach umorzyły postę-
powania, w 30 sprawach orzekły o zatarciu 
kary, a 112 pozostało w toku  

PIIB coraz liczniejszy

- 115 663 – członków liczyła PIIB na 
dzień 31 grudnia 2012 r.,
- 5798 nowych członków przyjęto  
w 2012 r.,
- 54,38% osób nowo przyjętych miało 
mniej niż 36 lat,
- 62 396 członków PIIB reprezentowa-
ło budownictwo ogólne, co stanowi-

ło 53,95%; drugie miejsce zajmo-
wały instalacje sanitarne z 21831 
członkami (18,87%), a trzecie insta-
lacje elektryczne liczące 16 829 osób 
(14,55%),
- 22 inżynierów liczyła najmniejsza gru-
pa reprezentująca budownictwo wy-
burzeniowe. 

P O L S K A

I Z B A

I N Ż YN I E RÓW

BUDOWNICTWA

®
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wane zarządzanie ładowaniem akumulatora 
zapewnia optymalny przebieg tego proce-
su i tym samym znacznie wydłuża jego żywot-
ność. Jeśli przy awarii zasilania sieciowego 
napięcie w akumulato-
rze spadnie poniżej okre-
ślonej wartości, zasuwa 
zwrotna automatycznie 
się zamyka, zabezpiecza-
jąc tym samym budynek. 
Istnieje również możli-
wość awaryjnego ręcz-
nego zamknięcia zasuwy.

Wyświetlanie  
informacji  
o przebiegu  
procesów 

Procesy wykonywane 
automatycznie w zasu-
wie zwrotnej widoczne są na wyświetlaczu 
modułu elektronicznego. Oprócz stanów ro-
boczych, takich jak położenie sterowanego 
silnikiem zaworu klapowego lub samoczyn-

ny test, pokazuje on również przypomnienia 
o terminach prac konserwacyjnych.
O pracy w trybie zasilania akumulatorowego 
lub cofnięciu ścieków informuje dodatkowo 

głośny sygnał akustyczny. 
Niemożność zamknięcia 
zaworu klapowego pod-
czas testu lub przy cofnię-
ciu uruchamia natomiast 
ciągły sygnał alarmo-
wy. Gwarantuje to bez-
pieczeństwo we wszyst-
kich obiektach, w których 
ścieki są odprowadza-
ne poprzez główną lub 
zbiorczą rurę kanalizacyj-
ną, położoną poniżej po-
ziomu ich cofnięcia.
Nowa zasuwa zwrotna 
Grundfix Plus Control jest 
dostępna w wersjach  

o średnicach nominalnych DN 100, 125  
i 150. Starsze zasuwy zwrotne Grundfix za-
montowane w instalacjach kanalizacyjnych 
można łatwo zmodernizować za pomocą 
odpowiedniego zestawu przezbrojeniowe-
go. Możliwa jest również modyfikacja rury 
rewizyjnej. 
Fot. Viega  

Pewne zabezpieczenie przed zalaniem   

Nowa zasuwa 
zwrotna Grundfix 
Plus Control 

  Łukasz Szypowski

 W razie pojawienia się ponadprzeciętnej 
ilości wody zasuwa zwrotna (typu 3) używa-
na w systemach kanalizacyjnych musi stanąć 
na wysokości zadania. W przypadku cof-
nięcia ścieków niezwłocznie odcina głów-
ną rurę kanalizacyjną, aby zapobiec zalaniu. 
Kluczowym czynnikiem jest więc niezawod-
ność działania zasuwy zwrotnej w każdym 
momencie.
Bezpieczeństwo jest gwarantowane również 
w wypadku awarii sieciowego zasilania elek-
trycznego. Grundfix Plus Control przełącza 
się wtedy automatycznie na również udosko-
nalone zasilanie akumulatorowe. Zintegro-

Letnie burze i związane z nimi ulewne deszcze mogą powodować 
zalewanie piwnic i niżej położonych pomieszczeń. Najlepszym 
rozwiązaniem tego problemu jest wyposażenie budynku w odpowiednie 
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym, takie jak zasuwa zwrotna 
Grundfix Plus Control produkcji firmy Viega. Jej najnowsza wersja ma 
funkcję samoczynnego testu uruchamianego każdego dnia. Gwarantuje  
to niezawodność działania przez cały czas. 

Grundfix Plus Control zapewnia komfortowe, 
zdalne monitorowanie na wyświetlaczu modułu 
elektronicznego, oraz skuteczne zabezpieczenie 
głównej lub zbiorczej rury kanalizacyjnej

W przypadku cofnięcia ścieków Grundfix 
Plus Control niezwłocznie odcina główną 
rurę kanalizacyjną, aby zapobiec zalaniu  
i powstaniu szkód

Grundfix plus Control 
gwarantuje pełną 
skuteczność zabezpieczenia: 
programowany moduł 
elektroniczny codziennie 
przeprowadza kontrolę 
sprawności zasuwy  
i układów elektronicznych. 
Cała procedura trwa 
zaledwie kilka sekund  
i zapewnia stałą sprawność 
zasuwy zwrotnej.

