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CEGROUP: inżynier – projektant 
SANITO: inżynier realizacji inwestycji 
VENTOR: Monter wentylacji 
CENTRUM KLIMA: specjalista ds. obsługi klientów 
zagranicznych 
TA HYDRONICS: project manager 
VTS GROUP: account manager 
IGLOTECH: młodszy specjalista ds. produktu 
(wentylacja i klimatyzacja) 
MK: regionalny kierownik sprzedaży 
BIPRORAF: projektant pracowni sanitarnej 

SKY ESTATE: kierownik ds. inwestycji/koordynator 
ds. instalacji sanitarnych 
MAXIMA SYSTEM: kierownik działu handlowego 
WACHELKA INERGIS: kierownik budowy/majster z 
branży sanitarnej 
SMAY: inżynier budowy 
AKVATOR AS: projektant sieci sanitarnych 
GPEC: koordynator ds. inwestycji 
LECHAR: przedstawiciel techniczno-handlowy 
DANFOSS: inżynier sprzedaży 
IGLOTECH: menadżer rynku klimatyzacji 

Praca

Firma Rettig Heating jest organizatorem 
konkursu „Trzymaj Pion”. Uczestnikiem kon-
kursu może być każdy instalator wykonują-
cy instalacje c.o., w których zainstalowane 
zostały następujące produkty Purmo: grzej-
nik łazienkowy Purmo: 1 pkt, grzejnik piono-
wy Purmo (Kos V, Faro V, Vertical, Narbon-
ne V, Narbonne V VT, Tinos, Paros): 3 pkt. 
Celem konkursu jest wyłonienie instalatora, 
który w czasie trwania konkursu zakupi i 
zamontuje asortyment Purmo o największej 

wartości punktowej, będący przedmiotem 
Konkursu. Nagrodą główną dla zwycięzcy 
jest tablet o wartości 2000 zł. 
Każdy uczestnik może wybrać nagrody w ra-
mach zdobytych punktów w postaci: T-shirt 
– 1 pkt, miarka 5 m – 1 pkt, kubek termiczny – 
2 pkt, torba sportowa – 3 pkt, kamizelka – 6 pkt, 
kombinezon roboczy – 9 pkt, kurtka softshell – 
9 pkt, rura PexPenta 120 m.b. – 12 pkt.
Czas trwania konkursu: od 1 sierpnia do  
30 listopada 2013 r. 

PION – konkurs Purmo dla instalatorów

Nabór wniosków  
w ramach działania 9.3 POIiŚ

Narodowy Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja 
Wdrażająca Priorytetu IX Infrastruktura 
energetyczna przyjazna środowisku  
i efektywność energetyczna Działa-
nie 9.3 Termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej, współfinanso-
wane ze środków Funduszu Spójności 
w ramach Programu Operacyjnego In-

frastruktura i Środowisko 2007-2013, dzia-
łając na podstawie Umowy z Ministrem 
Gospodarki, ogłosił konkurs projektów  
w ramach działania 9.3 Termomoderni-
zacja obiektów użyteczności publicznej 
– Plany gospodarki niskoemisyjnej - KON-
KURS nr 2/POIiŚ/9.3/2013. Wnioski  
o dofinansowanie należy składać w ter-
minie od 02.09.2013r. do 31.10.2013 r.

Szkolenie – Audytor energetyczny  
– audyty termomodernizacyjne

Krajowa Agencja Poszanowania Energii za-
prasza na kurs przygotowujący do wykony-
wania audytów energetycznych zgodnie  
z rozporządzeniem ministra infrastruktury  
z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegó-

łowego zakresu i form audytu energetyczne-
go (Dz. U. 43/2009 poz. 346). Miejsce: PJCEE, 
Warszawa ul. Nowowiejska 21/25 (budynek 
ITC PW). Najbliższe terminy: 12-14.11.2013 r.
Więcej

http://www.instalreporter.pl
http://www.thermaflex.com.pl/
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Pobierz 
poradnik

W terminie 21-22 listopada br. po raz kolejny 
organizowany jest wyjazd do fabryki Solar-
World Freiberg k. Drezna (Niemcy) na prak-
tyczne 2-dniowe szkolenie z zakresu instalacji 
fotowoltaicznych połączone ze zwiedzaniem 
fabryki i elektrowni fotowoltaicznej 8 MW.

Podczas szkolenia organizatorzy  
zapewniają:
- omówienie wytycznych projektowych i mon-
tażowych, 
- przeprowadzenie praktycznych zajęć z mon-

tażu paneli fotowoltaicznych,
- zapoznanie Państwa z ofertą produktową  
SolarWorld,
- zwiedzanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 
8 MW,
- zwiedzanie fabryki m.in: przejście przez całą 
linię produkcyjną modułów, 
- w laboratorium zapoznanie się z testami, któ-
rym poddawane są moduły.

Uczestnikom wyjazdu zostają zapewnione: 
materiały szkoleniowe, certyfikat, transport, wy-

żywienie, zakwaterowanie, opieka tłumacza.
Możliwość wyjazdu z Poznania, Warszawy, 
Lublina, Rzeszowa.
Cena: 1200 zł netto + VAT

Więcej informacji: biuro@wokolslonca.pl
tel. 609 686 680
Pobierz plan wyjazdu
Pobierz plakat informacyjny

Chętni na szkolenie w fabryce SolarWorld  
w Niemczech mile widziani

Praktyczny 
poradnik 
ułatwiający 
szybki dobór 
oraz wybór 
właściwych 
produktów 
dla marek: 
Pneumatex, 
TA, Heimeier.

Vademecum III – poradnik szybkiego doboru 

W ramach projektu „UMBRELLA – Modele biznesowe służące optymalizacji 
charakterystyki energetycznej budynków w cyklu życia”, opracowywana 
została bezpłatna internetowa aplikacja, która będzie pomagała wybrać 
najkorzystniejsze rozwiązania dla konkretnych budynków, zarówno nowo 
powstających, jak i modernizowanych. Aby aplikacja ta była jak najlep-
sza, NAPE jako partner projektu stara się zebrać opinie osób zaangażowa-
nych w działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej 
budynków. Zapraszamy do wypełnienia 15-minutowej ankiety w języku 
angielskim, dotyczącej roli lokatorów w podejmowaniu decyzji o rozwią-
zaniach energooszczędnych, obecnie stosowanych metod zarządzania 
budynkami, umów z dostawcami energii, dostępności narzędzi ICT oraz 
prowadzonych działań i użytych materiałów. 
Ankieta znajduje się tutaj
www.zae.org.pl

UMBRELLA – wypełnij ankietę  
o efektywności energetycznej 
budynków

http://www.instalreporter.pl
http://www.tahydronics.com/Handlers/KTDownloadArticleHandler.ashx?p=4790&epslanguage=pl&v=/PageFiles/73866/Vademecum%20III%20-%20poradnik%20szybkiego%20doboru.pdf
http://www.tahydronics.com/Handlers/KTDownloadArticleHandler.ashx?p=4790&epslanguage=pl&v=/PageFiles/73866/Vademecum%20III%20-%20poradnik%20szybkiego%20doboru.pdf
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2013/10/plakat-21-22.pdf
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2013/10/Plan-wyjazdu.jpg
http://www.umbrella-project.eu/questionnaire/
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Strona internetowa firmy VTS Group jest bar-
dziej nowoczesna, funkcjonalna i przystoso-
wana do odczytu na urządzeniach mobil-
nych. Strona ma formę czytelnej i przejrzystej 
prezentacji, złożonej z bannerów, gdzie 
każdy tekst wzbogacony jest indywidualną 
grafiką. Przy budowie nowej strony uwzględ-
niono również dynamiczny rozwój nośników 
informacji elektronicznej oraz mediów spo-
łecznościowych. Została zaprojektowana 
tak, aby wygodnie korzystało się z niej za-

równo na komputerach, jak i tabletach czy 
smartfonach. Większość informacji mieści się 
na jednym ekranie, a treści przedstawione 
są w sposób skondensowany i bardzo czytel-
ny. Dane kontaktowe to jedne z najczęściej 
poszukiwanych informacji na stronach www. 
Aby ułatwić użytkownikom kontakt, firma VTS 
wzbogaciła dane kontaktowe do każdego  
z biur o QR kody – wystarczy zeskanować 
kod i w ciągu sekund pełne dane kontakto-
we zapisane są w kontaktach smarfona.

Nowa strona VTS Group 

Revit jest powszechnie stosowaną bazą da-
nych dla oprogramowania do modelowania 
3D, która została specjalnie opracowana do 
stosowania w projektach BIM (Building Infor-
mation Modelling). 
Wtyczka TA Hydronics Revit pozwala użyt-
kownikom eksportować modele produk-
tów z bazy danych MagiCAD do bazy 
danych Revit. Baza danych MagiCAD 
obejmuje szeroki zakres produktów TA Hy-
dronics (produkty wszystkich trzech marek 
Pneumatex, TA i Heimeier). Z tego progra-

mu, wszystkie modele mogą być eksporto-
wane do programu Revit, przy czym nowe 
produkty, implementowane do MagiCAD, 
będą później automatycznie dostępne. 

Pobierz Revit Add-Ins (jako plik MSI):
- wersja 32 bit – Revit Add-Ins software  
with MSI-setup
- wersja 64 bit - Revit Add-Ins software  
with MSI-setup

Instrukcja tutaj 

Bezpłatna wtyczka do programu Revit 

http://www.instalreporter.pl
http://www.grupa-sbs.pl/
https://delivery.progman.fi/Delivery/Downloader.ashx?id=2337&type=product
https://delivery.progman.fi/Delivery/Downloader.ashx?id=2337&type=product
https://delivery.progman.fi/Delivery/Downloader.ashx?id=2337&type=product
https://delivery.progman.fi/Delivery/Downloader.ashx?id=2337&type=product
http://www.tahydronics.com/pl/Wsparcie-techniczne/oprogramowanie/bezplatna-wtyczka-do-programu-revit/
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FORUM WENTYLACJA - SALON KLIMATYZACJA 
to targi branżowe poświęcone tematyce wen-
tylacji i klimatyzacji. Dwunasta edycja odbędzie 
się w dniach 5-6 marca 2014 roku (środa-czwar-
tek), w Centrum Targowo-Kongresowym MT 
POLSKA przy ul. Marsa 56C w Warszawie. Cen-
trum MT POLSKA oferuje 10 000 m2 powierzchni 
klimatyzowanej hali, 1200 m2 powierzchni konfe-
rencyjno-biurowej, 4000 m2 terenu zewnętrzne-
go wraz z 1500 miejsc parkingowych.
Podczas jedynej takiej, ściśle branżowej wys-
tawy w Polsce, spotykają się wszyscy uczestni- 
cy procesu budowlanego oraz wykonawcy, 

producenci, dostawcy i odbiorcy urządzeń  
i systemów wentylacji i klimatyzacji. Dwu-
dniowej wystawie FORUM WENTYLACJA 2014 
– SALON KLIMATYZACJA 2014, podczas której 
prezentowane są najnowsze rozwiązania w za-
kresie urządzeń, elementów i systemów VAC, 
towarzyszy bogata oferta seminariów i warszta-
tów branżowych. W roku 2013 podczas Forum 
zaprezentowały się 122 firmy i instytucje, które 
odwiedziło ok. 3000 gości. Organizatorem i po-
mysłodawcą FORUM – SALONU jest Stowarzy-
szenie Polska Wentylacja.
www.forumwentylacja.pl

Forum Wentylacja 2014:  
nowa lokalizacja imprezy

Według monitoringu prezesa URE, do końca 
czerwca 2013 r., 101 731 odbiorców z gospo-
darstw domowych (grupa taryfowa G) doko-
nało zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.
Na koniec czerwca 2013 r. liczba odbiorców 
TPA (Third Part Acces) w gospodarstwach 
domowych (grupa taryfowa G) wyniosła  
101 731, a więc zwiększyła się o 25 261  
( 33%) od końca grudnia ubiegłego roku.
Według stanu na koniec czerwca 2013 r. licz-

ba odbiorców TPA z grup taryfowych A, B, C 
wyniosła 83 625, co oznacza wzrost o 18 298 
(28%) od końca grudnia 2012 r.
Liczba zmian sprzedawcy przez odbiorców 
z grupy taryfowej A, B, C w maju 2013 r. wy-
niosła 1534, a w czerwcu – 1322. Natomiast 
w grupie taryfowej G w maju br. przeprowa-
dzono 1940 zmian sprzedawcy, w kolejnym 
miesiącu odnotowano ich już ponad 2 tysią-
ce (2393).

Ponad 100 tys. odbiorców  
z gospodarstw domowych zmieniło  
sprzedawcę energii elektrycznej

Firma Flir zprasza zainteresowanych na cykl 
bezpłatnych seminariów, na których będzie 
poruszana tematyka termografii w energetyce, 

budownictwie, elektryce i utrzymaniu ruchu. 
Terminy: 5.11 Poznań, 6.11 Łódź, 7.11 Warszawa.
www.seminarium.flir.pl

Szkolenia Flir 

http://www.instalreporter.pl
http://www.grupa-sbs.pl/
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Pobierz dokument

Sprostowanie 

Ministerstwo Gospodarki przedstawiło na konfe-
rencji 17 września 2013 roku, propozycję nowe-
go systemu wsparcia dla producentów energii 
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Dla 
nowych instalacji przewidziano tzw. aukcje OZE. 
Natomiast właściciele już działających instalacji 
będą mogli wybrać między starym a nowym 
systemem.
Jak wynika z przedstawionego dokumentu, dla 
istniejących instalacji zostanie utrzymany obec-
ny system wsparcia. Łączny okres wsparcia dla 
wytwórców energii elektrycznej z OZE będzie 
wynosił maksymalnie 15 lat od dnia wytworze-
nia po raz pierwszy energii elektrycznej, za którą 
przysługiwało świadectwo pochodzenia, nie 
dłużej jednak niż do dnia 31.12.2021 r. – wtedy 
system zielonych certyfikatów wygaśnie.
Rozwiązaniem zmierzającym do optymalizacji 
kosztów systemu wsparcia opartego na zielo-
nych certyfikatach jest zamrożenie na poziomie 
roku 2013 opłaty zastępczej (297,40 zł/MWh). 
Ponadto z systemu wsparcia – od dnia wejścia 
w życie nowych przepisów – wyłączone zosta-
ną instalacje o łącznej zainstalowanej mocy 
elektrycznej powyżej 1 MW, wykorzystujące do 
wytworzenia energii elektrycznej hydroenergię. 
Podobnie współspalanie: poziom wsparcia zo-
stanie ograniczony poprzez objęcie wsparciem 
wyłącznie energii elektrycznej do poziomu śred-
niej ilości energii elektrycznej wytworzonej  
w latach 2011-2012 oraz redukcję ilości przys- 
ługujących świadectw pochodzenia do  

0,5/MWh. Jednocześnie, aby „zoptymalizować 
rachunek ekonomiczny”, wytwórcy energii elek-
trycznej z instalacji już działających będą mogli 
wybrać nowy system aukcyjny, dedykowany 
wyłącznie inwestycjom już zrealizowanym. 
Wyboru nie będzie dla nowych instalacji. Dla 
nich (oraz dla instalacji zmodernizowanych) 
opracowano system aukcji, którego przed-
miotem będzie określona przez prezesa URE 
ilość wyprodukowanej energii elektrycznej lub 
biogazu rolniczego przez okres 15 lat – od dnia 
wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycz-
nej lub biogazu rolniczego w instalacji OZE, za 
które przysługiwało wsparcie z mechanizmu 
aukcyjnego – w podziale na poszczególne lata, 
bez możliwości przenoszenia pomiędzy latami. 
Podstawowym kryterium aukcji będzie cena za 
1 MWh energii elektrycznej lub 1 m3 biogazu rol-
niczego. 
Do zakupu i rozliczania energii elektrycznej  
z nowych i zmodernizowanych instalacji zosta-
nie powołana spółka Skarbu Państwa – Sprze-
dawca Energii Odnawialnej SA, która będzie 
zobowiązana do zakupu energii po cenie usta-
lonej w aukcji, a następnie jej sprzedaży na TGE.
Konferencją resort gospodarki rozpoczął etap 
opiniowania propozycji dotyczących wspar-
cia dla OZE. Do końca października projekt 
ustawy ma zostać przedstawiony ministrowi 
gospodarki, a do końca roku ma zostać skie-
rowany do Sejmu.
www.pigeo.org.pl

MG: nowe propozycje wsparcia OZE 

W nawiązaniu do nowej wersji ustawy o OZE,  
Związek Pracodawców Forum Energetyki Odna-
wialnej (ZPFEO) przygotował swoje stanowisko 
wobec rządowej propozycji systemu aukcyjnego. 
ZP FEO jest przeciwne zarówno trybowi pracy nad 
ustawą, jak i koncepcji systemu aukcyjnego, który 
wyeliminuje małych producentów OZE z rynku.  
ZP FEO proponuje powrót do prac nad ustawą 
prosumencką w wersji z października 2012 roku. 
System aukcji wprowadzony równolegle do 
systemu świadectw pochodzenia i oderwany 
od rynku energii elektrycznej rodzi wiele pytań 
jeśli chodzi o  przyszłość energetyki odnawial-
nej, rozwój mikrogeneracji, trwałą poprawę 
konkurencyjności branży oraz obawy o łącz-

ne koszty wsparcia. Przyjęcie nowych regulacji 
spowoduje dalsze opóźnienia w ich implemetna-
cji, rośnie ryzyko kary finansowej dla Polski za brak 
wdrożenia dyrektywy o promocji OZE i przekłada 
się to na  coraz większe ryzyko nieuzyskania na 
czas (lub w ogóle) środków UE na wsparcie OZE 
w perspektywie finansowej 2014-2020. Obecny 
i planowany system wsparcia OZE korzystny jest 
dla dużych koncernów energetycznych. Nie 
dziwi więc fakt, że wszystkie większe grupy ener-
getyczne zrzeszone np. w konfederacjach pra-
codawców są zdecydowanie za aukcjami i za 
ostatecznym zamknięciem prac nad systemem 
wsparcia mikroinstalacji OZE. 
Więcej

W dniu 17.09.2013 r. została podana do in-
formacji publicznej inna koncepcja projektu 
Ustawy o Odnawialnych źródłach energii. 
Stowarzyszenie Producentów i Importerów 

Urządzeń Grzewczych wydało swoje stanowi-
sko w tej sprawie. 

Stanowisko SPIUG w sprawie ustawy OZE

R
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Stanowisko ZP FEO  
dot. nowego projektu ustawy OZE 

Niniejszym z przykrością informujemy, że w artykule 
autorstwa Pana Arkadiusza Wojciechowskiego 
pt. „Certyfikaty EUROVENT – dlaczego warto?” 
zamieszczonego w InstalReporterze nr 9/2012 
str. 50 zostały skopiowane i wykorzystane treści 
publikacji Pana Bartłomieja Adamskiego pt. 
„Programy certyfikacji EUROVENT (cz. 1.)”  

z Rynku Instalacyjnego nr 4/2008, str. 106.
Ze względu na zakres i objętość wykorzystanych  
treści całość wymienionego artykułu  
z InstalReportera winna być traktowana jako 
publikacja autorstwa Pana Bartłomieja Adamskiego.

Redakcja InstalReportera,  
Warszawa dnia 18 października 2013 r.

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2013/10/Stanowisko-SPIUG-ws-koncepcji-ustawy-o-OZE-z-17.09.2013-w-11.10.2013.pdf
http://instalreporter.pl/aktualnosci/zp-feo-powrocic-do-prac-nad-projektem-ustawy-oze-w-wersji-prosumenckiej-z-10-2012/
http://www.ogrzewnictwo.pl/
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Opracowana na zlecenie Ministerstwa Go-
spodarki najnowsza prognoza krajowego za-
potrzebowania na surowce energetyczne do 
2050 roku zakłada trzy scenariusze.  
W każdym z nich istotną rolę odgrywa węgiel, 
którego jednak – bez inwestycji w nowe złoża 
– może zabraknąć. Główne tezy opracowa-
nia, przygotowanego przez naukowców  
z Polskiej Akademii Nauk, Akademii Górniczo-
-Hutniczej oraz Instytutu Studiów Energetycz-
nych, przedstawił 10.09 br. w Katowicach 
dyrektor departamentu górnictwa w Minister-
stwie Gospodarki Maciej Kaliski. Prognoza ma 
być jednym z materiałów wykorzystywanych 
przy aktualizacji polskiej polityki energetycz-
nej na kolejne 20-30 lat.
Pierwszy scenariusz – referencyjny – zakła-
da inwestowanie w udostępnienie nowych 
złóż węgla kamiennego i brunatnego oraz 
budowę nowych kopalń. Zgodnie z nim w 
2050 r. energetyka ma zużywać ok. 60 mln 

ton węgla brunatnego i 50 mln ton węgla  
kamiennego z krajowych źródeł. Taki szacu-
nek wynika m.in. z oceny zapotrzebowania 
na energię oraz bilansu istniejących mocy 
wytwórczych i tych, których budowa jest  
w planie.
Drugi scenariusz, określany jako status quo, 
prognozuje sytuację w energetyce przy za-
niechaniu inwestycji górniczych. W tym sce-
nariuszu w 2050 roku niemal w ogóle znika 
krajowy węgiel brunatny, wobec wyczerpa-
nia jego udostępnionych zasobów, a węgiel 
kamienny z krajowych źródeł może stanowić 
jedynie ok. 20 mln ton, bo tyle kopalnie by-
łyby w stanie wydobyć; kolejne dwa razy 
tyle musiałoby pochodzić z importu. Cykl 
budowy kopalni trwa około 10 lat. Bez racjo-
nalnego zagospodarowania złóż i budowy 
nowych kopalń węgla kamiennego i brunat-
nego za 30-40 lat Polska znajdzie się w zupeł-
nie innej sytuacji energetycznej.

Trzeci scenariusz – jądrowy – uwzględnia 
pojawienie się około 2025 roku energii ją-
drowej i przyrost mocy w tej dziedzinie o ok. 
tysiąc megawatów co pięć lat. Wówczas 
zmniejsza się zapotrzebowanie na węgiel, 
nadal jednak pozostaje on istotnym nośni-
kiem energii w całości zapotrzebowania na 
surowce energetyczne.
Dyrektor ocenił, że scenariusz referencyjny 
jest najbezpieczniejszy dla energetyki, po-
nieważ daje tzw. wskaźnik bezpieczeństwa 
energetycznego w wysokości 90%, podczas 
gdy przy scenariuszu jądrowym jest to ok. 70-
75%, a przy zachowaniu status quo – mniej 
więcej 50%, czyli tyle, ile wynosi średnia euro-
pejska w tym zakresie. Również w scenariuszu 
referencyjnym najniższe są koszty pozyskania 
energii, które rosną w scenariuszu przewidują-
cym status quo, a najwyższe są w scenariuszu 
jądrowym.
Więcej 

Firma Prandelli rozpoczęła we wrześniu cykl 
promocji „Produkt miesiąca”. 
Każdego miesiąca do końca roku będzie 
oferować w promocji inny produkt.  
Produkt października – rura PE-X/Al/PE-X  
– Multyrama. 
Więcej

Nowa promocja 
Prandelli: produkt 
miesiąca 

Leszczyńska Fabryka Pomp prowadzi właśnie 
dwie akcje promocyjne skierowane do instala-
torów, promujące e-pompy (pompy obiegowe 
sterowane elektronicznie) LFP: EXPERIA, EXPERIA 
L, MAXIMA, SPRINTA, EMPIRA.