Zasuwa zwrotna Grundfix Plus Control zabezpiecza 
piwnice przed zalaniem w przypadku ulewnych deszczy
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oraz ustalić nawet sześć różnych programów 
ogrzewania, które uwzględnią zapotrzebo-
wanie na określony poziom temperatury  
w poszczególnych porach i dniach tygodnia. 
Dużym ułatwieniem dla użytkowników apli-
kacji jest wyświetlanie przez nią komunika- 
tów, na przykład o ewentualnych błędach  
w pracy systemu grzewczego, w języku pol-
skim. Oprogramowanie jest nie tylko wygod- 
ne, ale także, dzięki dotykowemu ekranowi  
i intuicyjnej nawigacji, bardzo proste w obsłu-
dze. Dodatkowo dostęp do aplikacji chroniony 
jest hasłem, więc tylko znające je osoby mogą 
zmieniać ustawienia systemu grzewczego. 
Aplikacja umożliwia kontrolę i sterowanie 
wszystkimi zamontowanymi w budynku obie-
gami grzewczymi. Współpracuje z kotłami 
marki Junkers wyposażonymi w automaty-
kę Bosch Heatronic® 3 lub 4. Kotły muszą być 
wyposażone w regulatory pokojowe FR120 
lub pogodowe serii FW oraz moduł MB100-
-LAN, który pozwala na przetwarzanie i prze-
kazywanie danych między systemem grzew-
czym a urządzeniem mobilnym. 

Aplikację JunkersHome można zainstalować 
na urządzeniach mobilnych opartych na syste-
mie iOS. Następnym krokiem będzie jej współ-
praca z systemem operacyjnym Android.  

Mobilne ciepło w Twoim domu 

Zarządzanie  
systemem grzewczym  
z aplikacją JunkersHome

  Chociaż sterowanie temperaturą we wła-
snym domu i kontrolowanie systemu grzew-
czego, na przykład podczas robienia zaku-
pów czy spaceru, wydaje się niemożliwe, 
Junkers opracował aplikację JunkersHome, 
która zapewnia bezpośredni dostęp do syste-
mu grzewczego przez Internet i pozwala za-
oszczędzić energię.
Teraz, aby sterować kotłem i całym syste-
mem grzewczym, nie musimy przebywać  
w domu. Wystarczy tylko urządzenie mobilne 
z zainstalowaną aplikacją JunkersHome oraz 
dostęp do Internetu, WiFi lub sieci GSM. 

Nowe oprogramowanie pozwala zdalnie 
kontrolować, regulować i programować pra-
cę całego systemu grzewczego. JunkersHo-
me umożliwia swobodne ustawianie żądanej 
temperatury w pomieszczeniach, z dokład-
nością do 0,5oC, co może okazać się bardzo 
przydatne, kiedy w mroźny dzień wracamy  
z pracy i marzymy o gorącej kąpieli w cie-
płym domu.
JunkersHome pozwala także zaprogramo-
wać tryb pracy ogrzewania (do wyboru są 
następujące tryby: automatyczny, dzien-
ny, nocny i ochrona przeciwzamrożeniowa) 

Nowa aplikacja marki  
Junkers pozwala  
zdalnie sterować pracą  
systemu grzewczego.  
Umożliwia także jego  
kontrolę z dowolnego 
miejsca na świecie. 
Technologia przyszłości 
znalazła zastosowanie  
w codziennym życiu.

Aby móc korzystać 
z aplikacji 
JunkersHome, 
wystarczy 
posiadać kocioł 
marki Junkers 
wyposażony  
w automatykę 
Bosch Heatronic® 
3 lub 4, 
internetowy moduł 
komunikacyjny MB 
100-LAN, iPhone/
iPad/iPod Touch 
oraz aplikację 
JunkersHome
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ski, prezes zarządu Wilo Polska. 
W uroczystości otwarcia nowej siedziby 
udział wzięło ponad 200 gości, w tym Jan 
Opländer, który przemawiał w języku pol-
skim. Na uroczystości był również Eric La-
chambre – CEO Wilo SE oraz reprezentan-
ci władz lokalnych z wójt gminy Lesznowola 
Marią Jolantą Batycką-Wąsik, partnerzy biz-
nesowi Wilo Polska, przedstawiciele mediów 
branżowych oraz pracownicy firmy. Wyjąt-
kowy charakter uroczystości podkreślił toast, 
wzniesiony kieliszkami szampana, powiąza-
nymi jedną 300-metrową wstążką. Toast od-
dał intencję gospodarzy – ideę współpracy 
„ręka w rękę”, docenianą przez Wilo Polska, 
rezydującą teraz nomen omen przy ul. Jed-
ności 5. Dla gości przygotowano wiele atrak-
cji, m.in. spektakl światła, dźwięku i tańca no-
woczesnego z premierowym multimedialnym 
pokazem wielkoformatowej grafiki w techni-
ce mapping 3D (wyświetlanie animacji na 
trójwymiarowym obiekcie z użyciem efektów 
specjalnych za pomocą najnowocześniej-
szych technik grafiki komputerowej) na fasa-
dzie budynku Wilo Polska. 
Goście mieli możliwość zwiedzenia nowej sie-

dziby. Dzięki przewodnikom Wilo, zapoznali 
się z funkcjonowaniem i przeznaczeniem sta-
cji pomiarów i kontroli pomp czystych, stacji 
pomiarów i prób pomp zatapialnych,  
a także podziwiali salę szkoleń, umożliwiają-
cą ćwiczenia na „pracującej” pompie.
W trakcie budowy nowej siedziby Wilo wyko-
rzystano łącznie 106 000 kg stali, 550 m2 szkła 
elewacyjnego, 480 m2 okładziny elewacyjnej 
i ponad 1000 m3 betonu konstrukcyjnego. We-
wnątrz budynku zamontowano 26 500 m 
kabli i przewodów elektrycznych, blisko  
10 000 m rozmaitych rurociągów, zamonto-
wano także 74 sztuki pomp decentralnych 

Wilo Polska  
już w nowej siedzibie

 20 czerwca 2013 r. w Lesznowoli miała miej-
sce uroczystość otwarcia nowej siedziby firmy 
Wilo Polska. Nowoczesny obiekt biurowo-ma-
gazynowy to inwestycja o wartości 20 mln zł.
Dokładnie rok temu wmurowaliśmy w Leszno-
woli kamień węgielny pod budowę nowej sie-
dziby. Inwestycja została ukończona zgodnie 
z planem, budynek pachnie jeszcze świeżo-
ścią. Cieszy moje oko nowoczesna konstruk-
cja i doskonała funkcjonalność z zapleczem 

serwisowo-magazynowym. Moje serce zaś 
cieszy fakt, że to kolejny ważny krok w dyna-
micznym rozwoju firmy Wilo w Polsce, a także 
bardzo ważne zobowiązanie na przyszłość.  
Ta rzeczywistość stała się możliwa dzię-
ki Wam wszystkim – naszym klientom i part-
nerom biznesowym – i za to właśnie chcę 
Wam z tego miejsca bardzo gorąco podzię-
kować! – podsumował podczas uroczysto-
ści ukończenie inwestycji Jarosław Stachur-
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systemu Geniax produkcji Wilo – najno-
wocześniejszej technologii pomp monto-
wanych bezpośrednio przy grzejnikach, 
umożliwiających dostosowanie ilości dostar-
czanego ciepła do realnych potrzeb użyt-
kownika w danym momencie w danym po-
mieszczeniu, w wyniku czego możliwa jest 
oszczędność aż do 20% energii pierwotnej. 
Jest to pierwszy w Polsce obiekt wyposażo-
ny w ten system. 
Przed siedzibą Wilo 
Polska zainstalowa-
no fontannę o okręż-
nym obiegu wody, 
element charakte-
rystyczny dla wszyst-
kich budynków Wilo 
w świecie (fontanna 
średnicy 1872 mm 
dla upamiętnienia 
1872 r. – założenia fir-
my Wilo). Przed bu-
dynkiem można tak-
że zobaczyć piękną 
sosnę – symbol ak-
cji ekologicznej Wilo 
Polska „Prezent dla 
Ziemi”. 

Siedziba Wilo Polska – informacje o budynku

Głównym inwestorem budynku biuro-
wo-magazynowego jest Jan Opländer – 
członek rodziny założycieli firmy Wilo. 
• Cały teren zajmuje powierzchnię  
7394 m². Część biurowa to 1500 m², po-
wierzchnia serwisowo-magazynowa  
to kolejne 1500 m².
• Obecnie w firmie pracuje prawie 70 osób. 
Część biurowa daje możliwość nadbudo-
wy o 1 kondygnację, co uwzględniono  
w planach rozwoju firmy. W 2012 roku ob-
roty Wilo Polska wyniosły 112 mln złotych.
• Część serwisowa składa się z 4 modu-
łów: warsztat napraw małych pomp; sta-
cji naprawy i pomiaru pomp czystych; 
magazynu części zamiennych; stacji na-
praw, prób i pomiarów pomp zatapial-
nych. Dodatkowo część serwisowa wy-