Akcja „kaWucha INSTALATORA” 

Do promocyjnych opakowań e-pomp firma 
dołącza paczkę kaWuchy INSTALATORA oraz 
ulotkę informacyjną, w której objaśnia jakie 
oszczędności wynikają ze stosowania e-pomp 

i w jaki sposób można je spożytkować – zaosz-
czędzona energia pozwala na codzienne przy-
gotowanie 2 kubków kawy.  
Więcej 

Akcja „Wytnij koda będzie nagroda”
 
W promocji mogą wziąć udział instalatorzy, 
którzy zakupią w wyznaczonym terminie e-
-pompy, wyślą pod wskazany adres kody 
kreskowe z opakowań tych pomp wraz z wy-
pełnionym formularzem zgłoszeniowym oraz 

dowodami zakupu. Nagrodami w promocji są:
- za wysyłkę 3 kodów kreskowych – zestaw 
wkrętaków elektrotechnicznych PROLINE
- za wysyłkę 5 kodów kreskowych – polar LFP
- za wysyłkę 8 kodów kreskowych – zestaw 
wkrętaków elektrotechnicznych PROLINE  
i polar LFP
Promocja trwa od 10.10.13 do 31.12.13 lub do 
wyczerpania stanów magazynowych nagród. 
Instalator ma prawo do odbioru maksymalnie 
po jednej nagrodzie.
Więcej

LFP promocje dla instalatorów

Trzy scenariusze dla energetyki do 2050 roku 

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/aktualnosci/trzy-scenariusze-dla-energetyki-do-2050-roku/
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2013/10/plakat_pazdziernik.jpg
http://www.lfp.com.pl/info/kawucha/
http://www.lfp.com.pl/info/wytnij-koda/
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W październiku na rynku podręczników i po-
radników pojawi się nowa pozycja Wydaw-
nictwo WNT – podręcznik autorstwa prof. 
Bogdana Mizielińskiego i dr Grzegorz Kubic-
kiego „Wentylacja pożarowa – oddymianie” 
Prezentowana pozycja wydawnicza skiero-
wana jest do szerokiego grona odbiorców 
m.in studentów uczelni technicznych o spe-
cjalności instalacji sanitarnych oraz szkół po-
żarniczych, a także wszystkich uczestników 
procesu inwestycyjnego: architektów, projek-
tantów instalacji bezpieczeństwa pożarowe-
go, inspektorów nadzoru budowlanego i rze-
czoznawców bezpieczeństwa pożarowego. 
Na 370 stronach podręcznika zawarte zo-
stały informacje dotyczące podstaw teore-
tycznych, niezbędne dla zrozumienia proce-
sów towarzyszących pożarom w obiektach 
budowlanych takich, jak: wymiana ciepła, 

dymotwórczość, emisja i zagrożenie dymem 
oraz przepływ dymu w budynku. Opis zja-
wisk fizycznych stanowi wstęp do omówienia 
zasad funkcjonowania, projektowania i wy-
konania różnego typu systemów wentylacji 
pożarowej, stosowanych w ochronie szerokiej 
grupy obiektów budowlanych (obiektów 
wielkokubaturowych, wielokondygnacyj-
nych, atriów, garaży zamkniętych i tuneli dro-
gowych). W końcowej części podręcznika 
znaleźć można szereg praktycznych informa-
cji dotyczących elementów systemu wenty-
lacji pożarowej oraz wymagań odnośnie wy-
konania, odbiorów i nadzoru nad tego typu 
instalacjami.
Prezentowana pozycja wydawnicza kom-
pleksowym podręcznikiem przedmiotu 
wentylacja pożarowa i jako taka powinna 
znaleźć miejsce w bibliotece każdego in-

żyniera budownictwa oraz osoby odpo-
wiedzialnej za bezpieczeństwo pożarowe 
obiektów budowlanych. 

Nowy podręcznik:  
„Wentylacja pożarowa  
– oddymianie”

Ze względu na ogromne zainteresowa- 
niem akcją promocyjną Caius rozdaje  
Premie 2013, w której Immergas premiuje  
instalatorów za zakupy wybranych kot- 
łów, promocja zostaje przedłużona do  
31 grudnia 2013 roku.

Przypominamy, że nagrody przyznawane są  
za zakup następujących produktów:
• Victrix 26 kW/24 kW X – nagroda 200 zł
• Victrix 24 kW X z zasobnikiem wolno stojącym 
c.w.u. – nagroda 200 zł
• Victrix Zeus Superior – nagroda 400 zł

Premie pieniężne za zakup kotłów są przekazy-
wane na dedykowaną kartę VISA Immergas, 
którą instalator otrzymuje po zakupie kotła  
i zarejestrowaniu się do programu.  
Dodatkowe informacje na temat promocji  
dostępne są na stronie:  
www.autoryzowanyinstalator.pl

Caius rozdaje Premie 
– przedłużenie promocji 

Po zaledwie 16 miesiącach prac partnerzy 
projektu wzięli udział w uroczystości zawiesze-
nia wiechy, która tradycyjnie kończy prace 
przy stanie surowym. W kilku budynkach przy-
stąpiono już do prac związanych z wykoń-
czeniem wnętrz. 
Prace przy budowie ośrodka w Renningen 
są prowadzone zgodnie z harmonogramem. 
Budowany pod Stuttgartem kampus stanie 
się do końca 2015 roku nowym węzłem  
w światowej organizacji działań badaw- 

czo-rozwojowych Grupy Bosch. Pod koniec 
2014 roku w nowym ośrodku rozpoczną pra-
cę pierwsi pracownicy.
Przedsiębiorstwo technologiczno-usługowe 
zainwestuje w nowy ośrodek kwotę 310 milio-
nów euro. Około 1200 pracowników będzie 
tutaj prowadzić badania nad materiałami, 
metodami i technologiami oraz opracowy-
wać nowe systemy, komponenty i procesy 
produkcyjne.  
Ośrodek badawczo-rozwojowy zaoferuje 

także ok. 500 dodatkowych miejsc pracy 
dla doktorantów, absolwentów uczelni  
i praktykantów. Na zajmującej ok. 31 hek-
tarów działce północnej powstało w ciągu 
minionych 16 miesięcy 12 budynków. Cał-
kowita powierzchnia użytkowa wynosi ok. 
110 000 m2.

Więcej informacji na temat nowego ośrod-
ka badawczo-rozwojowego w Renningen: 
www.bosch-renningen.de

Budowa ośrodka badawczo-rozwojowego Bosch – zawieszenie wiechy 

http://www.instalreporter.pl
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Serdecznie zachęcamy do udziału 45 Dniach 
Chłodnictwa. W tym roku organizatorzy 
postanowili odejść od dotychczasowej kon-
cepcji samej konferencji i połączyć ją razem 
ze szkoleniem. Dzięki takiemu rozwiązaniu 

zachęcono do współpracy takie firmy, jak: 
Daikin Airconditioning Poland, Danfoss Po-
land oraz Free Polska, które zgodziły się po-
prowadzić część szkoleniową m.in. z zakresu 
chłodnictwa, ogrzewnictwa, pomp ciepła, 
systemów GMV, optymalizacji zużycia energii 
czy zaworów chłodniczych.
Dni Chłodnictwa – ogólna nazwa konferencji 
naukowo – technicznych – organizowanych 
przez firmę Systherm Chłodnictwo i Klimatyza-
cja Sp. z o.o. wspólnie z Sekcją Chłodnictwa  
i Klimatyzacji SIMP w Poznaniu.
W dotychczasowych konferencjach (od  
1966 r.) wzięło udział blisko 3700 osób, w tym 
109 z zagranicy. Wygłoszono 584 referaty  
o charakterze naukowym i naukowo-tech-
nicznym w tym 73 zagraniczne z 18 krajów.

Uczestnicy konferencji to m.in.:
- przedstawiciele wyższych uczelni tech-
nicznych w Polsce w tym m.in. Politechnik 
Gdańskiej, Koszalińskiej, Krakowskiej, Łódzkiej, 
Poznańskiej, Szczecińskiej, Rzeszowskiej, Ślą-
skiej, Warszawskiej, Wrocławskiej, Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie
- reprezentanci takich instytucji, jak: CEBEA  
i COCH Kraków, Instytutu Maszyn Przepływo-
wych w Gdańsku, Wytwórni Urządzeń Chłod-
niczych w Dębicy, Mostostalu Wrocław, Cen-
tralnego Laboratorium Chłodnictwa w Łodzi.
Referaty prezentowane na konferencjach 
wydawane są w formie książkowych materia-
łów konferencyjnych dostępnych za opłatą 
u organizatora.
Więcej

XLV Dni Chłodnictwa

Na okres tegorocznego sezonu sprzedażo-
wego marka Vaillant przygotowała ofertę 
specjalną – kotły ecoTEC plus, nowość 2013, 
w poniższych zestawach oferowane są w ce-
nach promocyjnych:
• gazowy, jednofunkcyjny kocioł kondensa-
cyjny VC ecoTEC plus w pakiecie z zasobni-

kiem uniSTOR VIH R, regulatorem pogodowym 
calorMATIC 470, zestawem podłączeniowym 
oraz z zestawem podstawowym systemu po-
wietrzno-spalinowego, szachtowego.
• gazowy, jednofunkcyjny kocioł kondensa-
cyjny VC ecoTEC plus w pakiecie z zasobni-
kiem uniSTOR VIH R, regulatorem pogodowym 

calorMATIC 470, zestawem podłączeniowym 
oraz z zestawem podstawowym systemu po-
wietrzno-spalinowego, z wyrzutem przez  ścia-
nę lub dach.
Szczegóły oferty na stronie www.vaillant.pl. 
Ceny promocyjne obowiązują od 15 lipca  
do 29 listopada 2013 roku. 

Komfortowe pakiety Vaillant w atrakcyjnych cenach

W nawiązaniu do Jubileuszu 15-lecia marki De 
Dietrich w Polsce firma podjęła decyzję, że od 
18 września 2013 r., zakupy produktów marki De 
Dietrich i Baxi objętych cennikiem „Technika 

Domowa 2013/2”, realizowane do 31 grudnia 
2013 r. będą zaliczane na konta Klubu Złotego 
Instalatora w podwójnej wartości. Powyższa pro-
mocja obejmuje wszystkie ww. produkty za wy-

jątkiem: kolektor plaski C250V PL wraz z osprzę-
tem, zestawy solarne INSOL wraz z osprzętem, 
zestawy solarne ZENTA wraz z osprzętem, za któ-
re firma rozlicza obrót w potrójnej wysokości. 

De Dietrich: więcej punktów w Klubie Złotego Instalatora

Pobierz ulotkę

Firma TA Hydronics jest już w Polsce od 20 lat. 
Z tej okazji przygotowała wyjątkowo atrak-
cyjną promocję. Zestawy ograniczników 
temperatury powrotu RTL, stosowane w pro-
stych systemach ogrzewania podłogowego 
oferowane są w cenach niższych o 20% od 
katalogowych. Teraz kupisz taniej zestawy 
RTL oraz set składający się z głowicy DX, za-
woru V-exact II oraz zaworu Regutec. Każdy 
zestaw promocyjny zawiera cztery sztuki pro-
duktów lub cztery sety, jest dostępny zarów-

no w wersji 
prostej, jak  
i kątowej.

TA Hydronics  
– na 20 urodziny  
20% zniżki 

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/aktualnosci/xlv-dni-chlodnictwa/
http://www.tahydronics.com/PageFiles/129989/ulotka-DL.pdf
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 Jak wykonać ogrzewanie powierzchni zewnętrznych (chodników, podjazdów)  
    z wykorzystaniem wodnych systemów rurowych?

System najczęściej stosowany  
do ogrzewania…

Nadchodząca nieuchronnie zima mobilizu-
je do rozważań nad metodami eliminowania 
lub przynajmniej łagodzenia niedogodności 
związanych z tą porą roku. Należą do nich 
problemy związane z zaleganiem śniegu  
i lodu na chodnikach czy podjazdach.
Typowe elementy wodnego ogrzewania 
płaszczyznowego umożliwiają także wykona-
nie instalacji podgrzewania powierzchni ze-
wnętrznych, narażonych na działanie czynni-
ków atmosferycznych. Tego rodzaju instalacje 
mają na celu przyspieszenie topnienia śniegu 
i lodu, osuszanie powierzchni, a także utrzy-
manie stałej temperatury powierzchni i grun-
tu, niezależnie od czynników zewnętrznych. 
Znajdują zastosowanie przy podgrzewaniu 
dróg, podjazdów i ciągów komunikacyj-
nych, lądowisk, podgrzewaniu płyt boisk 
sportowych, a także służą do utrzymania 
stałej temperatury gruntu np. w obiektach 
ogrodniczych. 

Jakie rury i jak je układać?

Jako rury grzejne najczę-
ściej używa się rury polie- 
tylenowe PE-RT, PE-Xc  

z barierą antydyfuzyjną (rzadziej rury wielo-
warstwowe) o średnicach 18, 20 lub 25 mm. 
Dla zapewnienia równomiernego ułożenia rur 
stosuje się listwy montażowe mocowane do 
podłoża szpilkami metalowymi. Rury można też 
mocować do mat (siatek) z drutu przewiązka-
mi tworzywowymi lub za pomocą specjalnych 
uchwytów do rur. Rury układa się meandrowo 
lub ślimakowo z rozstawem 15-25 mm. 
Wężownice układane są w warstwie beto-
nu lub w warstwie piasku (rozwiązanie mniej 

korzystne ze względu na małą przewodność 
cieplną piasku), na których następnie układa 
się warstwę zewnętrzną np. kostkę brukową, 
płyty kamienne itd. Grubość i rodzaj tych 
warstw zależy od planowanego obciążenia 
powierzchni ogrzewanej. 
Grubość warstwy betonu nad rurami nie  
powinna być mniejsza niż 6 cm, natomiast 
grubość warstwy piasku nie powinna prze-
kraczać 10 cm. W przypadku ogrzewania 
dużych powierzchni betonowych konieczne 

jest uwzględnienie dylatowania płyt grzejnych.
Dla pieszych ciągów komunikacyjnych ogólna 
grubość płyty grzejnej liczona od wierzchu rur 
do powierzchni zewnętrznej wynosi 15-25 cm.
Skuteczność tego typu ogrzewania zwiększa  
zastosowanie pod rurami izolacji termicznej, 
która musi jednak spełnić specyficzne wa- 
runki jak odporność na wilgoć czy obciąże-
nia mechaniczne. Przy rozwiązaniu bez izo-
lacji należy brać pod uwagę dużą bezwład-
ność takiego grzejnika płaszczyznowego, co  

Piotr Bertram
Regionalny Przedstawiciel 
Handlowy – Doradca 
Techniczny  
KAN

Ogrzewanie powierzchni zewnętrznych – w trakcie i po zakończeniu robót (instalacja KAN-therm)

http://www.instalreporter.pl
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w praktyce może oznaczać jego ciągłą pracę. 
Ważne jest, aby woda powstała w wyniku sto-
pienia śniegu została szybko odprowadzona.  

Regulacja i sterowanie układu

Dla zapewnienia skutecznego i ekonomiczne-
go działania instalacji należy zastosować od-
powiednie sterowanie i regulację układu zasi-
lania pętli grzewczych. Służą do tego czujniki 
lodu i wilgoci podłączone do kontrolera ob-
lodzenia ogrzewanych powierzchni otwar-
tych sterującego układem zasilania instala-
cji. Kontroler za pośrednictwem czujników ma 
za zadanie wcześnie wy-
krywać lód lub śnieg i ak-
tywować pompę wpro-
wadzającą medium 
grzewcze do obiegu pętli. 
Podawany przez czujnik 
sygnał zależy od tempe-
ratury i wilgotności ogrze-
wanej powierzchni.
Istnieje możliwość podłą-
czenia 2 czujników lodu, 
których parametry pra-
cy (temperatura i wilgot-
ność) można ustawiać 
oddzielnie dla każdego z nich. W ten sposób 
osiągany jest optymalny nadzór dużych lub 
podzielonych powierzchni zewnętrznych lub 
też powierzchni narażonych na różne warun-
ki, np. nierównomierne nasłonecznienie po-
wierzchni grzejnej.
Gdy czujnik stwierdza temperaturę poniżej za-
kresu krytycznego (0 ...+5°C), urządzenie uru-
chamia ogrzewanie. Po krótkim czasie oczeki-
wania czujnik rozpoznaje, czy środowisko jest 
suche czy mokre. Ewentualnie występująca 
warstwa śniegu zostaje roztopiona. Ogrzewa-
nie wyłącza się najwcześniej po upływie usta-

wionego „minimalnego czasu ogrzewania”.
Prócz górnych wartości zakresu temperatu-
ry (0 ...+5°C)  można także nastawić dolny za-
kres pomiędzy -5 ...-20°C. Wynika to z faktu, że 
w bardzo niskiej temperaturze zewnętrznej nie 
występuje woda pochodząca z roztapiania 
śniegu, który wtedy jest lekki i suchy. Ponieważ 
w takich warunkach moc grzejna na ogół nie 
wystarcza, aby powierzchnię odśnieżyć cał-
kowicie, istnieje zagrożenie powstawania pod 
śniegiem niepożądanej warstwy lodu. 

Ogrzewanie płaszczyznowe zewnętrzne 
odmienne od wewnętrznego

Przy wyznaczaniu mocy 
grzewczej ogrzewania 
powierzchni zewnętrz-
nych należy uwzględnić 
dodatkowe czynniki, nie 
występujące w ogrze-
waniach wewnątrz po-
mieszczeń: ujemną tem-
peraturę, siłę wiatru, 
straty ciepła do gruntu, 
rodzaj pokrywy (śnieg, 
lód) oraz zakładany czas 
na stopienie warstwy 

lodu lub śniegu (1-2 godziny).
Przyjmuje się, że optymalna temperatura po-
wierzchni wynosi +1oC, nie więcej niż +5oC  
a minimalna temperatura skutecznego usu-
wania śniegu i lodu -5oC. Temperatura zasi-
lania pętli grzejnych to 35-50oC przy zaleca-
nym spadku temperatury 15 K.
Moc grzewcza zależy od wielu czynników 
(opór cieplny warstw nad rurami, temperatu-
ra zewnętrzna, uwzględnienie występowania 
wiatrów). Orientacyjny zakres wydajności in-
stalacji służącej do zapobiegania oblodze-
niu i usuwania śniegu wynosi 100-250 W/m2.

Jako medium grzewcze 
wykorzystuje się płyny 
niezamarzające na bazie 
glikoli dla temperatury 
z zakresu -20 do -35oC. 
Zastosowanie tych płynów 
należy uwzględnić podczas 
obliczeń hydraulicznych ze 
względu na ich większą niż 
woda gęstość.

p o r a d y
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 Przygotowanie i rozbiór c.w.u. w kompaktowych kondensacyjnych centralach grzewczych 

Aspekt poruszony w temacie porady 
zostanie omówiony na przykładzie 
BUDERUS Logamax plus GB172 T.

Kompaktowe kondensacyjne centrale 
grzewcze Logamax plus GB172T to połącze-
nie nowoczesnych i energooszczędnych ko-
tłów kondensacyjnych z zasobnikiem ciepłej 
wody użytkowej, zapewniające idealne roz-
wiązanie dla użytkowników ceniących sobie 
nie tylko wysoką jakość, ale również wyjątko-

we walory estetyczne urządzeń. Modułowa 
budowa kotłów GB172T sprawia, że zarówno 
kocioł, zasobnik, jak i wszystkie łączące je ele-
menty, ukryte są pod estetyczną obudową.
W typoszeregu znajduje się gama urządzeń, 
w których kotły mają zintegrowane zasobniki 
c.w.u. o pojemności:
- 120 lub 150 l z wbudowaną wężownicą 
grzewczą, 
- 100 i 150 l ładowane warstwowo (oznacze-
nie S przy pojemności zasobnika),

- 210 l ładowany warstwowo 
(S), wyposażony dodatkowo  
w wężownicę solarną podłą-
czoną do zintegrowanego sys-
temu solarnego (oznaczenie R) .

Sposób na ładownie  
zasobnika: warstwowo 
czy za pomocą  
wężownicy

Wybór rodzaju urządzenia, 
czyli sposobu przygotowania 
c.w.u. w zasobniku (ładowa-
nie warstwowe/podgrzewa-
nie wody poprzez wężownicę 
zainstalowaną w zbiorniku), 
będzie miało wpływ na kom-
fort korzystania z c.w.u. 

Dzięki technice ładowania 
warstwowego, urządzenia 
oferują wyższy komfort c.w.u. 
przy niewielkiej pojemności 
zasobnika. Woda użytkowa 
podgrzewana jest poprzez 
płytowy wymiennik ciepła  

i warstwowo gromadzona w zasobniku, przy 
czym warstwa wody u góry jest najgorętsza, 
poniżej warstwy są chłodniejsze. Dzięki temu 
ciepła woda jest do dyspozycji użytkowni-
ka zaraz po rozpoczęciu ładowania zasobni-
ka, króciec poboru bowiem też jest umiejsco-
wiony u góry. Jest to szczególnie komfortowe 
w sytuacji, kiedy krótko po poborze większej 
ilości c.w.u. ponownie potrzebna jest ciepła 
woda. Sprawność zasobnika ładowanego 
warstwowo, dzięki wykorzystaniu dodatkowo 
kotła kondensacyjnego, jest wyraźnie wyż- 
sza niż w przypadku typowych zasobników  
z wbudowaną wężownicą grzewczą.
W zasobnikach z wężownicą nagrzewanie 
wody następuje w całej objętości i od mo-
mentu startu ładowania trzeba poczekać za-
nim woda ta uzyska odpowiednią tempera-
turę. W wariancie ciągłej jednak eksploatacji 
nie jest to zbyt uciążliwe, ze względu na stałe 
utrzymywanie minimalnej temperatury wody 
w zasobniku.

Obydwa typy zasobników mają podobne 
możliwości odnośnie zastosowania  
i instalacji np. podłączenia cyrkulacji 
ciepłej wody. 
W celu porównania komfortu użytkowania, 
należy sprawdzić w dokumentacji urządze-
nia ilość wody, którą są w stanie dostarczyć 
użytkownikowi poszczególne typy i wielkości 
zasobników podłączonych do kotłów o okre-
ślonej mocy. W tym przypadku warto posłu-
żyć się tzw. współczynnikiem NL (poniższa ta-
bela) ustalanym dla jednakowych warunków 

pracy urządzenia. Współczynnik NL określa 
wydajność według normy DIN 4708, określa-
jąc liczbę mieszkań, które możemy zaopa-
trzyć w ciepłą wodę. Mieszkań, w których 
mieszkają 3,5 osoby i w których znajduje się 
standardowa wanna oraz dwa inne punkty 
poboru wody (np. umywalka i zlewozmywak). 

Dla kotłów Logamax plus GB172T współczynniki 
te kształtują się w zależności od mocy kotła, po-
jemności zasobnika i sposobu jego ładowania.