posażona jest w suwnicę, która umożliwia 
transport ciężkich pomp i wspomaga ob-
sługę stacji prób oraz 2 stoły pantografo-
we o udźwigu 2000 kg każdy, które uła-
twiają naprawę szczególnie ciężkich 
urządzeń. Dodatkowo serwis wyposażony 
jest w urządzenia do mycia, piaskowania 
i specjalistyczną lakiernię.
• Specjalistyczna stacja pomiaru i kon-
troli pomp czystych, złożona jest:
- ze zbiornika 12 m³, który umożliwia opty-
malny przepływ do testowania pracy pod-
łączanych pomp i zestawów pompowych,
- z pionowej cylindrycznej nadbudowy 
zbiornika DN 600, która umożliwia symu-
lację pracy pompy głębinowej, znajdują-
cej się w odwiercie. 
• Magazyn części serwisowych o wyso-

kości 8,7 m zło-
żony jest z po-
nad 1000 półek. 
• W stacji prób  
i pomiarów 
pomp zatapial-
nych serwiso- 
wane są pom- 
py ściekowe  
o mocy na-
wet do 55 kW. 
Głównym ele-
mentem sta-
cji jest zbiornik 
podziemny  
o głębokości  
5 m i pojemno-
ści 74 m³.

• W ramach rozwiązań przyjaznych śro-
dowisku obiekt wyposażono w urządze-
nie Wilo-RainSystem AF 150, które pozwa-
la na wykorzystanie wody deszczowej do 
podlewania terenu. 
• Dla celów p.poż. obiekt ma instalację 
hydrantową wyposażoną w pompy nor-
mowe własnej produkcji.  
• Powyższe dwa systemy zaopatrywane 
są w wodę z dwóch niezależnych zbior-
ników pojemności 40 m³ każdy. Jeden 
będący magazynem wody do celów 
przeciwpożarowych, drugi – ma za cel 
gromadzenie wody deszczowej, wykorzy-
stywanej do zraszania.
• Celem uniezależnienia się od ewentu-
alnych braków w dostawie energii siecio-
wej obiekt wyposażony jest w zewnętrzny 
agregat prądotwórczy 146 kW ze zbiorni-
kami paliwa o pojemności 500 l.
• Hala magazynowa budynku mie-
rzy w najwyższym punkcie 14 m, ma po-
wierzchnię prawie 1000 m² i mieści po-
nad 1000 miejsc paletowych. 
• Doskonale wyposażona sala szko-
leń praktycznych w budynku biurowym 
umożliwia specjalistyczne instruktaże  
z technik działania i funkcjonalności urzą-
dzeń Wilo, zarówno dla pracowników fir-
my, jak i serwisantów, projektantów, in-
stalatorów czy studentów. Liczne modele 
funkcyjne symulują działanie pomp  
w warunkach rzeczywistych i są szczegól-
nie pomoce w przekazywaniu wiedzy  
o montażu, regulacji i monitorowaniu para-
metrów pracy urządzeń i całych instalacji. 
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Katowicach oraz Lublinie. Ponadto w szcze-
cińskim oddziale – Centrum Chłodnictwa, 
Klimatyzacji i Pomp Ciepła Systherm, miesz-
czącego się na terenie znanej Szczecińskiej 
Centrali Materiałów Budowlanych SCMB, 
klienci wzięli udział w szkoleniu zorganizo-
wanym przez firmę Samsung. Przybyłym na 
spotkania gościom zaproponowane zostały 
także dodatkowe atrakcje, takie jak wspól-
ne grillowanie, paintball, bowling, strzelnica 

tradycyjna oraz multimedialna, bilard. 
Uczestnicy mieli okazję szczegółowo poznać 
ofertę oraz nowe propozycje firmy Systherm 
z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji, wenty-
lacji i pomp ciepła. Prezes Bolesław Gaziński 
omówił m.in. zrealizowane inwestycje.  
Przedstawił bogate doświadczenie firmy  
w doborze, montażu i obsłudze pomp cie-
pła. Systherm ma ogólnopolską sieć placó-
wek zaopatrzonych w szeroki asortyment 

Jubileusz 25-lecia 
firmy Systherm Chłodnictwo  
i Klimatyzacja

  Firma Systherm została założona w Pozna-
niu w 1988 r. Rok później utworzone zosta-
ły trzy osobne działy: zagraniczny, informa-
tyki i ochrony środowiska oraz chłodnictwa 
i klimatyzacji. W 1995 r. dział projektowo-
-handlowy chłodnictwa i klimatyzacji prze-
kształcił się w samodzielną spółkę Systherm 
Chłodnictwo i Klimatyzacja sp. z o.o.  
W roku 1996 firma przeniesiona została na  
ul. św. Wincentego 7, gdzie do dziś ma 
swoją główną siedzibę.
Z okazji 25-lecia istnienia zarząd firmy zorga-
nizował obchody jubileuszu, na które zapro-
szeni zostali przedstawiciele dostawców oraz 

klienci. Zaproszeni goście mogli m.in. odbyć 
certyfikowane szkolenia prowadzone przez 
LG Electronics – partnera handlowego Sy-
sthermu. Wybór LG jako partnera uzasadnio-
ny jest współpracą tych firm od powstania 
LG Polska, a nawet wcześniej. Firma Systherm 
już w 1992 r. nawiązała kontakty handlowe,  
w wyniku których sprzedawane były klimaty-
zatory Zenithair produkowane w fabryce na-
leżącej do LG. 
Spotkania jubileuszowe, którym patronowa-
ło LG odbyły się w centrali oraz oddziałach 
terenowych, kolejno w: Olsztynie, Koszali-
nie, Białymstoku, Poznaniu, Łodzi, Kaliszu, 

Siedziba centrali firmy Systherm przy ul. Św. Wincentego 7 w Poznaniu

Prezes Systhermu dr inż. Bolesław Gaziński na 
stoisku targowym w 1992 r. w Paryżu prezentującym 
klimatyzatory marki Zenithair Szkolenie LG w Katowicach poprowadził Paweł Glinka Przygotowanie do rozgrywek paintballowych w Lublinie
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branżowy. W krótkim czasie dostarcza urzą-
dzenia, sprzęt, narzędzia i akcesoria. Prowa-
dzi sprzedaż hurtową i detaliczną systemów 

klimatyzacyjnych, kurtyn powietrznych, agre-
gatów, sprężarek, czynnika chłodniczego, 
elementów montażowych, rur chłodniczych, 
automatyki, systemów wentylacyjnych itd. Za-
pewnia dostawę wszelkich urządzeń takich, 
jak klimatyzatory, agregaty do chłodzenia 
wody, pompy ciepła i kolektory słoneczne,  
a także meble chłodnicze do obiektów biu-
rowych, urzędowych, handlowych, placówek 
służby zdrowia, gastronomii, przemysłu oraz sal 
weselnych, hoteli i budynków mieszkalnych. 
Gościom spotkań przybliżona także została 
oferta szkoleniowa firmy. W kilku oddziałach 
dodatkowo odbyło się szkolenie prowadzone 
przez przedstawicieli Danfoss Polska, z którą 
Systherm od wielu lat ściśle współpracuje.
Podczas każdej z imprez zaproszeni klienci 
otrzymali pakiety konferencyjne. Dla najlep-
szych zaś przewidziano dodatkowe wyróżnie-
nia i nagrody rzeczowe.
Dla katowickiego oddziału firmy jubileuszo-
we spotkanie miało podwójny wymiar. Było 
bowiem okazją do zaproszenia gości do no-
wej, przestronniejszej siedziby, przeniesionej  
z Gliwic do Katowic. Znajduje się ona ok. 800 m 
od autostrady A4 oraz Drogowej Trasy Średni-
cowej. Położenie umożliwia łatwy dostęp do 
dróg dojazdowych w każdym kierunku aglo-
meracji śląskiej. W nowej lokalizacji przy ul. Du-
lęby 7 oddział firmy dysponuje dużym maga-
zynem (blisko 140 m2) oraz biurem (40 m2). 
Każde ze spotkań miało indywidualny cha-
rakter. Było okazją do zdobycia nowej wie-
dzy, wymiany doświadczeń, odświeżenia  
i nawiązania kontaktów, negocjacji warun-
ków handlowych z pracownikami oddziału,  
a także miłego spędzenia czasu w branżo-
wym gronie. Zarząd i pracownicy mają na-
dzieję, że ten radosny nastrój i ciepła at-
mosfera Jubileuszu towarzyszyć będą firmie 
Systherm przez kolejne lata.  

Gratyfikacja klientów w Olsztynie

Uczestnicy spotkania w Kaliszu

Wystąpienie prezesa Bolesława Gazińskiego  
w Białymstoku

StrefaKlimatyzacji.pl to serwis łączący wszystkie narzędzia marketingowe oferowane przez 
firmę LG. W serwisie jest część poświęcona Akademii Klimatyzacji LG zawierająca opis ofe-
rowanych szkoleń, kalendarz szkoleń i wydarzeń oraz formularz rejestracji on line na wybrane 
szkolenie. Poprzez serwis można także przystąpić i uczestniczyć w programie lojalnościowym 
LG – Liga Graczy. 
W serwisie są także zamieszczone materiały marketingowe, informacje o produktach, czy 
materiały dla fachowców 
jak instrukcje obsługi, monta-
żu i dane techniczne.
Jednak serwis z założenia 
to przede wszystkim miejsce 
wymiany wiedzy oraz sposób 
na bezpośredni kontakt po-
między producentem, pro-
jektantem, dystrybutorem, 
instalatorem i końcowym 
użytkownikiem. Możliwe to 
jest poprzez trzy proste funk-
cje. Pierwszą z nich jest moż-
liwość utworzenia wizytówki 
swojej firmy w katalogu firm 
instalacyjnych. Katalog ten 
połączony jest z wyszukiwar-
ką, która pozwala końcowe-
mu użytkownikowi znaleźć 
fachowca ze swojego re- 
gionu. 
Kolejną funkcją jest forum,  
za pomocą którego użyt-
kownicy mogą wymieniać 
się między sobą informacja-
mi, dzielić wskazówkami i do-
świadczeniami. Z kolei funk-
cja „zapytaj eksperta” to 
szansa na kontakt z eksper-
tem LG, który udzieli wspar-
cia i odpowie na pytanie.  