Twarda woda = zasobnik z wężownicą
Podczas podejmowania decyzji o wyborze 
wariantu przygotowania c.w.u. w zasobniku, 
należy ustalić, jaka jest twardość wody w sieci 
wodociągowej w miejscu montażu urządzenia.
Jeżeli twardość wody jest >20°dH, zaleca 
się zastosowanie zasobników z wężownicą. 
Większa twardość wody może powodować 
szybsze zapychanie się wymiennika płytowe-
go systemu ładowania warstwowego.

Wychłodzenie wody w zasobniku
Współcześnie produkowane zasobniki ciepłej 
wody użytkowej są bardzo dobrze izolowane 
termicznie. W związku z powyższym, w przy-
padku braku rozbioru oraz niepracującej in-
stalacji cyrkulacyjnej wychłodzenie zasobni-
ka jest bardzo małe. Można powiedzieć, że 
w ciągu doby temperatura w takim zasobni-
ku spada zaledwie o kilka oC. Aby utrzymać 
temperaturę na żądanym poziomie, musimy 
dostarczyć pewną ilość energii. Wartości te 
przedstawione zostały w tabeli.

Zasobnik ładowany warstwowo 
w zasobniku

Podgrzewanie wody przez 
wężownicę zainstalowaną 

  14 20 24 
Zasobnik l T120 T150S T210SR T150 T100S T210SR T150S
Wskaźnik NL 1,4 3 1,8 2,3 2,2 2,3 4,6
Zużycie energii w trybie 
gotowości (24 h) DIN4753

KWh/d 1,65 1,22 2,2 1,65 1,22 2,2 1,22

http://www.instalreporter.pl


R
eK

LA
M

A

p o r a d y
R

eK
LA

M
A

Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
Infolinia: 801 777 801 
biuro@buderus.pl, www.buderus.plLogamax plus GB162 (2,7-45 kW)

Logamax plus GB172-24 T50
Logamax plus GB162 (80, 100 kW)
Logamax plus GB022
Logamax plus GB072
Logamax plus GB152
Logamax plus GB112 W
Systemy odprowadzania spalin
Moduł zasilania awaryjnego UPS Specline 700

Odpowiedzi udzielił:
Wojciech Kaczmarek
Trener Bosch 
Termotechnika

Tryb komfortowy lub ekonomiczny
Panel sterujący kotła Logamax plus GB172T 
umożliwia ustawienie temperatury ciepłej 
wody użytkowej w zasobniku w zakresie mię-
dzy 40 a 60oC lub całkowite wyłączenie 
podgrzewania c.w.u. Funkcje panelu steru-
jącego kotła umożliwiają również, w celu 
optymalizacji kosztów, wybór sposobu pra-
cy pomiędzy trybem komfortowym a eko-
nomicznym.  
W trybie komfortowym zasobnik c.w.u. 
będzie ponownie podgrzewany do usta-
wionej temperatury, gdy temperatura  
w nim spadnie poniżej ustawionej war-
tości o więcej niż 5 K, natomiast w trybie 
ECO dopiero, gdy temperatura w zasobni-
ku c.w.u. spadnie poniżej ustawionej o wię-
cej niż 10 K. 
Panel sterujący kotła nie umożliwia stero-
wania czasowego zmian (przełączania) po-
między trybem KOMFORT a ECO, jak również 
określania godzin, w których ciepła woda 
ma być przygotowywana. Możliwość taką 
uzyskamy po zastosowaniu dedykowanej au-
tomatyki do kotła np. regulatora RC35.

Dedykowana automatyka i ustawienia 
podgrzewu c.w.u.
Automatyka dedykowana, zapewniając 
większe oszczędności pracy urządzenia na 
potrzeby centralnego ogrzewania, poprawia 
również komfort korzystania z ciepłej wody 

użytkowej poprzez określenie godzin, w któ-
rych będzie ona przygotowana. Program taki 
możemy określić indywidualnie lub powiązać 
go z programem grzewczym c.o. 
• W ustawieniu przygotowania c.w.u. we-
dług cykli pracy obiegów grzewczych, 
godziny załączania i wyłączania programu 
przygotowania c.w.u. powiązane są z wybra-
nym programem przełączania na c.o. W ta-
kim przypadku c.w.u. jest przygotowywana 
30 min przed rozpoczęciem cyklu grzania na 
potrzeby c.o.
• W przypadku indywidualnego usta-
wiania programów przygotowania c.w.u. 
trudno jest przewidzieć, o ile wcześniej należy 
rozpocząć podgrzewanie c.w.u. w zasobni-
ku kotła. Jest to bardzo indywidualna cecha 
danej instalacji. Jeżeli instalacje są krótkie, 
dobrze zaizolowane, straty ciepła z zasobni-
ka będą małe, w związku z tym wychłodze-
nie zasobnika będzie również małe. Jeżeli in-
stalacje są rozległe, rozbudowane o układ 
cyrkulacji i źle zaizolowane termicznie, mo-
żemy liczyć się z dużym wychłodzeniem za-
sobnika, co będzie wymagało ustawienia 
wcześniejszego załączenia pracy kotła na 
potrzeby przygotowania c.w.u. 
Cenną wskazówką przy podejmowaniu takiej 
decyzji mogą być informacje zawarte w in-
strukcji montażu, w których określony jest czas 
niezbędny do podgrzania wody w zasobni- 
ku od temperatury 10 do 60oC i wynoszący  

w przypadku typosze-
regu kotłów Logamax 
plus GB172T od 20 do 
45 min.

http://www.tahydronics.com/pl/
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dal większość użytkowników eksploatuje lub 
planuje zakupić tradycyjne kotły „wszystko-
palne”. Oparte o konstrukcję wykorzystują-
cą ruszt wodny urządzenia te bardzo dobrze 
radzą sobie ze spalaniem węgla kamienne-
go, brunatnego i innych paliw, powstają-
cych jako odpady w gospodarstwach do-
mowych.

Wilgotność drewna i jej wpływ na 
wartość opałową 

Węgiel kamienny ma wilogotność w grani-
cach 4-6%. Taka zawartość wilgoci nie wpły-
wa znacząco na wartość opałową węgla. 

Dla paliw z biomasy, czyli drewna, zrębków, 
wiórków i pellet wygląda to inaczej. Tutaj za-
wartość wilgoci bardzo znacząco wpływa 
na wartość opałową. Pomijając wpływ ga-
tunków drewna, okazuje się, że drewno o wil-
gotności około 15% ma wartość opałową na 
poziomie około 14 MJ z kilograma, ten sam 
gatunek drewna o wilgotności 30% ma war-
tość opałową na poziomie już tylko 11 MJ  
z kilograma. Z kolei drewno świeże o wilgot-
ności około 50% ma wartość opałową około 
9 MJ/kg. 
Drewno składowane przez jeden rok pod da-
chem wentylowanym może mieć wilgotność 
od około 16% do 25% w zależności od warun-

Drewno kontra węgiel – 
porównanie wartości opałowej
Najpierw kilka ważnych parametrów 
eksploatacyjnych dotyczących paliw, 
o których instalatorzy i użykownicy ko-
tłów powinni wiedzieć i pamiętać.  
Otóż każde paliwo charakteryzuje się 
własnością określającą przydatność 
do wytwarzania ciepła. Najważniejszą 
z nich jest wartość opałowa paliwa.  
W skrócie, określa ona ilość energii 
cieplnej, jaką można użyskać ze spala-
nia kilograma paliwa. Podawana jest 
w MJ (megadżule) lub w kJ (kilodżule) 
na kilogram paliwa.
Średnio węgiel kamienny charakteryzu-
je się wartością opałową na poziomie 
od 22 do 24 MJ/kg, węgiel brunatny 
ma już wartość opałową niższą w za-
kresie od 12 do 15 MJ/kg. 
Z punktu widzenia eksploatacji ozna-
cza to, że kocioł o mocy 20 kW zużywa 

w ciągu godziny około 4 kg węgla ka-
miennego przy pracy z pełną mocą. 
Jednorazowy zasyp paliwa wynoszący 
około 30 kg wystarczy więc na około  
9 godzin pracy. W przypadku spalania 
wegla brunatnego jednorazowy zasyp 
paliwa wystarcza na około 5-6 godzin 
pracy kotła z pełną mocą.
Drewno, jako paliwo biomasowe ma 
wartość opałową na poziomie od 12 
do 16 MJ z kilograma, porównywalną 
więc z węglem brunatnym. Przy czym 
zdarzają sie przypadki, że wartość opa-
łowa drewna wynosi niecałe 9 MJ z ki-
lograma paliwa. Wynika to z faktu, że 
wilgotne drewno ma niższą wartość 
opałową. Dlatego dla paliw tzw. bio-
masowych bardzo ważne jest określe-
nie kolejnego parametru ekploatacyj-
nego, mianowicie: wilgotności paliwa. 

Czy można i czy warto? 

Spalanie biomasy 
w …tradycyjnych kotłach 
węglowych

  Bartosz Kuźnik 

  Europejskie tendencje związane ze stoso-
waniem odnawialnych źródeł energii coraz 
widoczniej pojawiają się na rynku polskim.  
Tu i ówdzie słyszy się o konieczności stoso-
wania paliw zastępczych, które skutecznie 
wyeliminowałyby węgiel kamienny lub bru-
natny. Pojawiają się nowe typy kotłów do 
spalania paliw biomasowych: pellet, brykie-
tów ze słomy, wiórów i zrębków drzewnych, 
pestek słonecznika, czy wierzby energetycz-
nej. W większości przypadków są to urzą-

dzenia specjalne, w których można spalać 
tylko jeden lub dwa rodzaje paliw biomaso-
wych. Kotły na pellety są tak skonstruowa-
ne, by maksymalnie wykorzystać zalety tego 
paliwa. Kotły do spalania wierzby energtycz-
nej mają już inną konstrukcję dostosowaną 
do specyfiki tego paliwa. Kotły do spalania 
brykietów słomy nie nadają się do spalania 
węgla. Z kolei kotły podajnikowe z palnika-
mi rynnowymi umożliwiają spalanie węgla 
i pellet oraz miału. Ale co z tego, skoro na-

Często pada pytanie: 
czy warto i czy można 
w zwykłych kotłach 
rusztowych stosować 
biomasę jako paliwo?  
Jak to wygląda  
z energetycznego, 
eksploatacyjnego  
i przede wszystkim 
ekonomicznego  
punktu widzenia?

http://www.instalreporter.pl


ty mają większą wilgotność w momencie za-
kupu, dlatego ciepło spalania podane przez 
producenta jako wartość opałowa wynosi 
nawet 20 MJ z kilograma. Co w rzeczywisto-
ści oznacza, że w wariancie optymistycznym 
wartość opałowa wynosi około 15-16 MJ/kg, 
a w wariancie pesymistycznym najczęściej 
jeszcze mniej.  

ków. Sezonowane dwa lata w takich samych 
warunkach może mieć wilgotność na po- 
ziomie 12-15%. Wówczas wartość opałowa 
takiego drewna wynosi już około 15 MJ  
z kilograma. Mówiąc innymi słowy, czas skła-
dowania (sezonowania) i warunki składo-
wania drewna opałowego mają znaczący 
wpływ na jego wartość opałową, a tym sa-
mym wydajność energetyczną podczas spa-
lania w kotle. 

Efektywność spalania pellet,  
czyli ciepło spalania zamiast  
wartości opałowej

Kilka lat temu pellety dostępne w handlu 
miały wartość opałową na poziomie 14- 
16 MJ/kg. Obecnie dostępne są produkty  
o wartości opałowej około 18 MJ/kg, a na-
wet pojawiają się pellety o wartości opa-

łowej około 22 MJ/kg. Zdaniem wielu użyt-
kowników wskazuje to na fakt, że wartość 
opałowa podawana przez producenta zo-
stała zawyżona dla celów marketingo-
wych. Może i tak jest, ale niekoniecznie. 
Zdarza się, że producenci pellet podają za-
miast wartości opałowej ciepło spalania 
paliwa, opisując je jako wartość opałową. 
Dla użytkownika może to być przyczyną 
wielu utrapień. 
Ciepło spalania jest to parametr termody-
namiczny charakteryzujący ilość ciepła uzy-
skaną ze spalania kilograma paliwa, ale 
uwzględniający energię potrzebną na od-
parowanie wilgoci z paliwa. Ciepło spala- 
nia paliwa jest zawsze wyższe niż wartość 
opałowa dla tego samego paliwa. General-
nie, im paliwo ma więcej wilgoci, tym ta róż-
nica jest większa na rzecz ciepła spalania.  
W związku z tym, że ciepło spalania poda-
wane jest w takich samych jednostkach  
w odniesieniu do tych samych warunków 
spalania łatwo można pomylić te dwa para-
metry. W przypadku drewna różnica pomie-
dzy ciepłem spalania a wartością opałową 
jest uzależniona od wilgotności i wynosi oko-
ło 20% dla drewna o wilgotności 50% i około 
12% dla drewna sezonowanego o wilgotno-
ści w granicach 15%. 
Pellety jako paliwo charakteryzują się różną 
wilgotnością uzależnioną od warunków skła-
dowania oraz wilgotności materiału, z któ-
rego są wykonywane. W momencie zakupu 
mogą mieć wilgotność na poziomie około 
12-15%, co oznacza, że różnica pomiędzy cie-
płem spalania a wartością opałową będzie 
wynosiła około 12%. 
Jednak, kiedy wilgotność pellet z różnych 
przyczyn wzrośnie, to rozbieżność pomię-
dzy wartością opałową a ciepłem spalania 
też będzie większa. Może być i tak, że pelle-

Reasumując: biomasa w postaci odpo-
wiednio przygotowanego drewna opa-
łowego z uwzględniem wpływu wilgot-
ności na przebieg spalania może być 
z powodzeniem stosowana w tradycyj-
nych kotłach węglowych jako paliwo, 
zastępując węgiel kamienny i brunat-
ny. Dotyczy to zarówno szczap drewna, 
jak i zrębków. 
Używanie jako paliwa suchych trocin 
nie jest opłacalne. Trociny są tak drob-
ne i tak suche, że wypalają się bardzo 
szybko. Można dla celów spalania  
w kotłach rusztowych zwiekszyć ich 
wilgotność, ale praktyka wykazu-
je, że w porównaniu do drewna spala-
nie trocin nie do końca jest efektywne 
energtycznie. 

Mając na uwadze kwestie związane 
z charakterystyką pelletu, zawilgoce-
niem i wartością opałową to spalanie 
pellet w tradycyjnym kotle ruszto-
wym nie ma większego uzasadnie-
nia ekonomicznego, jedynie opłacal-
ne jest pod względem ekologicznym. 
W porównaniu do drewna opałowe-
go i wierzby energetycznej, pellet jest 
droższy a efektywność spalania pa-
liwa w tradycyjnym kotle rusztowym 
niższa.
Jednym z wielu dostępnych rozwiązań 
dla użytkowników chcących stosować 
na przemian pellet i węgiel lub miał 
węgla kamiennego do ogrzewania jest 
zastosowanie specjalizowanych ko-
tłów podajnikowych z palnikami ryn-
nowymi. Takie palniki dają możliwo-
ści pełnego wykorzystania zalet pellet, 
gdyż konstrukcja ich umożliwia spala-
nie tego paliwa biomasowego z dużo 
większą efektywnością niż w trady-
cyjnych kotłach rusztowych. Ponad-
to na tym samym palniku można spa-
lać miał węglowy. Urządzenia z kolei 
wyposażone w dodatkowy ruszt wodny 
umożliwiają spalanie węgla kamien-
nego, węgla brunatnego oraz szczap 
drewna.
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wynikających z wymagań przedstawianych 
przez konserwatorów dzieł sztuki.
Jednak, biorąc pod uwagę koszty instalacji kli-
matyzacji, jej projektu, wykonania i eksploata-
cji, zwraca się uwagę, że tylko najbogatsze mu-
zea na świecie mogą pozwolić sobie na pełną 
klimatyzację całego obiektu ze ścisłym utrzy-
maniem z niewielkimi tolerancjami parame-
trów powietrza. Stosując nowoczesny system 
klimatyzacji wraz z odpowiednią izolacją ciepl-
ną budynku, można bowiem utrzymać stabil-
ny mikroklimat przez cały rok z wilgotnością 
względną powietrza wynoszącą 50% (±2%) [2].
Jednocześnie należy pamiętać, że w salach 
muzealnych i bibliotecznych przebywają pra-
cownicy oraz osoby zwiedzające obiekt lub 
czytelnicy, którym także trzeba zapewnić za-
dowalające ich warunki klimatyczne.
A zatem należy zapewnić właściwe, ze 
względu na wymagania zdrowotne (określo-
ne dla ludzi) oraz konserwatorskie (określone 
dla przedmiotów zabytkowych) parametry 
powietrza wewnętrznego. Po analizie opty-
malnych warunków do przechowywania 
przedmiotów zabytkowych oraz do przeby-
wania ludzi, okazuje się jednak, że nie zawsze 
jest możliwe spełnienie wszystkich, często róż-
niących się od siebie, wymagań.

W artykule zostaną przedstawione informa-
cje dotyczące takich zagadnień związanych 
z przechowywaniem przedmiotów zabytko-
wych, jak zagrożenia oraz zalecane warunki 
przechowywania eksponatów (ze szczegól-

nym zwróceniem uwagi na przedmioty ar-
chiwalne, obrazy i drewno polichromowane), 
normy i zalecenia polskie oraz zagraniczne, 
jak również parametry powietrza propono-
wane przez konserwatorów.

Zagrożenia dla stanu  
przechowywanych przedmiotów

Wśród czynników wpływających negatywnie na 
stan zachowania obiektów zabytkowych, naj-
częściej wymienia się następujące zagrożenia:
• działalność i aktywność ludzi (personel, 
zwiedzający, intruzi),
• niewłaściwa wilgotność względna powietrza,
• niewłaściwa temperatura powietrza,
• nieodpowiednie oświetlenie,
• oddziaływanie zanieczyszczeń gazowych  
i pyłowych,
• wpływ materiałów stosowanych na wysta-
wie i w magazynie,
• grzyby pleśniowe, owady, grzyby domowe, 
gryzonie, ptaki,
• katastrofy i klęski (powódź, pożary).
W wielu badaniach naukowych wykazano, że 
także inne parametry środowiskowe, takie jak 
pionowy gradient temperatury powietrza, stę-
żenie zanieczyszczeń, oświetlenie, oddziaływu-
jąc synergicznie z temperaturą i wilgotnością 
względną powietrza, również mogą prowa-
dzić do zniszczenia zabytków. W tabeli 1  
zamieszczono podział materiałów, z których 
wykonane są eksponaty w zależności od ich 
wrażliwości na zanieczyszczenia powietrza.

eksponaty i ich przechowywanie 

Utrzymanie  
jakości powietrza  
w muzeach, galeriach  
i salach wystawowych (1)

  Anna Charkowska*

  Na stan zachowania zbiorów gromadzo-
nych, przechowywanych i udostępnianych 
w muzeach, archiwach wpływ mają bar-
dzo różne czynniki, ale w dużym stopniu za-
leży on od warunków klimatu wewnętrzne-
go środowiska, w którym są przechowywane: 
temperatury i wilgotności względnej powie-
trza, stężenia zanieczyszczeń gazowych (ta-
kich jak np. dwutlenek siarki i tlenki azotu) 
oraz pyłowych, sposobu oświetlenia i stopnia 
naświetlenia, jak również od indywidualnej 
odporności przedmiotów. Poszukując opty-
malnych parametrów środowiska dla prze-
chowywanych zbiorów, trzeba także brać 
pod uwagę ich specyficzne, indywidualne 
cechy, jak również ich „życiorys” (klimat hi-

storyczny), czyli m.in. sposób ich użytkowa-
nia, przechowywania w ciągu całego okresu 
ich istnienia, gdyż zdarza się, że przeniesiony 
przedmiot w nowym klimacie źle reaguje na 
zmiany, ulegając degradacji.

Z punktu widzenia projektanta instalacji kli-
matyzacyjnych, najlepszym sposobem na za-
pewnienie w obiektach muzealnych i wy-
stawienniczych wymaganych parametrów 
powietrza wewnętrznego przyjmowanych 
ze względu na przechowywane obiekty, jest 
wykonanie nowoczesnej instalacji klimaty-
zacyjnej, umożliwiającej utrzymanie ocze-
kiwanych wartości wilgotności i temperatu-
ry powietrza w ścisłe określonych granicach, 

Chociaż zarówno duże i gwałtowne zmiany temperatury i wilgotności 
względnej powietrza prowadzą do uszkodzeń eksponatów, najważniejszym 
parametrem, który należy kontrolować i utrzymywać w ściśle określonych 
granicach jest wilgotność względna powietrza. 

Materiały wrażliwe na 
zanieczyszczenia gazowe

tkaniny pochodzenia roślinnego, monety, minerały 
(zwłaszcza piryt)

Materiały wrażliwe na 
zanieczyszczenia pyłowe

obrazy olejne, papier, papirus, pergamin, manuskrypty, 
materiały tkane, stroje, arrasy, skóry, zamsz, futra, 
minerały, alabaster

Tabela 1  wrażliwość materiałów na zanieczyszczenia powietrza

* dr inż. Anna Charkowska, Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa, Politechnika Warszawska
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jących kondycję zbiorów wynika z czynników 
wewnętrznych spowodowanych procesem 
ich produkcji oraz składem papieru, a także 
użyciem nienajlepszej jakości materiałów do 
opraw książkowych, atramentów, tuszy, farb 
artystycznych i drukowych [9].
Podstawowym bowiem składnikiem papieru 
są włókna celulozowe pozyskiwane z drzew 
– m.in. sosny, świerka, czy osiki. Do rozdrob-
nionej masy celulozowej dodawane są kleje, 
barwniki i wypełniacze. Rodzaj wypełniacza 
zależy od technologii produkcji papieru, któ-
ra może być kwasowa lub zasadowa. Otrzy-
muje się papier kwasowy lub zasadowy.  
W Polsce materiały biblioteczne, archiwal-
ne, piśmiennicze wykonywane w technologii 
kwaśnej to duża część ogółu zasobów.

Papier kwasowy produkowany w XIX i XX wie-
ku okazał się papierem nietrwałym, podle-
gającym wewnętrznej degradacji celulozy 
spowodowanej niskim pH, o małej odporno-
ści na działanie wilgoci, gazów kwaśnych  
i utleniających, temperatury, prowadzących 
do degradacji papieru wyrażanej zmianą 
jego barwy, włóknistości [7]. Także czynni-
ki zewnętrzne, takie jak kwaśne gazy – ditle-
nek siarki i tlenki azotu oraz duża wilgotność 
zakwaszają środowisko papieru w wyniku ich 
dyfuzji. Prowadzi to do fragmentacji ligniny,  
a w efekcie do żółknięcia papieru.
Degradacja papieru i wykonanych z niego 
wyrobów może zachodzić także pod wpły-
wem innych czynników antropogenicznego 
pochodzenia. Niebezpieczne dla papieru są 

Zbiory biblioteczne i archiwalne

Zbiory biblioteczne i archiwalne cechuje 
znaczne zróżnicowanie technologiczne.  
Są wśród nich obiekty o różnej formie fizycz-
nej (arkusze, broszury, książki oprawne), wy-
konane z różnych materiałów (papier, per-
gamin, skóra, tektura, fotografia, mikrofilm 
itp.), o różnej wielkości (np. miniatury o wy-
miarach 5x3 mm oraz mapy o wymiarach. 
3x4 m), a także o różnym stanie ich zacho-
wania [5].
W zależności od składu, stanu zachowania  
i wrażliwości na światło zbiory te można po-
dzielić na trzy kategorie [4]:
• dokumenty o wysokiej wrażliwości (np. 
zdjęcia czarno-białe),
• dokumenty o bardzo wysokiej wrażliwo-
ści (np. druki czarno-białe, druki na kwaśnym 
papierze),
• dokumenty o ekstremalnej wrażliwości (np. 
druki kolorowe, rękopisy, listy, dokumenty, 
akwarele, pastele, malowana skóra).

Niezależnie od charakteru poszczególnych 
eksponatów w zbiorze bibliotecznym, można 
stwierdzić, że na ich stan zachowania wpływ 
mają następujące czynniki:
• czynniki biologiczne: grzyby pleśniowe – 
związane z nadmierną wilgotnością powie-
trza i zawartością wilgoci w budynku; owady 
żerujące w grzbietach i w okładkach książek, 
gdzie zwykle jest najwięcej kleju;
• czynniki fizykochemiczne: zanieczyszczenia 
powietrza, w tym gazowe (szczególnie dwu-
tlenek siarki, tlenki azotu, formaldehyd, ozon) 
i pyłowe; każdy rodzaj światła, naturalne 
i sztuczne, lampy błyskowe podczas wyko- 
nywania zdjęć; wilgoć i ciepło;
• starzenie się papierów;
• niszczycielska działalność człowieka.

Wilgotność względna, wymieniona wcześniej 
jako najważniejszy parametr powietrza, po-
woduje zniszczenia zarówno gdy jej wartość 
jest zbyt niska, jak i zbyt wysoka [18]:
• niska wartość wilgotności względnej po-
wietrza powoduje wysychanie klejów, pęka-
nie skóry, kurczenie się płótna i pergaminu,
• przy podwyższonej – najbardziej narażo-
ne są odsłonięte grzbiety i brzegi kart; wil-
goć wnikając w głąb książki bardzo powo-
li z niej uchodzi, ponieważ celuloza zawarta 
w papierze jest materiałem bardzo higrosko-
pijnym. Jeśli nastąpi znaczne zawilgocenie, 
to wewnątrz książki zachodzą głębokie znisz-
czenia wywołane rozpulchnieniem klejów  
w oprawach czy przenikaniem barwników  
z opraw i ilustracji na sąsiednie karty, co two-
rzy odbicia i stwarza warunki do 
rozwoju pleśni, okładki deformują 
się i odstają.

Gdy wilgotność względna prze-
kracza wartość 70%, przy jedno-
cześnie niskiej temperaturze po-
wietrza bardzo prawdopodobny 
jest rozwój mikroorganizmów [20]. 
Zabytki z papieru w warunkach 
archiwalnych i bibliotecznych lub 
muzealnych są atakowane przez 
grzyby i bakterie. Wzrostowi grzy-
bów towarzyszy w pierwszej kolej-
ności rozkład klejów obecnych  
w papierze, co powoduje osła-
bienie jego struktury. Potem na-
stępuje rozkład celulozy, objawia-
jący się zniszczeniem jej struktury 
i znaczącą degradacją papieru 
oraz malowideł na płótnie [16].

Poza warunkami środowiskowymi, 
druga grupa przyczyn zmniejsza-
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dymy papierosowe, lotne związki organicz-
ne wydzielające się z powłok lakierniczych, 
farby, tapety, dymy ze spalanych tworzyw 
sztucznych i innych odpadów [7].
Także dobowe i roczne fluktuacje tempe-
ratury powietrza wpływają destruktywnie 
na jakość papieru. Rozkładowi ligniny sprzy-
ja także obecność światła sztucznego i sło-
necznego oraz utleniające własności ozonu 
(fotooksydacja). 
Znaczna grupa obiektów muzealnych, takich 
jak akwarele, pastele, książki, rękopisy, per-
gaminy, tkaniny, kurdybany, czy okazy bo-
taniczne, jest wrażliwa na działanie światła. 
W szczególności wszystkie obiekty na podło-
żu papierowym wykonane w różnych techni-
kach malarskich należą do grupy najbardziej 
wrażliwych i wymagają szczególnych warun-
ków ekspozycji i przechowywania [15]. Efekt 
oddziaływania światła kumuluje się w czasie. 
Ekspozycja na działanie silnego światła przez 
krótki czas spowoduje takie same zniszczenia, 
jak słabe światło oddziałujące w dłuższym 
czasie [20].

Polichromowane rzeźby drewniane

Drewniane obiekty polichromowane ze 
względu na wyjątkową wrażliwość na czyn-

Normy polskie o przechowywaniu zbiorów

Wśród norm europejskich przyjętych  
jako normy polskie znajdują się dwa do-
kumenty dotyczące warunków ekspozy-
cji i przechowywania przedmiotów za-
bytkowych:
• PN- ISO 11799:2006, Informacja i doku-
mentacja – Wymagania dotyczące wa-
runków przechowywania materiałów ar-
chiwalnych i bibliotecznych [11]
• PN-EN 15757:2012P, Konserwacja dóbr 
kultury – Wymagania dotyczące tempera-
tury i wilgotności względnej w ograniczaniu 
mechanicznych uszkodzeń organicznych 
materiałów higroskopijnych powodowa-
nych oddziaływaniem klimatu [13]

W normie [11] zamieszczone są informa-
cje dotyczące bibliotek i archiwów. W za-
łączniku do niej znajdują się dopuszczal-
ne stężenia zanieczyszczeń powietrza 
atmosferycznego oraz rekomendowane 
warunki klimatyczne dla długotrwałego 
przechowywania materiałów archiwal-
nych i bibliotecznych. 
W normie [13] znaleźć można wskazów-
ki dotyczące wymaganych poziomów 
i zakresów temperatury oraz wilgotno-
ści względnej powietrza wewnętrznego 
sprzyjających ograniczeniu fizycznych 
uszkodzeń powodowanych oddziaływa-
niem klimatu. Norma odnosi się do or-
ganicznych materiałów higroskopijnych, 
przechowywanych bądź eksponowa-
nych długookresowo (dłużej niż rok)  
w środowiskach wnętrz muzeów, galerii, 
magazynów, archiwów, bibliotek, kościo-

łów i nowoczesnych oraz zabytkowych 
budynków.
W celu określenia optymalnych warun-
ków mikroklimatu wykorzystana zosta-
ła koncepcja aklimatyzacji wrażliwych 
obiektów zabytkowych [13], polegają-
ca na odniesieniu się do wahań lokalne-
go mikroklimatu (w szczególności zabu-
rzeń wilgotności względnej), do których 
obiekty zaadaptowały się w przeszłości. 
A zatem konieczna jest znajomość klima-
tu historycznego, gdyż w normie opisano 
sposób określania zalecanych warunków 
wilgotności względnej na podstawie wa-
runków historycznych.

Zgodnie z normą [13] ustalenie odpo-
wiednich warunków klimatycznych sprzy-
jających ochronie obiektów zabytko-
wych opiera się na dwóch kryteriach: 
środowiskowym i materiałowym.
Kryterium środowiskowe związane jest  
z klimatem historycznym (monitorowa-
nym przez minimum 12 miesięcy) i teo-
rią aklimatyzacji obiektów, która uznaje 
dany obiekt jako zaaklimatyzowany do 
określonych warunków, jeśli w przeciągu 
minimum roku nie stwierdzono jego no-
wych uszkodzeń.
Analiza klimatu historycznego pozwala 
również na zróżnicowanie zaleceń w za-
leżności od pory roku. Określenie okreso-
wych (w sezonie i poza sezonem grzew-
czym) przedziałów utrzymania wartości 
temperatury i wilgotności względnej  
w praktyce umożliwia rzeczywiste ich 

spełnienie, m.in. przez nakierowanie dzia-
łań na ograniczenie spadków wilgotno-
ści względnej poniżej 30% w okresie zimo-
wym czy też wzrostów powyżej 65%  
w okresie letnim [2]. Mikroklimat histo-
ryczny opisany jest przez wartości średnie 
długookresowe, cykl zmiany rocznej oraz 
pasmo zmian krótkookresowych tempe-
ratury i wilgotności względnej, do których 
obiekty zaaklimatyzowały sie przez długi 
okres czasu, o ile klimat ten nie powoduje 
nowych uszkodzeń [6]. 
Wartości służące do zdefiniowania mikro-
klimatu historycznego określa się w na-
stępujący sposób:
• średnia długookresowa (roczna) – śred-
nia arytmetyczna chwilowych wartości 
wilgotności względnej,
• cykl zmiany rocznej – 30-dniowa central-
na średnia krocząca chwilowych warto-
ści wilgotności względnej (wygładza fluktu-
acje i uwidocznia cykle długookresowe)
• wahania krótkookresowe – różnica 
miedzy wartością chwilową wilgotności 
względnej, a 30-dniową średnią kroczącą.
Kryterium materiałowe dopuszcza krótko-
okresowe fluktuacje wilgotności względ-
nej o amplitudzie nieprzekraczającej 
±10%. Kryterium to opiera się na analizie 
cech fizycznych obiektów, bez odwoły-
wania się do historycznych warunków  
w określonym budynku zabytkowym [2], 
a zmiany parametrów mikroklimatycz-
nych nie powinny przekraczać poziomu 
krytycznego, powyżej którego pojawia 
się zagrożenie uszkodzenia fizycznego [6].

Muzealne normy konserwatorskie 
określają następujące optymalne pa-
rametry warunków przechowywania  
i ekspozycji dla obiektów papierowych: 
temperatura powietrza: 19÷21ºC, 
wilgotność względna: 50÷55%, natę- 
żenie światła maksymalnie 50 Lux, 
emisja UV maksymalnie 20 mW/m2;  
75 μW/Lumen [15].
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niki środowiskowe (wśród nich zmiany warto-
ści wilgotności względnej oraz temperatury) 
mogą być uznawane jako odniesienie przy 
określaniu bezpiecznych zakresów wartości 
parametrów powietrza dla zbiorów muzeal-
nych. Uważa się je bowiem za obiekty muze-
alny najbardziej zagrożone zniszczeniem. 
Drewniane obiekty polichromowane złożo-
ne są z wielu warstw materiałów higroskopij-
nych: drewna, kleju zwierzęcego, zaprawy 
klejowej i farb. Materiały te w różnym stop-
niu kurczą się, gdy tracą wodę, i pęcznieją, 
gdy ją absorbują [19]. Konsekwencją są de-
formacje i uszkodzenia mechaniczne drew-
na, warstwy zaprawy oraz powłoki malar-
skiej [3].
Dodatkowo na stan zachowania obrazu czy 
rzeźby polichromowanej ogromny wpływ ma 
upływ czasu – z czasem obraz starzeje się  
i zachodzą w nim nieodwracalne zmiany, np. 
spękania, zabrudzenia, rzeźba drewniana 
polichromowana jest narażona na szkodniki 
drewna (kołatki), które żerując naruszają ory-
ginalną strukturę drewna. 

Malowidła na płótnie

Na stan zachowania malowideł mają 
wpływ: wilgotność względna powietrza, tem-
peratura powietrza, oświetlenie, rozwój drob-
noustrojów.
Wśród czynników, które powodują uszkodze-

nia malowideł na płótnie bardzo istotny jest 
rozwój i namnażanie drobnoustrojów (szcze-
gólnie grzybów pleśniowych).
Kolejność spowodowanych przez drobno-
ustroje zniszczeń na przykładzie malowideł 
na płótnie jest następująca [16]:
• rozwój drobnoustrojów zaczyna się najczę-
ściej od strony podobrazia, gdzie lubi gro-
madzić się wilgoć wskutek kontaktu obra-
zu z zimną ścianą. Przeklejone płótno łatwo 
pęcznieje i staje się pożywką dla różnych 
grup drobnoustrojów, przede wszystkim dla 
grzybów i promieniowców. Rozkładają one  
z równą energią klej z płótna, jak i samo płót-
no. W malowidłach na płótnie następu-
je wówczas ścienienie podłoża i utrata przy-
czepności warstw malarskich,
• następnie drobnoustroje atakują warstwę 
zaprawy, zużywając w niej klej, a wytwa-
rzane kwasy rozpuszczają kredę. Te destruk-
cyjne działania zachodzą nie tylko w wi-
docznych granicach kolonii, ale także poza 
ich zasięgiem, co zwielokrotnia rozmiar 
zniszczenia,
• wraz ze zniszczeniem płótna i zaprawy roz-
kład stopniowo rozprzestrzenia się na pozo-
stałe warstwy malowidła, które jednakże nie 
są dla drobnoustrojów tak atrakcyjne.
Na malowidłach pozostawionych w bar-
dzo wilgotnych warunkach wzrost drob-
noustrojów może rozpoczynać się od 
powierzchni i penetrować w głąb. Szcze-
gólnie silne nagromadzenie się kurzu na 
zagrzybionych powierzchniach pobudza 
wzrost grzybów [16].  

Przyjmuje się obecnie, że występujące 
w muzeum typowe zmiany temperatu-
ry 20oC ± 5 oraz wahania wilgotności 
względnej w zakresie 50%±15 nie stwa-
rzają zagrożenia dla polichromowane-
go drewna.
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  Od startu programu dopłat do solarów  
w 2010 roku Narodowy Fundusz kilkakrot-
nie reagował na zmiany rynkowe, korygując 
treść programu np. w 2012 roku, gdy zwięk-
szył budżet programu o połowę z 300 do 
450 mln zł. W przeciwnym razie środki zosta-
łyby już dawno wyczerpane. Od momentu 
zwiększenia się zainteresowania beneficjen-
tów otrzymaniem dofinansowania w ramach 
programu, na polskim rynku kolektorów sło-
necznych zachodziły na tyle istotne zmiany, 
że chociaż realizacja programu dopłat zbliża 
się powoli do końca, NFOŚiGW zadecydował 
o korekcie zasad programu.

Na zmianach dodatkowo zyska  
3 tysiące rodzin

Wprowadzone zmiany zapewnią efektyw-
niejsze wydatkowanie publicznych pienię-
dzy oraz wpłyną na zwiększenie efektu eko-

Ograniczenie nadmiernych dopłat do mało efektywnych kolektorów

Kolektory o najniższych wydajnościach 
nie dostaną już dwukrotnie większego 
dofinansowania.
W trakcie realizacji programu na rynku 
pojawiły się kolektory, których powierzch-
nia brutto w skrajnych przypadkach pra-
wie dwukrotnie przekraczała powierzch-
nię wytwarzającą ciepło.  
Wykorzystując dotychczasowe zasady 
programu, uzyskiwały one dofinansowa-
nie ponad 4,3 zł/kWh do wytworzonej 
energii. W pozostałej grupie kolektorów, 
bez względu na zastosowaną technolo-

gię rur próżniowych czy kolektorów pła-
skich ich dofinansowanie było niższe niż 
2,4 zł/kWh. Po wprowadzonych zmia-
nach dofinansowanie będzie porówny-
walne dla wszystkich typów produktów 
tej branży. Taki zabieg pozwoli usunąć 
zbyt wysokie jednostkowe dopłaty  
i zmniejszy różnice pomiędzy poziomem 
takich dopłat dla kolektorów płaskich  
i próżniowych. 
Rynek obecnie zalewany jest urządze-
niami niskiej sprawności. Instalacje ta-
kie albo ogrzewają wodę mało wydaj-

nie, albo trzeba instalować znacznie 
więcej paneli, co dla Funduszu oznacza-
ło konieczność znacznie większej dopła-
ty (liczonej od powierzchni całkowitej) 
do mało efektywnych urządzeń. Dlate-
go też, w lipcu br. NFOŚiGW, przez przy-
jęcie powierzchni czynnej kolektora za 
podstawę obliczenia dotacji, ograniczył 
nadmierne dopłaty do dużych, ale mało 
efektywnych urządzeń. Podobne rozwią-
zania w Europie wprowadziły np. Słowa-
cja, Litwa, Francja, Włochy, Belgia, Ho-
landia czy Szwecja.

NfOŚiGw informuje i wyjaśnia  

Zmiany  
w programie  
dopłat do solarów
Od 1 października br. w popularnym programie dopłat NfOŚiGw 
do kolektorów słonecznych zostają wprowadzone zmiany do umów 
zawieranych przez banki z klientami indywidualnymi. Choć nowe zasady 
gwarantują uzależnienie wysokości dopłat od powierzchni czynnej 
kolektora, co związane jest z efektywnością montowanych kolektorów, 
to zmiana ta powoduje, że część importerów i dystrybutorów obawia się 
spadku dochodu ze sprzedaży swoich kolektorów.

logicznego uzyskanego dzięki szerszemu  
zastąpieniu urządzeń grzewczych wykorzy-
stujących paliwa kopalne na energię po-
chodzącą ze słońca. Dzięki nowym zasadom 
programu, Fundusz, wykorzystując dostępne 
środki, wesprze budowę dodatkowych 3 ty-
sięcy instalacji, zwiększając tym samym liczbę 
nowych beneficjentów do 15 tysięcy. To waż-
na informacja, ponieważ program powoli zbli-
ża się ku końcowi. Na wnioski banków uczest-
niczących w programie, którym kończył się 
przyznany na 2013 rok limit środków, dnia  
16 września br. zarząd NFOŚiGW dokonał sto-
sownych przesunięć w budżecie programu. 
Dzięki temu więcej osób będzie mogło zain-
stalować solary jeszcze w tym roku, natomiast 
na przyszły rok – ostatni w którym będą zawie-
rane umowy na dopłaty – w budżecie pro-
gramu pozostanie 62, spośród 80 mln zł zapla-
nowanych na realizację nowych umów.

Zadowoleni i protestujący

Ponieważ niektórzy importerzy, szczegól-
nie importowanych kolektorów rurowo-
-próżniowych o niskiej sprawności, poczuli 
się pokrzywdzeni wprowadzanymi zmiana-
mi, NFOŚiGW zaprosił wszystkich uczestni-
ków rynku solarnego na spotkanie, które mia-
ło miejsce 12 września br. Podczas spotkania, 
przedstawiciele Funduszu wyjaśnili przyczy-
ny i kształt wprowadzanych zmian, zapre-
zentowali najświeższe dane rynkowe i per-
spektywy programu dopłat do kolektorów, 
planowane programy wsparcia mikroźró-
deł energii odnawialnej, a następnie popro-
wadzili otwartą dyskusję nad wprowadzany-
mi zmianami.  Wprowadzone przez Fundusz 
zmiany spotkały się z pozytywnym przyję-
ciem polskich producentów kolektorów sło-
necznych oraz z ostrą krytyką koalicji dys-
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FERRO ambasadorem 
polskiej gospodarki

trybutorów kolektorów rurowo-próżniowych 
posiadających w swojej ofercie opisane 
wcześniej kolektory. Wbrew temu co czyta-
my w powielanym przez portale internetowe 
komunikacie prasowym, wszyscy zaproszeni 
goście mieli okazję do przedstawienia swo-
ich racji, niektórzy nawet kilkakrotnie, na rów-
nych dla wszystkich zasadach. 

Propozycja zaburzająca konkurencję 
i wykluczająca firmy z rynku

Najczęściej podnoszony argument przeciw-
ników zmian w programie dotyczył przyjęcia 
za podstawę obliczenia wysokości dotacji 
jego całorocznego uzysku energetyczne-
go (wydajności) zamiast powierzchni czynnej 
kolektora. Choć jest to bardziej precyzyjny 
parametr charakteryzujący kolektory i przy-
jęcie go również eliminowałoby zwiększo-

ne dopłaty do urządzeń mało efektywnych, 
wprowadzenie go na tym etapie programu 
nie jest możliwe. W ocenianych w progra-
mie NFOŚiGW certyfikatach Solar Keymark, 
dopiero od 2012 umieszcza się ten parametr, 
w dodatku podawany jest w kilkunastu wa-
riantach. Wymóg stosowania go wykluczył-
by z rynku kolektory, które certyfikat uzyska-
ły wcześniej i nie mają podanej tej wartości 
w obowiązującym wciąż certyfikacie. Propo-
nowane rozwiązanie doprowadziłoby do ich 
wykluczenia z rynku i zaburzenie konkurencji. 
Zwolennicy wprowadzanych zmian wskazują, 
że choć nowe zasady wprowadzone przez 
NFOŚiGW nie są idealne, to stanowią krok  
w dobrą stronę i zlikwidują uprzywilejowaną 
pozycję rynkową urządzeń o niskiej wydajno-
ści. Kolektorów o dużej efektywności (nieza-
leżnie od ich technologii) zmiany dotkną  
w niewielkim stopniu.  
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7 października 2013 roku, na spotkaniu 
członków Małopolskiej Loży BBC firma FER-
RO odebrała Dyplom Ambasadora Polskiej 
Gospodarki 2013. Wyróżnienie przyznane  
w kategorii Eksporter potwierdza konkuren-
cyjną pozycję Spółki na rynku globalnym,  
a w szczególności w krajach Europy Środ-
kowo-Wschodniej. Wysokiej jakości produk-

ty firmy widoczne są nie tylko na rynkach: 
polskim, czeskim, rumuńskim, słowackim, 
bułgarskim i ukraińskim, ale również w Eu-
ropie Zachodniej. FERRO jest laureatem tej 
cennej nagrody już po raz drugi.
Ambasador Polskiej Gospodarki to odbywa-
jący się od 5 lat, ogólnopolski konkurs, które-
go celem jest zwiększenie zaangażowania 
polskich przedsiębiorców w promocję kraju 
na arenie międzynarodowej, jako wiarygod-
nych partnerów gospodarczych.
Organizatorem konkursu jest Business Centre 
Club, a patronat honorowy sprawuje minister 
spraw zagranicznych. To wyróżnienie dla firm, 
które osiągają sukcesy na rynkach między-
narodowych. 
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Kotły na zgazowanie kontra 
klasyczne na drewno 
Kotły zgazowujące drewno osiągają 
wyższe sprawności oraz dłuższą sta-
łopalność dla jednego załadunku  
w porównaniu do kotłów klasycznych 
na drewno. Wytworzenie jednak wa-
runków podstechiometrycznych, rów-
nież substancji smolistych, czyni kotły 
zgazowujące drewno mniej trwałymi 
niż niektóre kotły klasyczne spalające 
drewno. Dodatkowo niedopalanie  
w pełni gazu drzewnego oraz substan-
cji smolistych przy złej regulacji powie-
trza pierwotnego i wtórnego może do-
prowadzić do szybszego przytkania się 
kotła np. części wymiennika ciepła  
o płomieniówkowej konstrukcji, co da-
lej może się wiązać z kondensatem  
w przewodzie łączącym kocioł oraz  
w kominie. Warto jest się jednak zasta-

nowić, czy taniej dla nas będzie spa-
lać oszczędniej i być może wymienić 
prędzej kocioł po jego uszkodzeniu, czy 
może spalać przy niższej sprawności 
kotła (kotły konwencjonalne), ale przez 
dłuższy okres żywotności kotła. 
Kotły klasyczne na drewno niewyko-
rzystujące procesu zgazowania coraz 
częściej wyposażone są w czujniki spa-
lin ograniczające również temperatu-
rę spalin na wylocie z kotła. Dzięki temu 
strata kominowa jest niższa, sprawność 
jest nieco wyższa, a stałopalność pierw-
szego załadunku znacznie się wydłuża. 
Należy też wspomnieć, że wymiana ko-
tła na nowy to nie tylko koszt nowego 
urządzenia, ale także przeróbka insta-
lacji, co wiąże się z dodatkowym kosz-
tem 1000-2000 zł. 