Cały świat klimatyzacji LG  
pod jednym adresem

http://www.instalreporter.pl
http://www.StrefaKlimatyzacji.pl/
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NOWy KOCIOł KSW MASTER
Asortyment kotłów grzewczych na paliwa stałe marki PEREKO 
został wzbogacony o kolejną serię urządzeń. Wielopaliwowy 
KSW Master dostępny jest w przedziale  mocy od 12 do 30 kW. 
KSW Master to seria kotłów grzewczych, w których można sto-
sować większość rodzajów paliw stałych. Wprowadzoną inno-
wacją jest okrągły kształt obrotowego przyłącza kominowe-
go, pozwalający na podłączenie oraz ustawienie urządzenia  
w dogodnej dla użytkownika pozycji. Serię wzbogacono również  
o system nadmuchów w palenisku oraz dodatkowy system kie-
szeni wodnych. Pierwszy z nich umożliwia efektywne spalanie 
miału, natomiast drugi wpływa na większą sprawność i moc 
kotła. Materiałem stosowanym do produkcji jest blacha ze stali 
przeznaczonej na urządzenia ciśnieniowe do pracy w podwyższonej temperaturze (P265GH), a jej 
grubość wynosi 6 mm. Długoletnia żywotność kotłów PEREKO jest osiągalna również przez zastoso-
wanie podwójnej spoiny, wykonywanej zarówno od wewnętrznej, jak i zewnętrznej strony paleni-
ska. Urządzenie wyposażono także w elektroniczny system sterowania LOGIC, który zmniejsza zuży-
cie paliwa o 10-30% oraz wydłuża czas pracy urządzenia na jednym załadunku paliwa. 

 ENVO

SySTEMy OGRZEWANIA I CHłODZENIA SUFITOWEGO
Promienniki sufitowe z funkcją ogrzewania lub ogrzewania i chłodzenia, umożliwiają utrzy-
manie wyjątkowo przyjemnego klimatu w pomieszczeniu, które dodatkowo pozbawione jest 
przeciągów. W przypadku ogrzewania promiennikami sufitowymi temperatura źródła zasila-
nia systemu może być niższa, ale zachowana zostaje optymalna temperatura odczuwania 
ciepła w pomieszczeniu i tym samym podwyższony komfort. Dodatkowo przy mniejszej róż-
nicy, jaka występuje pomiędzy temperaturą wewnątrz budynku i na zewnątrz (odczuwalna 
temperatura w pomieszczeniu) osiąga się większą energooszczędność systemu. Decydując 
się na to rozwiązanie, nie jesteśmy zmuszeni do wyboru konkretnego nośnika energii, ponie-
waż możemy dowolnie wybierać nawet pomiędzy alternatywnymi źródłami energii, pompa-
mi ciepła, techniką kondensacyjną czy ciepłem odpadowym z procesów technologicznych.
Zasada działania promienników sufitowych jest prosta. Promienniki są nagrzewane ciepłą 
wodą, a następnie emitują energię do pomieszczeń, które ogrzewają. Jednakże, co tu naj-
istotniejsze, energia realizuje swój grzewczy potencjał dopiero w momencie zetknięcia się 
z ludzkim ciałem, bądź przedmiotami. W identyczny sposób uzyskuje się efekt chłodzenia. 
Mamy tu tylko odwrócenie sposobu działania, ponieważ to zimna, a nie ciepła woda prze-
pływa przez sufit chłodzący. Promienniki sufitowe Zehnder sprawdziły się, jako idealne roz-
wiązanie w tysiącach inwestycji. Doskonale ogrzewają i chłodzą hale produkcyjne, a także 
sportowe i rekreacyjne, pomieszczenia sklepowe oraz biura i obiekty użyteczności publicz-
nej, takie jak szkoły, przedszkola czy szpitale. 