Użytkowe wskazówki odnośnie pracy 

Kotły na biomasę 
– nie teoretycznie,  
a praktycznie

  Marcin foit

  Zgazowanie drewna – najlepsze 
praktyki rynkowe

Pierwszym, chyba teoretycznie podstawo-
wym kotłem do spalania biomasy w postaci 
drewna kawałkowego jest kocioł na zgazo-
wanie. Na czym polega zgazowanie przybli-
żę w skrócie w kilku punktach. 
• Etap I – suszenie. Jest to przygotowanie 

drewna w komorze paleniskowej do doce-
lowego zgazowania. Suszenie odbywa się 
podczas palenia drewna, jest to wytrące-
nie się wilgoci z drewna. Mało który użytkow-
nik stosuje całkowicie suche drewno. Nawet 
na składach opału można kupić drewno, ale 
tylko świeżo ścięte niesezonowane. W związ-
ku z tym duża wilgotność drewna powodu-
je duże obniżenie kaloryczności drewna, po-

Poniższy artykuł to przekrojowy opis 
kotłów opalanych biomasą. Urządzenia 
te bedą jednak pokazane od tak 
zwanej kuchni, co ujawnia różnice 
w stosunku do teorii oraz często 
opisów reklamowych producentów 
kotłów. Jedno jest jasne, dopiero po 
rozpoczęciu eksploatacji, przygody  
z kotłem, najpierw instalator, a później 
użytkownik będzie świadom jak 
naprawdę pracuje jego źródło ciepła 
oraz jak należy się z nim obchodzić. 
No i jakie są jego zalety i wady.
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Bufor w układzie z kotłem na drewno 
– wskazówki odnośnie doboru i pracy

Oczywiście w jednym, 
jak i drugim kotle warto 
zastosować zbiornik bu-
forowy jako magazyn 
ciepła do ogrzewania 
domu oraz c.w.u. 
Sprawność kotłów zwy-
kle jest najwyższa przy 
mocy zbliżonej do mak-
symalnej 85-100%, dlate-
go właśnie kotły te tak powinny być eksplo-
atowane. Wynika to z ekonomii. Trudno jest 
chwilowo zagospodarować dużą moc do-
starczoną przez kocioł, który nie współpracu-
je z buforem. Bufor stanowi magazyn ciepła 
dostarczający do instalacji w odpowiedniej 
chwili tyle ciepła, ile trzeba. 
Dobierając kocioł pracujący w instalacji  
z buforem, dobrze jest przewymiarować  
kocioł w stosunku do powierzchni przez  
niego ogrzewanej. Oczywiście wszystko  
z umiarem. 
Spowoduje to, że zwiększymy pojemność ko-
mory paleniskowej kotła, która poprzez za-

ładowanie większej ilości 
paliwa zwiększy stało-
palność kotła przy jed-
nym załadunku, a więc i 
ilość wytworzonego cie-
pła. Bufor zostanie szyb-
ciej naładowany. Bufor 
należy tak dobrać, aby 
po jego naładowaniu 
ciepła wystarczało na 
1-3 dni użytkowania sys-
temu grzewczego c.o. 

oraz c.w.u. Dodatkowo zależy to od stopnia 
zapotrzebowania na ciepło budynku miesz-

kalnego oraz temperatury zewnętrznej. Bar-
dzo trudno jest utrzymać ciepło w buforze 

przez kilka dni przy tem-
peraturze zewnętrznej 
-20oC. 
Prawdopodobne jest, że 
podczas bardzo mroź-
nych dni bufor ładować 
trzeba będzie każdego 
dnia. Na szczęście bar-
dzo zimnych dni w roku 
jest niewiele. 
Na pewno wygodne  

jest stosowanie bufora w okresie przejścio-
wym np.  zima-wiosna lub chłodnej jesie-
ni, gdzie przy wykorzystaniu termostatu po-
mieszczeniowego oraz dodatkowej armatury, 
mamy możliwość dobrej regulacji tempera-
tury wewnątrz pomieszczeń przy mniejszym 
nakładzie pracy wykonanej w kotłowni.

Zamiast drewna pelety

Produkty spalania… 
Najczęściej stosowaną biomasą oprócz 
drewna są pelety, rzadziej trociny, ziarna 
owsa, pestki z wiśni, pestki oliwek oraz inne. 

nieważ część ciepła po spaleniu paliwa 
musi być właśnie przeznaczona na osuszenie 
drewna. Zamiast ogrzewać spaliny w znaczą-
cym stopniu odparowujemy wilgoć z drew-
na. Za suche drewno uważa się drewno sezo-
nowane przez 24 miesiące, jednak nie mniej 
niż 15 miesięcy. O suchość drewna musi więc 

zadbać sam użytkownik kotła. Jak się oka-
zuje, musi to przewidzieć z 2 lata wcześniej, 
gdyż skład opału dysponuje wyłącznie mo-
krym, świeżo ściętym drewnem. Żeby składo-
wać drewno i suszyć je z wyprzedzeniem  
2 lat, należy też mieć specjalne do tego miej-
sce o dość sporej powierzchni. Jest to pe-
wien dyskomfort, szczególnie w nowo wy-
budowanych domach, gdzie jeszcze przed 
rozpoczęciem budowy, drewno używane 
jako paliwo do ogrzewania budynku, powin-
no już być osuszane.
• Etap 2 – proces zgazowania i pirolizy. 
W tym procesie następuje wytwarzanie 
gazu drzewnego wskutek niedomiaru tlenu 
(współczynnik nadmiaru powietrza λ<1). Pod-
czas zgazowania następuje rozpad cząstecz-
kowy substancji organicznej paliwa. Najważ-
niejszym warunkiem poprawnego procesu,  
w którym mamy do czynienia z zespołem 
równoczesnych reakcji chemicznych i prze-
mian fizycznych, jest temperatura zgazowa-
nia. Wraz z pojawieniem się węgla drzew-
nego i gazu drzewnego, wytwarzane są 
substancje smoliste, które są szkodliwe dla 
metalowych elementów kotła. Dlatego najle-
piej jest dokonywać osuszania oraz zgazowa-
nia w kotła z komorami 
paleniskowymi odporny-
mi na korozję, np. wyło-
żonymi ceramiką lub sza-
motem będącą dobrą 
ochroną dla metalowej 
części kotła, a jednocze-
śnie bardzo dobrze od-
dającymi ciepło do wy-
miennika kotła. 
• Etap 3 – proces do-
palania. Ostatni etapem 
jako dopalanie wytworzonego wcześniej 
gazu palnego.

Dobierając kocioł 
pracujący w instalacji 
z buforem, dobrze jest 
przewymiarować kocioł  
w stosunku do powierzchni 
przez niego ogrzewanej. 
Oczywiście wszystko  
z umiarem.

pelet charakteryzuje się 
bardzo małą zawartością 
popiołu po spaleniu.  
Dla przykładu po spaleniu  
1 tony pelet zawartość 
popiołu to zaledwie  
10-30 kg. 
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Palnik peletowy z samozapłonem oraz mechanicznym 
czyszczeniem dostępny również jako zestaw 
przezbrojeniowy do kotłów Viadrus oraz Klimosz

Palnik retortowy do spalania eko-groszku, pelet 
drzewnych, pelet z słonecznika, pestek z oliwek, 
pestek z wiśni 
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sowanym do spalania peletu są palniki re-
tortowe. Palniki te są bardzo popularne, 
gdyż mogą spalać dowolne paliwa, w tym 
również eko-groszek oraz mieszanki np. pe-
let węglowy, eko-groszek z ziarnem owsa, czy 
rozdrobnione pestki z oliwek, pestki z wiśni itp. 
Palniki retortowe w większości nie mają jed-
nak możliwości realizacji procesu nagrze-
wania w trybie automatycznego rozpalania 
oraz wygaszania palnika. Funkcję taką mają 
palniki typowo peletowe, które także charak-
teryzują się wyższą sprawnością spalania  
w porównaniu do palników retortowych (mó-
wimy o sprawności w warunkach laboratoryj-
nych, nie sprawności eksploatacyjnej). 
Palniki specjalistyczne tzw. peletowe 
najczęściej przeznaczone są do spalania 
wyłącznie peletu oraz paliw podobnych. 
Nieodpowiedni skład paliwa może dopro-
wadzić do zbyt szybkiego zanieczyszcza-
nia palników typowo peletowych, groma-
dzenia się na nich nagarów, a nawet do 
ich szybszego zużywania. Odporne na to 
są palniki retortowe, zwykle wykonane z że-
liwa. Tu nawet powstały spiek lub niepalny 
fragment znajdujący się w paliwie zostanie 
wypchnięty z paleniska poprzez podanie 
świeżej dawki paliwa. 

Bufor współpracujący z kotłami  
peletowymi

Jeśli chodzi o współpracę z buforem, to stosuje 
się je przy palnikach peletowych realizujących 
proces samozapłonu oraz samowygaszania. 
Kocioł rozpala się, nagrzewa bufor, a następ-
nie wyłącza się do czasu sygnału na potrzebę 
kolejnego doładowania, opróżnionego z cie-
pła bufora. Stosowanie bufora traci sens przy 
współpracy z kotłami bez samozapłonu oraz 
wygaszania, czyli np. wyposażonych w palnik 
retortowy, gdzie w chwili braku potrzeby nagrza-
ne palenisko tli się, utrzymując jedynie żar po-
trzebny do rozpalenia palnika podczas przejścia 
do następnego cyklu nagrzewania.
Decydując się na zakup kotła opalanego 
biomasą należy dobrze rozeznać temat. 
Nie należy sugerować się jedynie sprawno-
ścią kotła. Należy wziąć pod uwagę również 
trwałość urządzenia, jego cenę zakupową 
oraz włożony wkład pracy podczas eksplo-
atacji kotła. Także trzeba się liczyć z dostęp-
nością paliw oraz ich ceną. Do kotłów eko-
logicznych, z certyfikatem ekologicznym, 
możliwe są dofinansowania z gmin lub miast, 
co oczywiście powinno mieć wpływ na wy-
bór kotła.  

Atutem biomasy jest przede wszystkim ni-
skie zanieczyszczenie korpusu kotła oraz czy-
stość w kotłowni, jaką trudno jest utrzymać 
np. podczas spalania węgla czy eko-grosz-
ku. Spalanie biomasy ma zerowy bilans CO2. 
Ilość gazu wyprodukowanego podczas spa-
lania biomasy jest pochłaniana podczas 
okresu dojrzewania rośliny. 
Dodatkowo pelet charakteryzuje się bardzo 
małą zawartością popiołu po spaleniu. Dla 

przykładu po spaleniu 1 tony pelet zawartość 
popiołu to zaledwie 10-30 kg. 
Są to tak naprawdę znikome ilości. Popielnik 
można opróżniać nawet tylko raz w miesiącu. 

Palniki dedykowane do peletów… 
Biomasę w postaci peletu można spalać  
w uniwersalnych automatycznych palnikach 
lub specjalistycznych do tego przeznaczo-
nych. Najczęstszym jednak paleniskiem sto-

Który palnik lepszy, czystszy, trwalszy: 
retortowy czy specjalistyczny?
Wymiennik kotła z pewnością będzie 
czystszy podczas eksploatacji palnika 
typowo peletowego, realizującego sa-
mozapłon oraz samowygaszanie.  
W przypadku retorty w podtrzyma-
niu płomienia (żaru), czyli w chwili, gdy 
palnik nie pracuje, pelet może się tlić 
na palenisku, powodując niewielkie za-
nieczyszczanie wymiennika kotła oraz 
spadek sprawności podgrzewu wody 
kotłowej od spalin. 
Należy jeszcze dodać, że palniki retor-
towe oraz ich prosta konstrukcja po-
woduje, że są to palniki bardzo mało 
awaryjne. Sam palnik oraz kolano re-
torty wykonane z żeliwa jest w zasa-
dzie nie do zniszczenia podczas spala-
nia biomasy. Również ślimak podajnika 
nie będzie korodował, co ma miejsce 
przy eko-groszku. Jedynie możliwe jest 
zerwanie zawleczki podajnika ślima-
kowego zabezpieczającej silnik przed 
uszkodzeniem, najczęściej przy pele-
cie miękkim, łatwo rozdrabniającym się 
jeszcze przed podaniem do palnika re-

tortowego. Palniki peletowe są znacz-
nie wygodniejsze w obsłudze, z pew-
nością bezpieczniejsze w przypadku 
cofania się żaru do zasobnika paliwa, 
które połączone są specjalną elastycz-
ną rurą mającą się stopić przy wzroście 
temperatury nie doprowadzając przy 
tym do zapłonu w zasobniku paliwa. 
Oba typy palników posiadają czujnik 
temperatury na rurze doprowadzającej 
paliwo do palnika zapobiegający co-
faniu się żaru w stronę zasobnika. Awa-
ryjna w palniku typowo peletowym 
może okazać się sama grzałka (zapa-
larka paliwa), która z czasem ulegnie 
eksploatacyjnemu zniszczeniu.
Jednak szerokie spektrum stosowanych 
paliw w palniku retortowym oraz wyraźnie 
niższa cena zakupowa tych kotłów czyni 
je wciąż najpopularniejszymi w kraju. 
Idealnie jest, kiedy konstrukcja kotła 
umożliwia jeszcze spalanie kawałków 
drewna na dodatkowym ruszcie. Ta-
kich uniwersalnych kotłów właśnie po-
szukujemy najczęściej.

Końcówka palnika retortowego do 
spalania peletu, peletu przemysłowego 
(drzewny), peletu ze słonecznika, pestek 
oliwek i winogron, łupin orzechów 
laskowych i kokosowych

Palnik przystosowany do spalania biomasy/
peletu, dostępny do kotłów podajnikowych SAS 
MULTI (17-150 kw), SAS SLIM (14-48 kw)
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Rodzaj kotla kotła Paliwo Sprawność 
kotła

Zużycie 
paliwa/sezon

Koszt paliwa
[zł/sezon]

gazowy z zamkniętą komorą gaz ziemny 95% 4278 m3 6703

olejowy olej opalowy lekki 90% 4526 dm3 18 330 

Logica Cichewicz węgiel kamienny 80% 7073 kg 5658 
Logica Cichewicz miał węglowy 80% 7796 kg 4798 
Futura Econo ekogroszek 85% 6657 kg 5658 
Futura PelletS B pelety 90% 8604 kg 7313 
Futura Bio brykiet trocinowy 85% 11 539 kg 6692 
Sigma holzgas drewno (zgazowanie) 90% 15,6 m3 3601 
Kumulator Eko drewno (tradycyjny) 82% 17,2 m3 3953 
tradycyjny kocioł węglowy węgiel kamienny 70% 7973 kg 6258 

  Wzrost zainteresowania biomasą w celach 
grzewczych najlepiej odzwierciedla tabela, wy- 
liczona przez specjalistów z firmy Cichewicz –  
kotły na podstawie ostatniego sezonu grzew-
czego. Biorąc pod uwagę wyniki, nie dziwi fakt, 
że wiele inwestycji jest realizowanych na kotłach 
biomasowych. Ważnym aspektem jest też ogra-
niczenie emisji palenisk węglowych, które zapo-
wiada już od miesięcy nasz rząd, a coraz bar-
dziej konsekwentnie zaczynają to realizować 
gminy. Poza aspektem ekonomicznym jest też 
drugi nie mniej ważny – ekologiczny i użyteczny. 
Kotłownie biomasowe, poza niższą emisją spalin 
niż paleniska węglowe, są dużo bardziej przyja-
zne w użytkowaniu: pellety, zrębka czy brykiet są 
czystszymi paliwami niż węgiel – to oczywiste. Fir-
ma Cichewicz – kotły ma w swojej ofercie wiele 
ciekawych rozwiązań do spalania biomasy  
w paleniskach ręcznych oraz automatycznych.  

Kotły z zasypem ręcznym

Wśród kotłów z zasypem ręcznym można wy-
różnić następujące urządzenia:
- kotły SIGMA – zgazowujące drewno, które 
mają dofinansowanie na rynku niemieckim  
i doskonale sprzedają się na wielu innych 
rynkach np. chorwackim, słoweński, rumuń-
skim czy angielskim;
- kotły LogiKa – dużej mocy (do 500 kW), 
wsadowe;
- kotły zgazowujące słomę do 750 kW. 

Cichewicz – kotły  

– kompleksowa oferta  
na biomasę 

  Robert Cichewicz

Rosnące ceny nośników energii, w tym niezwykle popularnego ekogroszku, 
powodują od lat stałą tendencję do wzrostu zainteresowania biomasą 
w Polsce. firma Cichewicz – kotły, z racji wieloletniego doświadczenia 
na rynku krajowym, ale przede wszystkim zagranicznym, od dawna 
aktywnie wspiera rozwój tego rynku, wprowadzając do oferty coraz lepsze 
urządzenia do spalania biomasy. 

fUTURA BIO PeLLeTS

Tabela Obliczenie kosztów ogrzewania różnymi nośnikami energii za sezon grzewczy 2013 
Założenia do obliczeń: powierzchnia budynku 200 m2, obliczeniowe zapotrzebowanie na 
moc cieplną Qo = 20 kw, współczynnik charakterystyki cieplnej δo = 0,5 w/m3K, położe- 
nie budynku III strefa klimatyczna, warszawa teo = -20oC, obl. temp. wewnątrz budynku  
tio = 20oC, sprawność przesyłu ciepła ηp = 0,95, sprawność emisji ciepła ηe = 0,95, sprawność 
regulacji ηr = 0,95, współczynnik korygujący roczne zużycie ciepła z tytułu wewnętrznych  
i zewnętrznych zysków ciepła ψ = 0,73. właściwości paliw: gaz ziemny GZ50, wu =  
36,2 MJ/m3, cena 1,567 zł/m3; olej opałowy wu = 36,12 MJ/dm3; cena 4,05 zł/dm3; węgiel ka-
mienny wu = 26 MJ/kg, cena 0,8 zł/kg; miał węglowy wu = 23 MJ/kg, cena 0,6 zł/kg; ekogro-
szek wu = 26 MJ/kg, cena 0,85 zł/kg; pelety wu = 19 MJ/kg, cena 0,8 zł/kg; drewno kawałko-
we wu = 10,44 MJ/m3, cena 230 zł/m3; brykiety trocinowe wu =15 MJ/ kg, cena 0,58 zł/kg 
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Nazwa kotła SIGMA FUTURA BIO PELLETS
Rodzaj kotła z ręcznym zasypem z automatycznym podajnikiem
Paliwo podstawowe drewno pelety, zrębki, 
Paliwo zastępcze - trociny, ziarna owsa, 
Nominalna moc kotła 20 kW 25 kW
Zakres mocy [kW] - 8-25 kW
Sprawność* 91% 82%
Materiał wymiennika stal stal
Grubość wymiennika [mm] 5-6 mm 5-6 mm
Rodzaj spalania zgazowujący palnik rynnowy

Jednorazowy zasyp paliwa komora spalania: 115 dm3 zasobnik paliwa: od 1150 do 
5000 dm3

Stałopalność kotła pod-
czas jednego zasypu 2-4 h 24-600 h

Ciśnienie robocze kotła 2 bar
Przystosowany do układu 
grzewczego otwartego/zamkniętego

Wymiary kotła wys.xszer.
xgł. [mm] 1460x730x1020 mm 1560x2700x1050 mm

Opcje regulatora kotła

sterowanie wentylatorem wy-
ciągowym, pompa c.o. i c.w.u., 
współpraca z termostatem po-
kojowym, opcjonalnie: sterowa-
nie mieszaczem, pogodówka, 

współpraca z buforem

sterowanie wentylatorem na-
dmuchowym, pracą podaj-
ników, pompa c.o. i c.w.u., 
współpraca z termostatem 

pokojowym, opcjonalnie stero-
wanie mieszaczem i pogodówka

Wyposażenie standardowe
izolowany termicznie kocioł  

z automatyką, wentylatorem 
wyciągowym

izolowany termicznie kocioł  
z automatyką, palnikiem bio-

masowym, mieszaczem paliwa, 
podstawą zasobnika paliwa

Wyposażenie dodatkowe 
[opcja]

możliwość sterowania z wykorzy-
staniem sondy Lambda, rozbu-

dowa automatyki o współpracę 
z buforem, solarami i dodatko-

wymi obiegami grzewczymi

możliwość konfiguracji wielkości 
zasobnika paliwa oraz długości 
podajnika, możliwość rozbudo-

wy automatyki

  *dla paliwa podstawowego

Kotły c.o. z zasypem ręcznym  
i automatycznym

Nowością rynkową jest kocioł zgazowujący Sig-
ma DUAL złożony z 3 komór – załadowczej drew-
na zakończonej od dołu dyszą do zgazowania 
drewna, komory odgazowania-spalania oraz 
dolnej komory do spalania peletu, dzięki zamon-
towanemu palnikowi na pelety. Kocioł miał pre-
mierę podczas targów ISH 2013 we Frankfurcie.

Kotły c.o. z automatycznym  
podawaniem paliwa

Spektrum produktów jest naprawdę duże, firma 
Cichewicz – kotły ma bowiem kotły o mocy 
od 25 kW do 2 MW, przeznaczone do spalania:
- peletu trocinowego, z węgla brunatnego, 
słomy,
- brykietów,
- zrębki drzewnej,

- pestek i innych odpadów biomasowych.

Indywidualny dobór

Kotłownie z podawaniem automatycznym  
są indywidualnie konfigurowane u producen-
ta. Istnieje możliwość wyposażenia ich w róż-
ne systemy podawania paliwa np. ruchome 
stoły, przenośniki zgarniakowe, taśmowe, śli-
makowe. Do tego same palniki mogą być  
z automatycznym systemem czyszczenia lub 
odpopielania. Każde zlecenie jest indywidu-
alne dopasowane do potrzeb klienta oraz 
paliwa, jakim dysponuje.

Palniki peletowe

Na koniec warto wspomnieć o palnikach pe-
letowych, które produkujemy. Umożliwiają 
one prostą modernizację kotła węglowego 

lub olejowego na nowoczesny kocioł peleto-
wy. Palniki MOC mają modulację mocy i sa-
moczynny zapłon oraz podawanie paliwa,  
a jak wynika z obliczeń w tabeli, potra-
fią zwrócić się nawet w pierwszym sezonie 
grzewczym. Pozwalają one modernizować 
kotły olejowe: od małych kilkunastu kilowato-
wych, które ogrzewają domy jednorodzinne, 
po duże obiekty komunalne czy przemysło-
we – z kilkusetwatowymi palnikami.  