 ZEHNDER

MINIMIX – MINI ZESTAW MIESZAJąCy
Mini zestaw mieszający do obsługi 1 lub 2 pętli ogrzewania podłogowego (każda maks. 120 m), prze-
znaczony jest do instalacji podłogowych i ściennych do współpracy z kotłami wysokoparametrowy-
mi i na paliwo stałe, a także do niskotemperaturowych źródeł ciepła np. kotłów kondensacyjnych. 
Elementy składowe zestawu: pompa elektroniczna Wilo Yonos Para RS 15/6, zawór termostatycz-
ny 3d 3/4”, termometr, zawory odpowietrzające. Materiał elementów rozdzielaczy i przyłącze-
niowych: mosiądz Mo58. Gwarancja: 2 lata. Wszystkie 
akcesoria mają odpowiednie badania i certyfika-
ty. Każdy egzemplarz jest odpowiednio uszczelniony  
i poddany próbie szczelności.

 PRANDELLI
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GRUNTOWE POMPy CIEPłA 
LOGATHERM WPS-1
W maju na polskim rynku pojawiły się dwa nowe typy pomp 
ciepła Logatherm WPS-1 marki Buderus: Logatherm WPS 
6K/10K-1 i Logatherm WPS 6/17-1. Dzięki wysokiemu współ-
czynnikowi wydajności cieplnej (COP) urządzenia te wyróż-
niają się bardzo niskim zużyciem energii elektrycznej.
Dla parametrów 0/35oC współczynnik COP nowych pomp 
ciepła wynosi nawet 4,8. Na pracę z tak wysoką sprawno-
ścią pozwalają energooszczędne pompy obiegowe, nowy 
czynnik chłodniczy i sprężarka oraz sterownik pompy HMC 
10-1, który ma takie funkcje, jak: optymalizacja pracy pom-
py ciepła, sterowanie dwoma obiegami grzewczymi i możli-
wość rozbudowy o kolejne dwa obiegi grzewcze, praca ka-
skadowa, pomiar energii cieplnej wytworzonej przez pompę 
ciepła, sterowanie basenem i chłodzenie pasywne.
Dzięki izolacji akustycznej obudowy pompy ciepła i sprężarki 
oraz zastosowaniu do połączeń hydraulicznych elastycznych 
przewodów wewnątrz urządzenia, nowe pompy ciepła ge-
nerują niski poziom hałasu (nie więcej niż 34 dB). 
Najnowsze pompy ciepła marki Buderus wyposażono w: ener-

gooszczędne pompy obiegowe kla-
sy A, nowej generacji sprężarkę typu 
scroll, nowy czynnik chłodniczy R410A, 
zabezpieczenia nadprądowe, zawór 
przełączający c.o./c.w.u., trzystop-
niową grzałkę elektryczną, a także 
czujnik kolejności faz i zaniku faz oraz 
urządzenie łagodnego rozruchu, które 
sprawiają, że montaż urządzenia jest 
bardzo prosty. Model pompy z literą 
K ma dodatkowo wbudowany zaizo-
lowany 185-litrowy zasobnik c.w.u. ze 
stali nierdzewnej. Na oba typy urzą-
dzeń producent udziela pięcioletniej 
gwarancji.

 ROBERT BOSCH

KOCIOł VITOCROSSAL 200
Vitocrossal 200 
(typ CM2) jest 
at rakcy jnym 
cenowo, stoją-
cym gazowym 
kotłem konden-
sacyjnym o mo-
cach od 400 do 
620 kW. Z komo-
rą spalania ze 
stali szlachetnej 
i dużą pojem-
nością wodną 

stanowi ekonomiczną alternatywę dla konwencjonalnych 
kotłów. To polecane rozwiązanie podczas modernizacji ist-
niejących kotłowi. Vitocrossal 200 w instalacji jedno- i wie-
lokotłowej, z ciśnieniem roboczym do 6 bar i z temperaturą 
wody kotłowej do 95°C nadaje się równie dobrze do bu-
dynków wysokich (do 20 pięter) i osiedli mieszkaniowych, jak 
lokalnych sieci ciepłowniczych i instalacji przemysłowych. 
Duża pojemność wodna kotła, wynosząca 430 l (model  
o mocy 500 kW), nie wymaga zachowania przepływu mi-
nimalnego i stosowania pompy obiegowej kotła.
• Do wyboru praca z zasysaniem powietrza do spalania  
z kotłowni lub z zewnątrz
• Wysokie bezpieczeństwo eksploatacji dzięki dużej po-
jemności wodnej
• Zakres modulacji 20-100% eliminuje pracę przerywaną 
palnika i zmniejsza jego zużycie
• Nie wymaga pompy obiegowej kotła
• Wysoka trwałość, dzięki powierzchniom wymiany ciepła 
Inox-Crossal wykona¬nej ze stali kwasoodpornej z dodat-
kami molibdenu i tytanu, z efektem samooczyszczania
• Wysoka trwałość, dzięki niskiemu obciążeniu komory 
spalania