Kocioł Sigma DUAL

Palnik MOC

Właścicielem marki Cichewicz – kotły 
jest CWD sp. z o.o.
ul. Rapackiego 37, 86-300 Grudziądz
tel./faks 23 662 14 81, 662 89 26
handlowy@cichewicz.com
www.cichewicz.pl
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pła odbywa się automatycznie za pomocą 
wbudowanych turbulatorów, także podczas 
pracy kotła, co utrzymuje wymiennik ciepła 
w czystości bez zbędnego nakładu pracy fi-
zycznej. Umieszczony z przodu kotła zasobnik 

popiołu pozwala na łatwe usunięcie popiołu 
i pyłu.  Rezygnacja z wyczystki bocznej sprzy-
ja oszczędności miejsca przeznaczonego na 
kocioł w pomieszczeniu docelowym.
Układ kontrolowania spalin poprzez sondę 

wyposażone w nowoczesną automatykę  

Kotły HERZ  
Firestar Biocontrol  
oraz Firematic T-control

  Dariusz Odroń

  Kotły Firestar Biocontrol
Firma Herz oferuje serię kotłów Firestar Bio-
control do całkowitego automatycznego 
spalania biomasy (pelet, zrębki, drewno ka-
wałkowe) w mocach nominalnych: 15-40 kW. 
System oparty na sterowniku Biocontrol daje 
pełną kontrolę nad procesem spalania i wła-
ściwym wykorzystaniem energetycznym oraz 
ekologicznym paliwa. Kotły Firestar ze wzglę-
du na małe moce mają budowę kompakto-
wą i charakteryzują się małymi wymiarami 
geometrycznymi. Symetryczne wyprowadze-
nie króćców z jednostki głównej, pozwala na 
zabudowę prawostronną lub lewostronną 
pozostałych elementów kotła, w zależności 

od możliwości doprowadzenia paliwa i/lub 
odprowadzenia spalin. Kotły Firestar o dużej 
komorze załadowczej charakteryzują się dłu-
gą stałopalność. Dzięki zastosowaniu rewo-
lucyjnego rozwiązania, jakim jest podwójna 
wirowa komora spalania osiągnięto większą 
pojemność, aby optymalnie wymieszać gaz 
palny z tlenem atmosferycznym. Rozdzielenie 
płomienia na dwie komory gwarantuje naj-
wyższą wydajność spalania. Komora spala-
nia wykonana z wysokiej jakości żaroodpor-
nego betonu – brak elementów blaszanych 
ulegających zużyciu zapewnia długowiecz-
ność eksploatacji kotła.
Oczyszczanie powierzchni wymiennika cie-

herz jest znanym producentem kotłów na biopaliwa stałe. w ofercie 
firmy znajdują się nowoczesne kotły na zrębki i pelety drzewne oraz 
na drewno kawałkowe w postaci polan. Szeroki zakres i doskonałe 
zestopniowanie mocy kotłów herz, pozwala na optymalne dopasowanie 
kotła do potrzeb użytkownika. Są to kotły wodne, niskotemperaturowe, 
wyposażone w palniki z wentylatorami ssącymi o płynnej regulacji 
wydajności, z pełną automatyzacją. 

firematic

firestar
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55 modułów. Dzięki temu ta centralna jed-
nostka sterująca może określać wzajemne 
procesy spalania (sonda lambda), zarządzać 
buforami, układem podmieszania powrotu, 
sterować obiegami grzewczymi, zasobnikiem 
na ciepłą wodę użytkową, solarami i dużo 
więcej, a ponadto w każdej chwili funkcje te 
mogą zostać zmienione lub rozszerzone. Wy-
godna nawigacja i proste menu z wyświe-
tlaczem 3D czyni kocioł HERZ urządzeniem 
łatwym i wygodnym w obsłudze. Jako do-
datkowa funkcja, T-Control oferuje możliwość 
wizualizacji i zdalnego sterowania poprzez pi-
lot, smartfon, komputer lub tablet PC. Działa-
nie jest takie samo, jak bezpośrednia kontrola 
dotykowa do kotła. 
W jednostkach 20-60 kW następuje kom-
pletne czyszczenie rusztu poprzez jego au-
tomatyczne opadanie. W większych mode-
lach poprzez poruszanie rusztem dochodzi 
do czyszczenia szyn i całego rusztu. Wszyst-
kie te elementy wykonane są ze specjalnych, 
wysokiej jakości odlewów. Czyszczenie ko-
mory spalania odbywa tu się poprzez auto-
matyczne zsypywanie popiołu za pomocą 
kratki czyszczącej. Znajdujące się pod kratką 
ślimakowe podajniki wyprowadzają popiół 
bezpośrednio do zbiornika. Wszystkie kotły 
Firematic mają 2 ślimakowe podajniki wypro-
wadzające pyły lotne i popiół do zbiorników 
czołowych. Wyciągane zbiorniki na kółkach 
umożliwiają łatwe i wygodne opróżnianie  
z popiołu i pyłu. Powierzchnie wymiennika 
ciepła w kotłach są automatycznie czyszczo-
ne przez wbudowane tabulatory (które się 
wznoszą i opadają), także podczas pracy ko-
tła. Proces czyszczenia nie wymaga dodat-
kowej obsługi.
Poprzez wbudowaną sondę lambda, któ-
ra ciągle monitoruje gazy spalinowe, jest 
możliwe utrzymanie zawsze optymalnych 

parametrów spalania i niskiej emisji zanie-
czyszczeń. Sonda lambda koryguje dopływ 
powietrza pierwotnego i wtórnego oraz ilości 
materiału tak, by zagwarantować najczyst-
sze spalanie także przy tylko częściowym ob-
ciążeniu kotła. Rezultatem tego jest niewiel-
kie zapotrzebowanie na paliwo i najniższe 
poziomy emisji spalin także przy zróżnicowa-
nej jakości paliw.
Herz oferuje do kotłów szeroki wybór ukła-
dów podawania paliwa do kotłów (ręczny, 
ślimakowy, pneumatyczny, zbiorniki workowe 
silosy podziemne, nagarniacze piórowe).  

Lambda zapewnia  bezpieczeństwo i opty-
malną sprawność procesu spalania – spraw-
ność ciągła kotła przekracza 90%. Płomie-
niówkowy wymiennik ciepła z układem 
automatycznego czyszczenia  pozwala na 
ograniczenie obsługi kotła tylko do załadun-
ku paliwa oraz usuwania popiołu. Kotły wy-
posażone są  w sterownik Biocontrol 3000, 
który w standardzie obsługuje: dwa obiegi 
grzewcze, regulację zbiornika c.w.u., regula-
cję zbiornika buforowego, regulację podno-

szenia temperatury powrotu kotła.

Kotły Firematic T-control
Kotły Firematic T-control to urządzenia pra-
cujące w trybie automatycznym – trans-
port paliwa, rozpalenie, spalanie, dopalanie 
automatyczne czyszczenie palnika (retor-
ty). Zakres dostępnych mocy to 25-300 kW. 
Urządzenia wyposażone są w nowoczesne 
sterowniki T-control. Modułowy charakter ste-
rownika T-control umożliwia rozbudowę aż do 

Nazwa kotła Herz Firestar Biocontrol Herz Firematic T-control
Rodzaj kotła z ręcznym załadunkiem z automatycznym podawaniem
Paliwo podstawowe drewno zrębki drzewne
Paliwo zastępcze pellet, trociny, zrębki, brykiety pellet, trociny, brykiety

Nominalna moc kotła 15, 20, 30, 40 kW 25, 35, 45, 65, 80 100, 130, 150, 
180, 200, 250, 300 kW

Zakres mocy 30-100% 30-100%
Sprawność 91% 93% 
Materiał wymiennika stal stal
Grubość wymiennika 6 mm 6 mm
Rodzaj spalania dolne – zgazowanie ruszt schodkowy

Jednorazowy zasyp paliwa komora załadowcza: 170,  
210 dm3 zasobnik paliwa: bez limitu

Stałopalność kotła podczas 
jednego zasypu 4, 6, 8 h bez ograniczeń 

Ciśnienie robocze kotła 3 bar (zgodność z PN-EN 303-5 2012)
Przystosowany do układu 
grzewczego zamkniętego (zgodność z PN-EN 303-5 2012)

Masa kotła  od  560 kg  od  630 kg

Opcje regulatora kotła

pełne sterowanie układem 
spalania, czyszczeniem palnika, 

wymiennika, dwa obiegi 
sterowane pogodowo, zasobnik 

c.w.u, bufor 

pełne sterowanie układem 
spalania start stop kotła 

czyszczeniem palnika 
wymiennika, dwa obiegi 

sterowane pogodowo, zasobnik 
c.w.u, bufor, układ podawania 

paliwa 

Wyposażenie dodatkowe 
[opcja]

do 4 dodatkowych modułów 
sterowanych z kotła 

do 55 dodatkowych modułów 
sterowanych z kotła, układ 

połączenia z Internetem 
wysyłanie wiadomości do 

użytkownika, powiadomienie 
SMS 

Gwarancja 2 lata
  *dla paliwa podstawowego

HERZ Armatura i Systemy  
Grzewcze sp. z o.o.
32-020 Wieliczka  
ul. Artura Grottgera 58
tel. 12 289 02 20, faks 12 289 02 21
centrala@herz.com.pl 
www.herz.com.pl
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  Posiadanie kotła (MULTI 17-150 kW lub SLIM 
14-48 kW) z dwoma wymiennymi palnikami: 
retortowym do eko-groszku oraz z ruchomym 
rusztem do peletu MULTI FLAME staje się dzi-
siaj, przy niestabilności cen i jakości różnych 
opałów, zaletą nie do przecenienia. 

Palnik MULTI FLAME
Nowatorskie rozwiązanie w palniku MULTI 
FLAME oparte o układ dwóch ślimaków z od-
powiednio zestopniowaną prędkością poda-
wania paliwa zwiększa bezpieczeństwo użyt-
kowania kotła bez konieczności stosowania 
dodatkowego zabezpieczenia mechanicz-
nego. Standardowo kocioł ma również za-
bezpieczenie elektroniczne w postaci czujni-
ka temperatury podajnika. 
Automatyczny zapłon paliwa dzięki wypo-
sażeniu w komplet grzałek ceramicznych 
oraz system podtrzymania ognia po osią-
gnięciu żądanej temperatury sprawia, iż ko-
cioł może w pełni sprawnie pracować na-

wet przy niewielkim zapotrzebowaniu na 
moc cieplną. 

Podawanie paliwa
Standardowy system dostarczania paliwa do 
kotła można rozbudować o zewnętrzne po-
dawanie z pomieszczenia pośredniego (np. 
zbiornik zewnętrzny) do właściwego zasobni-
ka kotła. Sterowanie poziomem paliwa  
w koszu pozwala w pełni zautomatyzo-
wać dostarczanie paliwa bez konieczności 
ingerencji w ten proces przez cały okres 
grzewczy. Jeśli dodatkowo kocioł zostanie 
wyposażony w system automatycznego 
odpopielania to uzyskujemy układ o wiele 
bardziej ekonomiczny i bezobsługowy niż 
w przypadku automatycznych kotłów wę-
glowych. 
Odpowiednio prowadzony proces spala-
nia biomasy – peletów – w znacznym stopniu 
eliminuje powstawanie sadzy i zanieczysz-
czeń w kotle, a tym samym poprawia wymia-

Kotły SAS na pelety 
– maksymalne dopasowanie

  Małgorzata Sas

Najnowsze rozwiązania konstrukcyjne pozwalają nawet w przypadku 
kotła na paliwa stałe sprawić, by jego użytkowanie dawało komfort, nie 
wymagało ciągłej obsługi i pozwalało utrzymać czystość w pomieszczeniu 
kotłowni. Takie rozwiązanie osiągnięto w podajniku w kotle AGRO-eCO 
oraz w palniku MULTI fLAMe montowanym do kotłów MULTI i SLIM. 
Transport paliwa z zasobnika opału do komory paleniskowej odbywa 
się tak, aby wyeliminować niebezpieczeństwo cofnięcia płomienia do 
zasobnika opału w trakcie normalnej pracy, postoju podajnika, jak również 
w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej (brak zasilania). 

Kocioł SAS SLIM z zamontowanym 
palnikiem SAS MULTI fLAMe Kocioł SAS MULTI – przekrój z retortą

Kocioł SAS MULTI – przekrój z palnikiem 
MULTI fLAMe na pelety

Kompaktowy model SAS SLIM łatwy 
do montażu w małej kotłowni uzyskał 
dodatkowy atut. wyjście do komina 
wyprowadzone przez dekiel w górnej 
części kotła pozwala na łatwiejsze 
podłączenie do komina i ustawienie kotła 
nawet w niedużej kotłowni

http://www.instalreporter.pl


30p a ź d z i e r n i k  2 0 1 3  ( 1 0 )  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

nie długiej jego żywotności jest przeprowa-
dzanie okresowej konserwacji i utrzymywanie 
w czystości wszystkich elementów kotła. 
Dla ułatwienia tego zadania wprowadzono 
zmiany konstrukcyjne w budowie wewnętrz-
nej części wymiennika kotła MULTI. Kaseta 
pionowa została zstąpiona wymiennikiem  
w postaci rury stalowej (na przekroju).  

ZAKŁAD METALOWO-KOTLARSKI SAS
28-100 Busko-Zdrój
Owczary, ul. Przemysłowa 3
tel. +48 41 378 46 19,  
faks +48 41 370 83 10
biuro@sas.busko.pl
www.sas.busko.pl
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Nazwa kotła SAS MULTI MULTI FLAME (MF) SAS AGRO-ECO
Rodzaj kotła z automatycznym podawaniem z automatycznym podawaniem

Paliwo podstawowe pelety przy zastosowaniu palnika 
peletowego MF pelety, ziarna owsa, pestki, inne

Paliwo zastępcze węgiel kamienny, drewno 
sezonowane ( ruszt wodny) drewno sezonowane

Nominalna moc kotła 23 kW 17 kW
Zakres mocy typoszereg: 17-150 kW typoszereg: 17-100 kW
Sprawność  * 86,5-91% 87,8-88,8%
Materiał wymiennika stal kotłowa P265GH, 
Grubość wymiennika [mm] gr. 6 mm (8 mm od mocy 100 kW) gr. 6 mm (8 mm od mocy 78 kW)

Rodzaj spalania automatyczne podawanie, spalanie 
na płycie paleniska peletowego MF

automatyczne podawanie na płytę 
samooczyszczającego się paleniska 

Jednorazowy zasyp paliwa komora spalania:
200 dm3

zasobnik paliwa:
150 dm3

Stałopalność kotła podczas 
jednego zasypu 30-80 h (w zależności od zapotrzebowania i docieplenia budynku)

Ciśnienie robocze kotła 1,5 bar
Przystosowany do układu 
grzewczego otwartego z wymuszonym lub grawitacyjnym obiegiem wody

Wymiary kotła wys.xszer.xgł. 1430x1235x1140 mm 1630x550x1490 mm
Masa kotła  550 kg  440 kg

Opcje regulatora kotła

sterownik steruje pracą kotła, 
wentylatora nadmuchowego, pompą 

obiegową c.o. i c.w.u., sterowanie 
zaworem mieszającym, w przypadku 

palnika peletowego MF sterownik 
z obsługą zapalarki paliwa oraz 

mechanizmu rusztów ruchomych do 
odpopielania

sterownik automatycznie steruje 
pracą podajnika paliwa, wentylatora 
nadmuchowego oraz mechanizmem 
oczyszczania paleniska, sterowanie 

zaworem mieszającym 

Wyposażenie standardowe

system podawania automatycznego 
(podajnik peletowy z podwójnym 

ślimakiem)

system podawania automatycznego 
(podajnik ślimakowy), komplet paneli 

ceramicznych
sterownik, wentylator, termometr, grzałka do rozpalania paliwa, szuflada 
popielnikowa, zawór bezpieczeństwa, komplet narzędzi do obsługi kotła, 

zasobnik opału

Wyposażenie dodatkowe 
[opcja]

regulator pokojowy, miarkownik 
ciągu powietrza, moduł sterujący 

dodatkowym zaworem mieszającym, 
moduł GSM, moduł ETHERNET

regulator pokojowy, miarkownik 
ciągu powietrza, ruszt dopalenie 

zastępczego

Gwarancja [lat]
4 lata na kocioł eksploatowany 

zgodnie z DTR; 2 lata na podzespoły 
elektroniczne 

5 lat na kocioł eksploatowany 
zgodnie z DTR; 2 lata na podzespoły 

elektroniczne

Cena netto producenta 8725 zł (z  podajnikiem peletowym) 
7620 zł (z retortą) 9350 zł

 *dla paliwa podstawowego

nę ciepła, utrzymując stosunkowo długo de-
klarowaną sprawność kotła – wydłużając 
czas między niezbędnym okresowym oczysz-
czaniem wymiennika kotła. Oczywiście wy-
nik poprawnego spalania paliw przekłada 
się także na efekt ekonomiczny wynikający 

z oszczędności zużywanego paliwa, jak i wy-
dłużenia żywotności samego kotła. 

SAS MULTI – komfort użytkowania
Jednym z najważniejszych czynników mają-
cych wpływ na sprawność kotła i zapewnie-

Kocioł SAS AGRO-eCO – wielopaliwowy na 
biomasę

Do końca programu pozostało jeszcze  
80 mln zł. Od 1 października obowiązue 
zmiana parametrów programu, od której 
zależy wielkość dofinansowania zestawu 
kolektorowego. Powierzchnię całkowitą 
(brutto) paneli słonecznych stosowaną do-
tychczas zastępuje się powierzchnią czynną 
(apertury) – odpowiedzialną za bezpośred-
nie wytwarzanie ciepła w zestawie. Wg da-
nych szacunkowych wprowadzone zmiany 
pozwolą na dopłaty do zakupu 3 tysięcy 
dodatkowych zestawów kolektorowych, 
ale dopłata jednostkowa będzie trochę 
mniejsza. Pieniądze jednak nie limitują wiel-
kości zestawu. To indywidualne potrzeby 
rodziny oraz zapotrzebowanie na ciepłą 
wodę decydują o zainstalowanej mocy 
urządzeń oraz rodzaju zastosowanej techno-
logii. Fundusz zaleca, aby przed podjęciem 
decyzji o zakupie kolektora dokonać ana-
lizy ofert rynkowych firm oferujących takie 
urządzenia oraz banków współpracujących 
z NFOŚiGW, a następnie wybrać optymalny 
kolektor. Spośród pół tysiąca rodzajów ko-
lektorów sprzedawanych w Polsce, wiele  
z nich posiada certyfikaty jakości spełniają-
ce wysokie wymogi programu. 
Ponadto od tego roku każdy kolektor zaku-
piony i zainstalowany na posesji lub budynku 
z publicznym wsparciem ma 5-letnią gwa-
rancję na użytkowanie wszystkich podzespo-
łów oraz 3-letnią rękojmię na dobrą pracę 
urządzenia. 
www.nfosigw.gov.pl

Chcesz kupić  
kolektor z 45% dopłatą  
– szybko podejmij 
decyzję
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Promocje: pompy ciepła WPL_E

Pompy ciepła powietrze/woda serii  
WPL…E służą do automatycznego ogrze-
wania wody grzewczej z temperaturą za-
silania 60°C nawet przy temperaturze 
zewnętrznej -20°C, umożliwiając tym sa-
mym podłączenie do istniejącej instalacji 
grzewczej w większości ocieplonych bu-
dynków. 
Zastosowane rozwiązania techniczne po-
wodują, że pompy ciepła serii WPL…E 

charakteryzują się najwyższymi współ-
czynnikami efektywności energetycznej. 
Urządzenie wyposażone jest fabrycznie 
w elementy zabezpieczające (czujnik ni-
skiego ciśnienia, czujnik wysokiego ciśnie-
nia, zabezpieczenie przed zamarzaniem) 
oraz ogranicznik prądu rozruchowego.
Sterowanie systemem grzewczym z pom-
pą ciepła WPL…E odbywa się poprzez 
centralny regulator pogodowy WPMW II. 

Gdy nasz klient chce zainstalować  
pompę ciepła… 

Lista inwestora 
pompy ciepła: 
pytania do wykonawcy  
i …producenta

  Artur Karczmarczyk   Wykonawca 

• Czy ma, ewentualnie jakie, doświadczenie 
w zakresie montażu pomp ciepła?
• Czy inwestor:
- miał możliwość poznania opinii innych inwe-
storów na temat pracy danego wykonawcy,
- miał możliwość zapoznania się z wcześniej 
wykonanymi instalacjami z pompą ciepłą 
danego wykonawcy (minimum dwie, trzy),
- miał możliwość zapoznania się, zobaczył,  
w jakim standardzie, z jaką starannością zo-
stały wykonane dotychczasowe instalacje 
(minimum dwie, trzy)?

• Czy wykonawca był przeszklony przez pro-
ducenta zastosowanej pompy ciepła i uzy-
skał autoryzację, certyfikat?
• Czy wykonawca będzie stosował się do  
zaleceń i wytycznych producenta w zakre- 
sie projektowania i montażu pompy ciepła?
Wielu wykonawców stosuje rozwiązania wła-
sne niezgodne z wytycznymi producenta. 
Istotne jest, aby inwestor zdawał sobie spra-
wę, kto w takim przypadku odpowiada za 
poprawność działania instalacji.
• Czy wykonawca ma uprawnienia zawodo-
we w zakresie wykonywanego zawodu insta-
latora/wykonawcy?

Jeśli chcemy, aby nasz klient był zadowolony z budowy domu z pompą 
ciepła, postarajmy się, aby zapoznał się z kilkoma przedstawionymi poniżej 
zagadnieniami, które uważamy za ważne podczas realizacji inwestycji.  
w poprzedniej części (IR 7/2013), opublikowaliśmy pytania, które powinien 
zadać inwestor projektantowi i kierownikowi budowy, teraz czas na 
rozmowę z wykonawcą i dokładne sprawdzenie oferty producenta.

Pompy ciepła serii wPL_e typu powietrze/woda z kompletnym wyposażeniem 
dodatkowym przeznaczone są do pracy w układach centralnego ogrzewania i ciepłej 
wody użytkowej

WPL-E W PAKIETACH!

›  Dotacja nawet 9 500 zł!
›  Uruchomienie gratis!
›  3 lata gwarancji
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najlepiej klasy EEI < 27 (23)?
• Czy możliwa jest diagnoza serwisowa pom-
py ciepła bez ingerencji w obieg termodyna-
miczny?
Przykładowo poprzez panel sterowania wbu-
dowanej lub zewnętrznej automatyki, inter-
fejs, komputer zewnętrzny podłączony do au-
tomatyki.
• Czy pompa ciepła wyposażona jest  
w czujniki temperatury i przetworniki ciśnie-
nia czynnika roboczego po stronie niskiej 
i wysokiej (odparowania i skraplania) oraz 
temperatury po stronie dolnego i górnego 
źródła?
• Czy automatyka pompy ciepła umożli-
wia podgląd/rejestrację zużycia energii przez 
sprężarką oraz ilości energii oddanej do sys-
temu c.o. i c.w.u., kontrolę i rejestrację zuży-
cia energii wbudowanej grzałki elektrycznej 

(opcja wykorzystania grzałki elektrycznej dla 
potrzeb c.o. i/ lub c.w.u.)?
• Czy jest możliwość zdalnego nadzoru ser-
wisowego pompy ciepła?
- Diagnoza/analiza on-line poprawnej lub 
niepoprawnej pracy pompy ciepła i systemu.
- Reakcja serwisu – koszty połączenia z pom-
pą ciepła np. przez GSM lub łącze interneto-
we są niższe niż koszty i czas dojazdu serwisu, 
a przede wszystkim szybsze.
- Zdalne nastawy automatyki sterującej – po-
moc dla użytkownika przy obsłudze automa-
tyki oraz w sytuacjach nietypowych?
• Czy pompa ciepła przygotowana jest do 
powszechnie wprowadzanego programu 
Smart GRID Heat Pumps – znak SR Ready. Po-
zwoli to w przyszłości lepiej wykorzystać urzą-
dzenie jak również może obniżyć rachunki za 
eksploatację systemu z pompą ciepła.  