 VIESSMANN

GRZEJNIK RADIACyJNy ALIPSIS
Wyposażony jest w czujniki ruchu i światła, które obniża-
ją temperaturę w pomieszczeniu, jeśli nie wykryją ruchu 
lub będzie noc i podwyższają w ciągu dnia, jeśli w salonie 
czy sypialni będą domownicy. Funkcja wietrzenie również 
czasowo obniża temperaturę, jeśli wykryje otwarte okno.
Producent grzejników Atlantic Polska wyposażył urządze-
nie w system Sweet Control, czyli połączenie dwóch sen-
sorów – ruchu i światła, które pozwalają na wykrywanie  
w pokoju osób i zwierząt. Następnie system razem z termo-
statem cyfrowym samoczynnie steruje dwoma elementa-
mi grzewczymi wykonanymi z żeliwa i dostosowuje tem-
peraturę otoczenia do potrzeb domowników. 
W trybie Eko radiator obniża temperaturę pomieszczenia  
o 1-4oC w stosunku do temperatury zadanej. W trybie Kom-
fort szybko podnosi temperaturę do wartości zadanej.  
W przypadku trybu Antyzamarzanie grzejnik utrzymuje 
temperaturę na poziomie 7oC. 
Obudowa grzejnika składa się z płyty czołowej ze szkła 
hartowanego, pokrytej cienkowarstwową folią grzewczą, 
dzięki czemu grzejnik ma gładką i lśniącą powierzchnię 
w kolorze białym.
Cena brutto 4434 zł (1000 W), 5068 zł (1500 W) lub 5701 zł 
(2000 W).

 ATLANTIC POLSKA
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Spis reklamodawców
BSH Klima Polska str. 10, Galmet str. 20, KAN str. 3, Nibe-Biawar str. 18,  
Oventrop str. 32, portale Klimatyzacja.pl, Ogrzewnictwo.pl str. 9,  
Viessmann str. 1,

Kontakt do redakcji
Małgorzata Tomasik
Wioleta Chrostowska
Sylwia Śmiecińska

redakcja@instalreporter.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji materiałów.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.

LINIA WENTyLATORóW RIMERA
Wentylatory RIMERA to seria urządzeń o niepowtarzalnym, nowoczesnym wyglądzie, które do-
pełniają wystrój łazienki, kuchni czy salonu kąpielowego. Produkty firmy Dospel zachwycają 
nie tylko niebanalną estetyką, ale i innowacyjnością zastosowanych rozwiązań. Wentylato-
ry RIMERA wyposażono w układ elektroniki, który na bieżąco kontroluje impulsy świetlne z ze-
wnątrz, poziom wilgotności w pomieszczeniu oraz obroty silnika, który przystosowany jest do 
pracy w dwóch konfiguracjach. Pierwsza z nich dostosowana jest do momentu, kiedy zosta-
nie przekroczony poziom wilgotności w powietrzu. Druga natomiast reaguje na pojawienie 
się impulsu światła. Oba te rozwiązania pozwalają na dopasowanie ustawień do indywidu-
lanych preferencji mieszkańców. Niebagatelne znaczenie ma również system czasowy Time 
Support, który w przypadku zanikania sygnałów wejściowych, będzie podtrzymywał pracę 
silnika przez zaprogramowany czas. Kolejną zaletą wentylatora z serii RIMERA są opatento-
wane przez firmę Dospel specjalnie wyprofilowane, hy-
brydowe śmigła. Praca urządzenia jest cicha (26 dB). 
Urządzenie firmy Dospel ma czwartą klasę odporno-
ści IP, która wynika z precyzyjnie skomponowanych 
elementów i solidnej obudowy wykonanej z tworzy-
wa sztucznego typu ABS oraz poliwęglanu. 
Projektanci wentylatorów serii RIMERA stworzyli unika-
tową kolekcję dekorów. Atrakcyjną funkcją tych urzą-
dzeń jest podświetlenie AMBIENT w jednym ze 100 ko-
lorów. Dzięki odpowiedniemu ustawieniu cyfrowego 
panelu istnieje możliwość określenia stopnia wilgotno-
ści powietrza za pomocą zmiany koloru podświetle-
nia. Niezwykle użyteczna jest również opcja prostego 
demontażu, umożliwiająca szybką wymianę dekoru 
na dowolny model z kolekcji RIMERA. 
Parametry techniczne RIMERA
Wydatek: 100 m3/h
Ciśnienie statyczne: 40 Pa
Ciśnienie akustyczne: 30 dB (A) z odl. 1 m
Obroty silnika: 0-2600 obr./min
Moc: 15 W 
Maks. temperatura pracy: 40oC
Łożyska: kulkowe 
Cena wentylatora RIMERA: 480 zł netto.

 DOSPEL
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