Jaki jest w umowie zakres prac  
wykonawcy?

• Tylko montaż pompy ciepła wraz z nie-
zbędnymi elementami współpracującymi 
(pompy obiegowe, zasobniki buforowe  
i c.w.u., grupy pompowe systemu ogrzewa-
nia i c.w.u.).
• Montaż pompy ciepła, jak wyżej wraz z dol-
nym źródłem (wymiennik poziomy, pionowy,
układ dwóch studni).
• Montaż pompy ciepła wraz z niezbędny-
mi elementami współpracującymi oraz z dol-
nym źródłem i instalacją wewnętrzną.
Zaleca się kompleksowe zlecenia prac wyko-
nawczych jednemu podmiotowi/firmie celem 
uniknięcia przerzucania odpowiedzialno-
ści za wykonane pracy w przypadku proble-
mów z systemem.

Producent pompy ciepła  

• Czy producent ponosi koszty uruchomienia 
pompy ciepła?
• Czy producent oferuje serwis fabryczny?
• Gwarancja:
Jaki jest okres gwarancji? Zgodnie z obowią-
zującymi przepisami okres ten wynosi 2 lata.
Producent może okres gwarancji przedłużyć 
np. do 3 lat, ale na specjalnych warunkach
– należy sprawdzić warunki przedłużenia 
gwarancji.
• Czy producent wymaga przeglądów gwa-
rancyjnych?
Ma to szczególne znaczenie przy przedłuża-
niu gwarancji, często przy przedłużeniu Użyt-
kownik ponosi dodatkowe koszty.
• Czy pompa ciepła w okresie gwarancji  
i po jej upływie znajduje się w systemie nad-
zoru/rozliczeń serwisowych?
• Porównując pompę ciepła, porównuj urzą-
dzenia testowane według tej samej i aktual-
nej normy.
Dla sprężarkowych pomp ciepła stosowa-
nych w systemach ogrzewania – EN 14511.
Dla pomp ciepła tylko do produkcji c.w.u. – 
EN 255-3 lub EN 16147.
• Czy wbudowane w pompę ciepła pom-
py obiegowe są pompami elektronicznymi – 

Promocje: pompy ciepła WPL_E

Zapewnia on optymalną regulację  
systemu oraz pełni funkcję zabezpie-
czające. Regulator wyposażony jest  
w Menagera Energii – nowoczesne 
oprogramowanie kontrolujące rzeczy-
wistą pracę systemu pompy ciepła. Sys-
tem automatycznie zlicza energię bez 
konieczności wbudowywania dodatko-
wych przepływomierzy oraz zewnętrz-
nych liczników energii elektrycznej. Re-

gulator WPMW II podaje informacje  
o energii przekazanej do systemu ogrze-
wania, c.w.u., określa ilość zużytej ener-
gii przez sprężarkę i grzałkę elektryczną. 
Dane podawane są dla ostatniej doby 
oraz sumarycznie od początku urucho-
mienia pompy ciepła. 

W skład pakietu wchodzą:
• pompa ciepła;

• obudowa WPL a – obu-
dowa pompy ciepła;
• regulator pogodowy;
• zdalne sterowanie  
z czujnikiem temperatu-
ry wewnętrznej i 3 tryba-
mi pracy;
• zbiornik buforowy, pojemność 400 litrów;
• grupa podłączeniowa zbiornika bufo-
rowego;

• zasobnik c.w.u., pojemność 300 litrów;
• grupa podłączeniowa zasobnika c.w.u.;
• elektroniczna pompa obiegowa; 
• uruchomienie pompy ciepła.
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pakiet z pompą ciepła 
powietrze/woda WPL 13E WPL 18E WPL 23E

cena 38 000 zł 40 000 zł 43 000 zł

dotacja 8200 zł 9000 zł 9500 zł

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

http://www.instalreporter.pl
http://www.stiebel-eltron.pl/
http://www.stiebel-eltron.pl/promocje/wpl/pakiet_z_pomp_ciepa_powietrze_woda_wpl_13e
http://www.stiebel-eltron.pl/promocje/wpl/pakiet_z_pomp_ciepa_powietrze_woda_wpl_18e
http://www.stiebel-eltron.pl/promocje/wpl/pakiet_z_pomp_ciepa_powietrze_woda_wpl_23e
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Ułatwienia dzięki technologii AFC 
(Automatic Flow Control)

• Zawór reguluje maksymalny przepływ nie-
zależnie od ciśnienia różnicowego (przepływ 
od 10 do 150 l/h).
• Nadaje się do ciśnień różnicowych w za-
kresie do 60 kPa. Nie jest już potrzebny regu-
lator ciśnienia różnicowego w systemie.
• Obliczeniowy przepływ maksymalny jest 
ustawiony bezpośrednio na zaworze za po-
mocą specjalnego klucza.
• Nie ma potrzeby określania wartości na-
stawy wstępnej zależnej od ciśnienia różni-
cowego.
• Nie trzeba określać strat ciśnienia w sie-
ci rurociągów podczas modernizacji sta-
rych systemów, aby określić wartość nastawy 
wstępnej na zaworze. 

Automatyczny zawór termostatyczny A-exact 
wyposażono w unikalny ogranicznik prze-
pływu, który ogranicza przepływ do zadanej 
wartości niezależnie od wahań ciśnienia róż-

Równoważenie hydrauliczne łatwe, proste i bezpieczne  

A-exact marki Heimeier  
– automatyczna regulacja przepływu  
w grzejnikach

  Sławomir Świątecki

  Oszczędzanie energii dzięki  
równoważeniu hydraulicznemu

Zimy z ostatnich lat uświadomiły nam, jak cen-
na i droga jest energia. Podkręcić ogrzewanie, 
czy założyć grubsze skarpety? W związku  
z tym, wiele osób rozważa alternatywne meto-
dy ogrzewania, które zredukują koszty eksplo-
atacyjne i zapewnią komfort w pomieszcze-
niach. Czy to będą systemy z pompami ciepła, 
kotłami kondensacyjnymi, na paliwo stałe, 
wśród których będą grzejniki, ogrzewanie pod-

łogowe ważne, aby osiągnąć komfort cieplny  
i optymalne rachunki za ogrzewanie przy nie-
zawodnej i bezawaryjnej pracy instalacji. 
W układach niezrównoważonych elementy, 
które znajdują się najdalej od źródła ciepła, 
ogrzewane są słabo lub wcale. Dla użytkow-
nika jest to zjawisko szczególnie widoczne  
w okresie grzewczym: rano w łazience jest 
zimno. Konwencjonalne środki zaradcze, takie 
jak: ustawienie wcześniej ogrzewania, zwięk-
szenie temperatury zasilania lub zwiększenie 
wydajności pompy, nie rozwiązują problemu.

Dlatego Heimeier jako pierwszy na świecie 
wprowadził technologia AFC (Automatic 
Flow Control). Technologia ta jest też wykorzy-
stana w rozdzielaczu Dynacon (zobacz film).

Niezależnie od rodzaju źródła ciepła i rodzaju 
ogrzewania, hydrauliczne równoważenie jest 
w centrum zainteresowania, jeśli chodzi  
o efektywność energetyczną. Nie bez 
powodu: zrównoważone systemy są do 35% 
bardziej efektywne niż systemy tradycyjne.  
Dlatego heimeier stworzył automatyczny 
zawór termostatyczny z ogranicznikiem 
przepływu A-exact w technologi AfC.

do utrzymania ciśnienia i odgazowania
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1  Stały poziom przepływu niezależnie od zmian 
ciśnienia

http://www.instalreporter.pl
http://www.youtube.com/watch?v=mFA7p6ouWuo
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nicowego w systemie (rys. 2 ). Wymagany 
przepływ może być ustawiony bezpośrednio 
na zaworze. Ustawiony przepływ nie będzie 
przekroczony nawet w przypadku zmian ob-
ciążenia w systemie, kiedy inne zawory  
w systemie będą zamknięte lub w trakcie 
rozruchu porannego.

Budowa i rodzaje 

A-exact jest pierwszym zaworem termosta-
tycznym, który wykorzystuje technologię  
AFC (rys. 2 ). Niezależnie od ciśnienia różni-
cowego, zawór reguluje przepływ do war-
tości wstępnie ustalonej. Możliwe jest uzyski-
wanie przepływów od 10 do 150 l/h (rys. 3 ). 
Zawór A-exact oferowany jest w standardo-
wych długościach tak, że łatwo jest nim za-
stąpić istniejące zawory grzejnikowe, szcze-
gólnie w starszych systemach grzewczych  
z miejscami trudno dostępnymi, gdyż regula-
tory ciśnienia różnicowego nie są już potrzeb-
ne, a zawór jest montowany bezpośrednio na 
grzejniku. Dzięki optymalnej charakterystyce 
generowania hałasu, zawór może być stoso-
wany dla ciśnienia różnicowego do 60 kPa.
Wymiana wkładki zaworowej za pomocą 
narzędzia montażowego HEIMEIER bez ko-

nieczności opróżniania instalacji, jest gwa-
rancją prawidłowej eksploatacji zaworu  
i całego systemu. 

2  Budowa zaworu A-exact:  
1 – podwójne uszczelnienie O-ring  
zapewnia długotrwałą eksploatację,  
2 – silna sprężyna z dużą siłą nastawczą 
chroni zawór przed efektem zapiekania,  
3 – połączenie M30x1.5 do wszystkich głowic 
termostatycznych heIMeIeR oraz siłowników,  
4 – zabezpieczenie regulatora przepływu 
przed zanieczyszczeniami, 5 – automatyczny 
ogranicznik przepływu, 6 – korpus zaworu 
wykonany z brązu odpornego na korozję,  
7 – element nastawczy

Równoważnie
automatyczne
Ograniczenie
przepływu
Nastawa w skali
10-150 l/h

A-exact

prosty   3912-01.000 3912-02.000

kątowy   3911-01.000 3911-02.000

osiowy   3910-01.000 3910-02.000

DN 15DN 10

NOWOŚĆ

3  Dostępne modele oraz najważniejsze funkcje 
zaworu A-exact

Rodzaje instalacji, w których A-exact znajduje zastosowanie

W starych instalacjach grzejniki są często odległe od siebie, co 
utrudnia lub uniemożliwia określenie obiegu, do którego należą 
lub istnieją sekcje o małej liczbie grzejników i niskiej mocy bezpo-
średnio połączone do części z wieloma grzejnikami o dużej mocy. 

Instalacje, w których trasa prowadzenia rurociągów, ich średnica 
i długości są nieznane. Nie ma też możliwości zastosowania re- 
gulatora różnicy ciśnienia z uwagi na mały przepływ (grzejnik  
o małej mocy wpięty bezpośrednio do głównego rurociągu).

Instalacje z kotłami kondensacyjnymi, w których zastosowane 
pompy przekraczają 25 kPa wysokości podnoszenia mogą po-
wodować problemy z hałasem na zaworach termostatycznych, 
a regulatorów różnicy ciśnienia nie da się zastosować.

To wszystko sprawia, że ustawienie klasycznych zaworów termostatycznych z nastawami w zależności od dostępnej różnicy ciśnienia oraz przepływu jest trudne 
lub nawet niemożliwe do wykonania. Znaczne utrudnienia mogą wystąpić zwłaszcza w budynkach istniejących, w których wykonuje się modernizację. Niezbędne 

parametry projektowe są często nieznane lub znane tylko w ograniczonym zakresie, często przyczyną jest brak dokumentacji projektowej starych systemów.

http://www.instalreporter.pl
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Unikalne cechy zaworu A-exact

• Zintegrowany automatyczny ogranicznik 
przepływu.
• Eliminuje zjawisko nadprzepływów.
• Prostota nastawy.
• Umożliwia dużą elastyczność systemu – roz-
budowa instalacji nie wymaga korekty nastaw.
• Perfekcyjny dla instalacji modernizowa-
nych zwłaszcza tam, gdzie nie ma projektu.
• Skala ułatwiająca wykonanie nastawy 
przepływu projektowego.

Fakty przemawiające za  
zastosowaniem zaworu A-exact

• Poprawnie zrównoważona hydraulicznie in-
stalacja grzewcza pozwala ograniczyć zuży-
cie energii aż do 35%. 
• Nadprzepływ obniża efekt kondensacji na-
wet o 20%, co znacząco pogarsza efektyw-
ność kotła kondensacyjnego.
• Zrównoważenie hydrauliczne instalacji HVAC 

pozwala zredukować koszty zużycia energii 
elektrycznej do napędu pomp aż o 40%.
• W systemach grzewczych podniesienie 
temperatury w pomieszczeniu o 1°C, powo-
duje wzrost rocznych kosztów eksploatacyj-
nych od 6 do 11%.
• Wydłużenie czasu porannego rozruchu o każ-
dą kolejną godzinę, powoduje niepotrzebny 
wzrost całkowitego zużycia energii aż o 1,25%.
• Precyzyjne zawory termostatyczne pozwa-
lają ograniczyć koszty zużycia energii aż do 
28% w porównaniu do zastosowania ręcz-
nych zaworów grzejnikowych.
Więcej faktów opisujących, jak można zaosz-
czędzić energię w podręczniku „Energy In-
sights – Efektywność energetyczna instalacji 
hydraulicznych”.
Nowa technologia automatycznego równo-
ważenia hydraulicznego pomaga instalato-
rom i użytkownikom systemów grzewczych 
na oszczędność kosztów i energii przy zacho-
waniu komfortu i niezawodności działania.
Więcej na www.tahydronics.pl   

Przykład:
Q = 1000 W,
ΔT = 15 K,  
Nastawa: 6   
(≈ 60 l/h)

Dla określenia nastawy zaworu odczytaj wartość według mocy grzejnika.
Wartość nastawy x 10 oznacza ilość litrów na godzinę.
Opór zaworu należy określić na podstawie nastawy

Q = Moc grzejnika       ΔT  = Schłodzenie czynnika w systemie       Δp  = Spadek ciśnienia na zaworze
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Szybkie i proste określenie wielkości 
przepływu na zaworze A-exact: 
 
• za pomocą tabeli (powyżej) 

• za pomocą suwaka  
   doborowego (obok)

• za pomocą programów obliczeniowych 
Audytor, Instaltherm

Współpraca 
gazowego przepływowego 
podgrzewacza wody  
z bateriami termostatycznymi

  Michał Roguszczak

Niewątpliwą zaletą baterii termostatycznych jest możliwość ustawienia 
temperatury wody i utrzymania jej na żądanym poziomie. wadą z kolei 
wymagania techniczne odnośnie przepływu i ciśnienia wody tak, aby bateria 
termostatyczna lub cały panel prysznicowy (z termostatem) działały prawidłowo…

http://www.instalreporter.pl
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  Istotnym warunkiem, jaki musi być speł-
niony przed wykorzystaniem podgrzewacza 
przepływowego (gazowego bądź elektrycz-
nego) jest minimalny przepływ oraz ciśnie-
nie wody zimnej wody. Wartości w zależności 
od rodzaju podgrzewacza oraz jego mocy 
mogą się różnić. Dla uproszczenia można 
przyjąć, iż minimalny przepływ zimnej wody 
(zasilającej podgrzewacz) powinien wynosić 
2,5 l/min, zaś jej ciśnienie około 0,2 bara.  
W większości domów jedno- i wielorodzin-
nych przyłączonych do wodociągów miej-
skich warunki te są spełnione.  
Prawidłowy wybór podgrzewacza gwarantu-
je komfortową, oszczędną oraz długą eksplo-
atację. Wybór idealnego urządzenia będzie 
uwarunkowany wieloma czynnikami. Prze-
pływowe podgrzewacze gazowe, tzw. termy, 
mają szereg rozwiązań wpływających na 

ekonomiczne zużycie gazu np. elektroniczną 
modulację płomienia. Polega ona na dosto-
sowaniu mocy podgrzewacza do ilości po-
bieranej w danej chwili wody. Zaletą takiego 
rozwiązania jest utrzymanie stałej tempera-
tury bez względu na ilość pobieranej wody. 
Wadą z kolei: konieczność regulowania ilości 
i temperatury wody za pomocą kurków lub 
uchwytem w baterii mieszalnikowej. 
Istnieje również grupa podgrzewaczy, która ma 
elektroniczną regulację temperatury z dokład-
nością do 1°C. Użytkowanie takiego podgrze-
wacza jest bardzo wygodne i dużo bardziej 
ekonomiczne. Priorytetem dla podgrzewa- 
cza jest bowiem temperatura wody. Bez wzglę-
du na ilość pobieranej pod prysznicem lub  
w wannie wody, podgrzewacz będzie utrzymy-
wał stałą, zadaną mu temperaturę wody. 
Przykładowe parametry pracy podgrzewa-

czy przedstawia załączona tabela.

Korzystanie z podgrzewacza  
przepływowego….

Jednoczesne korzystanie z dwóch i więcej 
punktów poboru zawsze spowoduje ogra- 
niczenie strumienia ciepłej wody, nawet  
w urządzeniach o dużej mocy, tj. > 30 kW. 
W wielu wypadkach miejsce montażu gazo-
wego podgrzewacza wody narzuca lokali-
zacja komina, ale warto pamiętać, że w eks-
ploatacji ważna jest odległość urządzenia 
od punktów poboru wody – powinna ona 
być jak najmniejsza, a przewody powinny 
być dobrze zaizolowane. Jeśli jest to kilka me-
trów, to za każdym otwarciem kranu tracimy 
parę litrów wody, zanim dotrze ta o zadowa-
lającej temperaturze. Dodatkowo mieszkań-
cy wyższych pięter w budynkach wieloro-
dzinnych narzekają na zmienne ciśnienie 
wody, a tym samym niski komfort ciepłej 
wody (raz za zimna, raz za gorąca). Wiele 
osób znalazło się w sytuacji, gdy korzystając 
z prysznica, nagle zaczyna płynąć z niego 
mniej wody, jest za ona chłodna lub wręcz 
przeciwnie – zbyt gorąca. Wynikać to może  
z tego, że inny domownik pobiera wodę  
w kuchni lub włączyła się pralka czy zmywarka.

Bateria termostatyczna – zasada 
pracy i wymagania

Rozwiązaniem opisanej sytuacji miało być 
zastosowanie baterii termostatycznych, któ-
re za pomocą jednorazowego ustawienia 
optymalnej temperatury na pokrętle, mia-

ły dostarczać ciepłą wodę z dokładnością 
do ±1°C. Znajdujący się w baterii termostat, 
niezależnie od zmiany temperatury i ciśnie-
nia wody w instalacji, zmiesza ciepłą i zim-
ną wodę w taki sposób, aby z wylewki po-
płynęła woda o ustawionej  temperaturze. 
Co więcej, czas reakcji termostatu uznanych 
producentów wynosi poniżej 0,5 sekundy, co 
oznacza, że zmiana jakiegokolwiek parame-
tru wody nie jest zauważalna przez osobę  
biorącą prysznic. Pierwszeństwo w dopły- 
wie wody do mieszacza ma woda ciepła  
i jest ona pobierana tylko do momentu, gdy 
jej temperatura nie przekroczy wartości usta-
wionej na pokrętle regulującym. Wtedy do-
piero zaczyna być mieszana z wodą zimną. 
Dlatego czas reakcji termostatu jest tak szybki. 
Niewątpliwą zaletą baterii termostatycznych jest 
możliwość ustawienia temperatury wody i utrzy-
mania jej na żądanym poziomie. Wadą z kolei 
wymagania techniczne odnośnie przepływu  
i ciśnienia wody tak, aby bateria termostatycz-
na lub cały panel prysznicowy (z termostatem) 
działały prawidłowo. Wylewki te wymagają 
większego ciśnienia wody wynoszącego od 
0,5 do 10 barów. Stałe ciśnienie zaś w instala-
cji wodnej powinno wynosić około 5 barów. 
Również w przypadku zakupu modnych na-
trysków „deszczowych” może dojść do sy-
tuacji, gdy po pierwszej nieudanej kąpieli 
doczytamy, że np. do prawidłowego funkcjo-
nowania producent zaleca ciśnienia dyna-
miczne co najmniej w wysokości 3 bary, przy 
przepływie 30 litrów na minutę.   

Pobierz tabelę

Jakie jest ciśnienie i przepływ wody na wyjściu  
z podgrzewacza i czy bateria termostatyczna lub  
panel natryskowy będą funkcjonować prawidłowo?
W zasadzie jedyną metodą sprawdzenia tych 
parametrów jest zainstalowanie manome-
trów na zimnej i ciepłej wodzie oraz przepły-
womierza. Należałoby obliczyć różnicę ci-
śnienia pomiędzy manometrami oraz ilość 
wody przy maksymalnym przepływie. Jest to 
zadanie tyleż skomplikowane, co absurdalne. 
Użytkownikom najbardziej zależy na otrzymaniu 
odpowiedniej (czyli nie za dużej, ale również 
nie za małej) ilości wody, a nie na utrzymaniu 
konkretnej wartości ciśnienia dynamicznego.
Niezależnie od ciśnienia oraz przepływu 
wody wychodzącej z podgrzewacza oso-
biście nie rekomenduję łączenia bate-
rii termostatycznych z podgrzewaczami 
przepływowymi wody. Wiem z doświad-
czenia, że takie układy współpracują, niekie-
dy bardzo sprawnie. Nie mniej w chwili po-
boru wody (odkręcenia kranu), termostat 
automatycznie otwiera maksymalny dopływ 

gorącej wody, po to żeby w ciągu maks.  
0,5 sekundy popłynęła woda o nastawionej 
na baterii temperaturze. Podgrzewacz prze-
pływowy chcąc sprostać żądaniu i ogrzać 
maksymalną ilości wody, włącza się z maksy-
malną mocą. Powoduje to dostarczenie du-
żej ilości bardzo gorącej wody. Jest to wbrew 
naszemu żądaniu temperatury ustawionej na 
termostacie. Termostat gwałtownie przymy-
ka dopływ gorącej wody, co z kolei powodu-
je znaczne ograniczenie przepływu i wyłą-
czenie podgrzewacza. 
Jak zatem komfortowo korzystać z wody do-
starczanej przez podgrzewacz przepływowy? 
Proponuję podgrzewacze z elektroniczną re-
gulacją temperatury z dokładnością do ±1°C. 
Ustawiając żądaną temperaturę, podgrze-
wacz sam będzie dobierał moc i przepływ, 
abyśmy na wyjściu ciepłej wody mogli cie-
szyć się komfortową, zadaną temperaturą. 

Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
infolinia: 801 600 801
www.junkers.pl, www.szkolenia-junkers.pl
junkers-infolinia@pl.bosch.com
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  Sposób na zamarzniętą rurę

Niska temperatura sprawia, że woda znajdu-
jąca się w przewodach ulega krystalizacji  
i zmienia formę ze stanu ciekłego w sta-
ły, czyli płyn zamienia się w kryształki lodu, 
zwiększa objętość i doprowadza do rozszczel-
nienia instalacji. Uszkodzoną przez zamarz-
nięty czynnik instalację należy wówczas wy-
mienić na nową. 
Najczęstszą przyczyną zamarzania wody  
w rurach, obok ujemnej temperatury, jest 
całkowity brak izolacji lub nieodpowiednie 
zabezpieczenie instalacji wodnej lub kana-
lizacji przed oddziaływaniem warunków at-
mosferycznych. 
Istnieje wiele doraźnych metod walki ze  
skutkami wpływu ujemnej temperatury na 
te instalacje – dodatkowe izolowanie, og- 
rzewanie za pomocą suszarki, opalarki czy 
wrzątku. Sposoby te są uciążliwe i czaso-
chłonne, a także mało skuteczne i nie za-
bezpieczają rur przed ponownym zamarz-
nięciem.

Działanie systemu ThermaLint™

ThermaLint™ to w pełni zautomatyzowany 
system grzewczy przeznaczony do instala-
cji wodnych, których temperatura nie prze-
kracza 60°C, umiejscowionych zarówno we-
wnątrz, jak i na zewnątrz budynku. System 
został zaprojektowany dla instalacji długości 
od 1 do 61 m. ThermaLint™ znajduje zastoso-
wanie tam, gdzie rury są narażone na dzia-
łanie mrozu – między innymi w piwnicach, 
garażach czy domach letniskowych. Ther-
maLint™ z oferty Thermaflex wyposażony 
jest w mechaniczny termostat bimetalicz-
ny sterujący pracą systemu. Spadek tem-
peratury do 3°C automatycznie urucha-
mia system, co sprawia, że kabel owijający 
rurę zaczyna ogrzewać oziębioną instala-
cję. Osiągnięcie temperatury 7°C powodu-
je wyłączenie systemu.

Łatwy montaż systemu ThermaLint™

ThermaLint™ firmy Thermaflex przeznaczo-
ny jest do samodzielnego montażu. Wystar-
czy przytwierdzić termostat w najzimniejszym 
miejscu przewodu, a kabel grzejny przymo-
cować wzdłuż instalacji lub owinąć spiralnie 
wokół rury. Zespół grzewczy ThermaLint™  
korzysta ze standardowego źródła prądu – 
230 V, a w trakcie pracy pobiera jedynie  
16 W/m energii elektrycznej. Jest to zestaw, 
który w zależności od zapotrzebowania moż-
na zamontować w dowolnym miejscu. Firma 
Thermaflex udziela 5 lat gwarancji na wszyst-
kie typy i długości kabli.
Koszt, jaki trzeba ponieść za system grzejny 
ThermaLint, zależy od długości zakupione-
go kabla i wynosi 294,42 zł brutto za komplet 
długości 1 m, natomiast za zestaw 61-metro-
wy – 1612,51 zł brutto.  

  Zbigniew Kilijańczyk

ThermaLint™ to zautomatyzowany system grzewczy, który nie tylko 
umożliwia stały dostęp do bieżącej wody i przeciwdziała jej zamarznięciu 
w rurach, ale przede wszystkim zabezpiecza przed stratami związanymi  
z awarią instalacji wodnej. Mówiąc krótko – zespół grzejny firmy Thermaflex 
skutecznie ochroni rury przed skutkami mroźnych zimowych dni i nocy.

Przypominamy: ułóż przed zimą 

Kable grzejne 
ThermaLint™  
– zabezpieczenie  
przed mrozem 

Poprawnie zamontowany system grzejny ThermaLint™ Zestaw do montażu ThermaLlint™
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fort posiadania własnego ogrodu w bezpo-
średnim sąsiedztwie natury, ale też bliskości 
Krakowa.
Wszystkie domy wyposażone są w system re-
kuperacji oraz pompę ciepła, dzięki czemu 
zużywają 70% mniej energii niż domy budo-
wane w technologii tradycyjnej i kwalifikują 
się do otrzymania dopłat w ramach progra-
mu priorytetowego NFOŚiGW (NF40).

Ogrzewanie domu za mniej niż  
100 zł miesięcznie? – rozwiązania  
zastosowane w domu modelowym

Ogromną zaletą domu energooszczędnego 
w Michałowicach są niskie koszty eksploata-
cji. Zapotrzebowanie ciepła na cele central-
nego ogrzewania budynku o powierzchni  
w przybliżeniu równej 100 m2 to zaledwie 
około 2,5 kW. Tak więc można przyjąć, że 
koszt ogrzewania 1 m² wynosi szacunkowo 
ok. 1 zł za na miesiąc.

...z rozwiązaniami firmy Viessmann

Dom energooszczędny  
w Michałowicach

  Energooszczędne domy i mieszkania 
„Dom dla Każdego” poprzez zastosowa-
nie nowoczesnych rozwiązań projektowych 
i technicznych, mogą być eksploatowane 
przy mniejszym, niż w przypadku tradycyjne-
go budownictwa, zużyciu energii – zwłaszcza 
termicznej – przeznaczonej do ogrzewania. 

Adresatami programu „Dom dla Każdego” 
są rodziny marzące o własnym energoosz-
czędnym domu czy mieszkaniu.
W Michałowicach pod Krakowem powsta-
je kameralne osiedle jednorodzinnych do-
mów. Domy wykonane są w technologii ze 
spienionego polistyrenu w standardzie do-

mów energooszczędnych. Domy mają pro-
stą i atrakcyjną formę o przejrzystym ukła-
dzie funkcjonalnym. Każdy segment to  
102 m2 powierzchni użytkowej, własny ogró-
dek, dwa tarasy oraz miejsce postojowe.
Osiedle „Green Valley” stanie się nowym do-
mem dla 16 rodzin, ceniących nie tylko kom-

Projekt „Dom dla Każdego” 
zrodził się w wyniku współpracy 
grupy firm z wieloletnim 
doświadczeniem na rynku.  
Od początku przyświecał im 
jeden cel – zbudować dom  
dla osób, którym zależy na 
niższych kosztach zakupu  
i eksploatacji, wysokim komforcie 
oraz ochronie środowiska! 
Stworzono energooszczędny dom 
idealny – Dom dla Każdego!  
firma Viessmann zadbała  
o wyposażenie go w nowoczesny 
system wentylacji mechanicznej 
z rekuperacją powietrza 
współpracujący z pompą ciepła 
typu powietrze-woda.

Dawid Pantera, Menadżer Akademii firmy Viessmann, 
udzielał porad i aktywnego wsparcia podczas trwania 
programu

http://www.instalreporter.pl
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Testowanie domu odbyło w się  w ramach 
edukacyjno-informacyjnego projektu „Buduj 
z energią”, realizowanego w przez Fundację 
Edukacja bez Granic w partnerstwie z Ban-
kiem Zachodnim WBK i firmą VIESSMANN. 
Projekt dofinansowany został ze środków 
NFOŚiGW. 
Celem podjętych działań jest zebranie i roz-
powszechnienie informacji na temat ko-
rzyści wynikających z budownictwa ener-
gooszczędnego i pasywnego w Polsce, 
wyedukowanie osób planujących zakup lub 
postawienie takiego domu. 
Dzięki serwisowi internetowemu www.eko-bu-
dowanie.pl, który powstał na potrzeby pro-
jektu – internauci, poprzez kamerę zamonto-
waną w salonie domu, mogli w określonych 
godzinach śledzić mieszkańców w ich co-
dziennym życiu, a za pośrednictwem rozmów 
na czacie (w wybranym czasie) zadawać 
im pytania, prosić o rady i opinie na temat 
mieszkania w inwestycji.

Więcej na stronach organizatorów. : 
www.eko-budowanie.pl
www.domdlakazdego.info  

Instalacje w domu modelowym

• Efektywne ogrzewanie i chłodzenie cie-
płem z powietrza: pompa ciepła powie-
trze/woda typu split. Pompa ciepła pra-
cuje tutaj zarówno na cele centralnego 
ogrzewania, jak i przygotowania c.w.u. 
w zasobniku. Zastosowane urządzenie to 
pompa ciepła firmy Viessmann Vitocal 
200-S.
• Efektywny system wentylacji pomiesz-
czeń – system rekuperacji z odzyskiem cie-
pła (odzysk ciepła do 95%). Zastosowane 
urządzenie to rekuperator firmy Viessmann 
Vitovent 300.
• Ogrzewanie podłogowe zapewniajace 
komfort i większą przestrzeń domu.

Jak testowano Dom dla Każdego?

Energooszczędny dom w podkrakowskich Mi-
chałowicach, testowała przez 1 letni miesiąc 
trzyosobowa rodzina Państwa Muzyczuków, 

Magdalena i Michał ze swoim siedmioletnim 
synem Piotrem. Przez cały miesiąc towarzy-
szył jej zespół realizacyjny, przygotowujący 
materiał telewizyjny o budownictwie ener-
gooszczędnym i pasywnym.

• Domowa centrala wenty- 
lacyjna z odzyskiem ciepła
• Moduł zdalnego 
sterowania
• Stała regulacja strumienia 
objętościowego

• Pompa ciepła typu split, składająca się z jednostki 
zewnętrznej i wewnętrznej
• Regulator pogodowy z czujnikiem temperatury 
zewnętrznej
• Zbiornik magazynujący ciepłą wodę użytkową,  
poj. 300 litrów (Vitocell 100)

• System komunikacji jako profesjonalny nadzór  
i optymalizacja instalacji domowych
• System regulacji Vitotronic 200 dla systemu  
grzewczego – łatwa i intuicyjna obsługa regulatora  
dzięki zastosowaniu dużego wyświetlacza graficznego.

http://www.instalreporter.pl
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Pompa ciepła powietrze/woda – procesy i temperatura  
w obiegach

Konwersja energii z powietrza zewnętrznego 
do ogrzewania budynku następuje w trzech 
obiegach (rys. 1 ). W obiegu czynnika dol-
nego źródła darmowa energia cieplna po-
zyskiewana jest z otoczenia i transportowa-
na do pompy ciepła. W obiegu czynnika 
chłodniczego pompa ciepła zwiększa niską 
temperaturę pozyskanego ciepła do wyso-
kiej temperatury. W obiegu czynnika grzew-
czego ciepło jest rozprowadzane po bu-
dynku. Powietrze zewnętrzne jest zasysane 
przez wentylator do parownika pompy cie-
pła (1). Tutaj powietrze oddaje energię ciepl-
ną do czynnika chłodniczego, a temperatu-
ra powietrza spada. Zimne powietrze zostaje 
wyprowadzone z pompy ciepła. Czynnik 
chłodniczy – gaz, który krąży w obiegu za-
mkniętym w pompie ciepła – również prze-
pływa przez parownik. Czynnik chłodniczy 
ma bardzo niską temperaturę wrzenia.  
W parowniku czynnik chłodniczy odbiera 
energię cieplną z powietrza i zaczyna wrzeć. 
Gaz powstający podczas wrzenia jest kie-
rowany do sprężarki (2), zasilanej elektrycz-
nie (w pompach ciepła sprężarkowych) lub 

energią cieplną (w pompach absorpcyj-
nych). W wyniku sprężania gazu rośnie ciśnie-
nie oraz znacznie wzrasta jego temperatu-
ra, od np. 5oC do ok. 80oC. Ze sprężarki gaz 
jest wtłaczany do wymiennika ciepła (skra-
placza), gdzie oddaje energię cieplną do 
systemu grzewczego, po czym ulega schło-
dzeniu i skrapla się. Ponieważ ciśnienie jest 
nadal wysokie, czynnik chłodniczy zostaje 
przetłoczony przez zawór rozprężny (4), gdzie 
dochodzi do spadku ciśnienia, aby czynnik 
chłodniczy powrócił do temperatury pier-
wotnej. Czynnik chłodniczy ponownie skie-
rowany jest do parownika i cały proces po-
wtarza się. W tym czasie w obiegu czynnika 
grzewczego, energia cieplna wytwarzana 
przez czynnik chłodniczy w skraplaczu (3) 
jest odbierana przez wodę w systemie grzew-
czym (czynnik grzewczy), która zostaje pod-
grzana do np. 35oC lub 55oC (temperatura 
zasilania). Czynnik grzewczy krąży w obiegu 
zamkniętym i przenosi energię cieplną pod-
grzanej wody do ogrzewacza c.w.u. i wew. 
systemu grzewczego (np. grzejniki/ogrzewa-
nie podłogowe) budynku.

To się sprzedaje! I to nieźle! 

Pompy ciepła 
powietrze/woda  
– praca na cele c.o. i c.w.u.

  Małgorzata Smuczyńska

Producenci pomp ciepła ciągle 
pracują nad ich udoskonaleniem. 
Jest to właśnie szczególnie widoczne 
w segmencie pomp ciepła typu 
powietrze/woda. w ciągu ostatnich 
siedmiu lat zmieniał się zarówno 
współczynnik sprawności, jak również 
graniczna dolna temperatura pracy 
pomp ciepła, która z -10oC zeszła 
do -25oC! Opanowanie konstrukcji 
sprężarek typu scroll z możliwością 
„wtrysku międzystopniowego” 
umożliwiło wyposażenie modułów 
chłodniczych pomp ciepła  
w dodatkowy wymiennik ciepła, 
zwany potocznie ekonomizerem,  
co w efekcie pozwoliło na uzyskanie 
efektu sprężania dwustopniowego 
przy zastosowaniu pojedynczej 
sprężarki. Umożliwia to niezawodną 
pracę pompy ciepła w temperaturze 
równej, a nawet niższej niż -20°C.

1  Zasada działania pompy ciepła powietrze/woda (przykładowy obieg czynnika chłodniczego  
w instalacji pompy ciepła z czynnikiem chłodniczym R407C)
1 – parownik, 2 – sprężarka, 3 – skraplacz, 4 – zawór rozprężny
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Sprawność, czyli parametr,  
który sprawdza potencjalny klient

Sprawność powietrznych pomp ciepła okre-
śla się podobnie, jak dla wszystkich innych 
pomp ciepła mianem COP (ang. Coefficient 
Of Performance). COP to współczynnik uzy-
skany w drodze pomiarów lub obliczeń, od-
noszący się do pomp ciepła przy specjalnie 
zdefiniowanych warunkach eksploatacyj-
nych, podobny do standardowego zuży-
cia paliwa przez samochody.  Współczynnik 
COP opisuje stosunek użytecznej mocy ciepl-
nej do pobranej elektrycznej mocy napędo-
wej sprężarki. 
Ponieważ współczynnik COP odzwiercie-
dla jedynie stan chwilowy w ściśle określo-
nych warunkach, dla uzupełnienia podaje 
się roczny współczynnik efektywności (ang. 
Seasonal Performance Factor), który wyraża 
stosunek całkowitej ilości ciepła użytkowego 
oddawanego przez instalację pompy ciepła 
w ciągu roku oraz energii elektrycznej pobra-
nej przez instalację w tym samym okresie. 

Współczynnik wydajności wg PN-EN 14511 
oprócz poboru mocy sprężarki uwzględ-
nia również moc napędową agregatów po-
mocniczych, czyli w przypadku pomp cie-
pła powietrze-woda proporcjonalną moc 
wentylatora. Z tego względu prawidłowe jest 
porównywanie COP pomp ciepła podane-
go wg tej samej normy i w tym samym punk-
cie pracy np. A7/W35. Inaczej podawane 
są sprawności pomp ciepła o modulowanej 
mocy grzewczej, gdzie zazwyczaj mamy do 
czynienia z wartością minimalną, maksymal-
ną i nominalną przy określonej częstotliwości 
pracy inwerterowo sterowanej sprężarki.  
Dla pomp powietrze/woda pracujących  
w funkcji c.o. nominalnymi punktami pracy do 
określenia wydajności grzewczej, mocy elek-
trycznej i COP są: A2/W35, A7/W35 i A-7/W35, 
gdzie litera A oznacza powietrze (ang. Air) a li-
tera W oznacza wodę (ang. Water). Wartości 
podane przy literach to temperatura w stop-
niach Celsjusza odpowiednio powietrza ze-
wnętrznego, które w tym przypadku jest dol-
nym źródłem pompy ciepła i wody grzewczej 
będącej czynnikiem grzewczym w instalacji 
wewnętrznej budynku (np. podłogówka).

Rodzaje pomp ciepła  
powietrze/woda

Powietrzne pompy ciepła wykorzystują energię 
zgromadzoną w powietrzu otoczenia lub po-
wietrzu wyrzutowym do ogrzewania, chłodze-
nia lub przygotowania ciepłej wody użytkowej. 
Mogą być zainstalowane jako kompaktowe 
jednostki wewnątrz lub na zewnątrz domu. Nie-
wątpliwą zaletą pomp zasilanych powietrzem 
jest prostota i czas montażu (1-2 dni). Zazwyczaj 
tego typu pompy składają się z jednostki ze-
wnętrznej i wewnętrznej (split) lub pompy ciepła 
i zasobnika c.w.u (monoblok) (rys. 2  i 3 ).

  System z pompą ciepła to bardzo zależ-
ne od siebie trzy obiegi (dolne źródło – pom-
pa ciepła – system grzewczy), które można 
porównać do trzech kół zębatych. Gdy jed-
no z nich się zatrzyma, przestanie pracować 
cały system. Pierwszy obieg to dolne źródło, 
czyli akumulator energii słonecznej znajdują-
cy się w otaczającym nas środowisku. Takim 
naturalnym akumulatorem energii może być 
grunt, woda gruntowa lub powietrze. Pompa 
ciepła odbiera ciepło z otoczenia i przeka-
zuje je do instalacji ogrzewczej. Wykorzystuje 
się przy tym fakt, że ciepło zawsze przepływa 
od „źródła” do „odbiornika ciepła” (od cie-
płego do zimnego). Pompa ciepła wykorzy-
stuje (podobnie jak lodówka) naturalny kie-
runek przepływu od ciepłego do zimnego w 
zamkniętym obiegu czynnika chłodniczego z 
parownikiem, sprężarką, skraplaczem i zawo-
rem rozprężnym. Pompa ciepła „pompuje” 
przy tym ciepło z otoczenia na wyższy poziom 

temperatury, 
który można 
wykorzystać do 
ogrzewania.

Czynniki 
chłodnicze 
stosowane  
w pomach 
powietrznych

Z powyższego 
opisu jedno-
znacznie wy-
nika, że wła-
sności fizyczne 
i termodyna-
miczne czyn-
nika chłodni-
czego mają 

dominujący wpływ na wielkości i wzajem-
ne proporcje pomiędzy strumieniami ener-
gii. Czynnikiem chłodniczym w pompach 
ciepła typu powietrze/woda jest miesza-
nina gazów o różnej temperaturze odpa-
rowania, specjalnie dostosowana do typu 
urządzenia i warunków pracy powietrznych 
pomp ciepła. 

W pompach ciepła zasilanych powie-
trzem zewnętrznym pracujących w funkcji 
produkcji ciepła na potrzeby c.o. najczęściej 
stosowane są: R404A, R407C, R410A. 
W pompach ciepła zasilanych powie-
trzem wewnętrznym stosuje się inne czynni-
ki, które najczęściej pracują w funkcji produk-
cji c.w.u.: R290 (propan), R134A. 
Wszystkie czynniki chłodnicze zastosowa-
ne w pompach ciepła spełniają wymaga-
nia Protokołu z Kioto, Konwencji Montrealskiej  
(ODP=0, HGWP – min. wartość ).

Sprawność pomp ciepła, zależna jest 
od różnicy temperatury pomiędzy dol-
nym źródłem ciepła a odbiornikiem 
ciepła, w związku z tym w przypad-
ku powietrznych pomp ciepła obniże-
nie temperatury w sezonie grzewczym 
znacznie obniża średnioroczną spraw-
ność tego typu urządzeń.  
W przypadku, kiedy pompa ciepła jest 
mocno eksploatowana, a jej spraw-
ność i wydajność grzewcza spada  
w miarę obniżania się temperatury po-
wietrza (dla T poniżej -10°C współczyn-
nik COP osiąga wartości poniżej 3), za-
zwyczaj konieczne jest zastosowanie 
dodatkowego źródła ciepła. 

2  Budowa pompy ciepła powietrze/woda typu 
split na przykładzie NIBe SPLIT
a  jednostka zewnętrzna b  jednostka wewnętrzna
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jest na zewnątrz i w wyniku tego pompa 
ciepła realizuje funkcję chłodzenia.  
Sterownik umieszczony zazwyczaj wewnątrz 
domu, w zależności od aktualnego zapo-
trzebowania na ciepło lub chłód, urucha-
mia lub wyłącza sprężarkę w jednostce 
zewnętrznej. W razie podwyższonego zapo-
trzebowania na ciepło, sterownik włącza 
dodatkowe źródło ciepła takie jak grzałka 
zanurzeniowa lub inne. Pompę można łą-
czyć z dodatkowymi źródłami ciepła, jak 
np. istniejące kotły, kolektory słoneczne lub 
istniejący ogrzewacz wody, w związku  
z czym istnieje możliwość uzyskania dodatko-
wej energii cieplnej gdy jest taka potrzeba. 
Przy wyborze marki pomp ciepła typu po-
wietrze/woda należy zwrócić uwagę na wy-
dajność urządzenia, sprawdzić czy pompa 
ciepła jest przystosowana do wybranego ro-
dzaju systemu grzewczego (pompy niektó-
rych producentów mogą współpracować 
wyłącznie z systemem niskoparametrowym), 
czy jednostka wewnętrzna ma możliwość 
bezpośredniego podłączania dodatko-
wych źródeł ciepła, czy tylko poprzez osob-
ny zbiornik akumulacyjny, czy ma zaawan-
sowany system sterowania, który zapewni 
możliwość ustawienia i regulacji ogrzewania, 
chłodzenia i produkcji ciepłej wody użytko-
wej. Pompy ciepła zasilane powietrzem ze-
wnętrznym nie wymagają specjalnego po-
mieszczenia, ustawia się ją na zewnątrz przy 
budynku lub na ścianie budynku. 
W przypadku montażu pomp na zewnątrz, 
należy odpowiednio dobrać miejsce mon-
tażu, tak żeby pompa nie była narażona na 
silny wiatr, ale jednocześnie nic nie ograni-
czało swobodnego przepływu powietrza, 
straty przesyłu energii z jednostki zewnętrz-
nej były jak najmniejsze, a hałas podczas 
pracy urządzenia nie zakłócał komfor-

tu użytkowników i sąsiadów. W przypadku 
pomp ciepła do ustawienia wewnętrznego 
zasilanych powietrzem zewnętrznym mon-
tuje się specjalne kanały doprowadzające 
powietrze z zewnątrz i tu również hałas bę-
dzie decydował o lokalizacji urządzenia  
w budynku.

Projektowanie i dobór systemu c.o.  
a pompa ciepła powietrzna

Na cele ogrzewania…
Wiedząc, że im mniejsza różnica pomiędzy 
temperaturą zasilania a temperaturą źródła 
ciepła, tym lepszy jest współczynnik wydaj-
ności, należy dążyć do optymalnego wybo-
ru systemu rozprowadzenia ciepła w bu-
dynku. Niskie wartości temperatury zasilania 
uzyskuje się przede wszystkim poprzez ogrze-
wanie powierzchniowe. Podczas projektowa-
nia instalacji należy znaleźć kompromis po-
między efektywnością działania instalacji 
pompy ciepła a kosztami inwestycji. Wyższe 
koszty eksploatacji wynikające z ujemnych 
wartości temperatury źródła ciepła szczegól-
nie w sezonie grzewczym mogą być zbilanso-
wane poprzez niższe koszty inwestycji w pom-
pę typu powietrze/woda. 
Przystępując do projektowania i doboru 
pompy ciepła w pierwszej kolejności nale-
ży obliczyć lub oszacować zapotrzebowanie 
na ciepło danego obiektu Q, uwzględnia-
jąc moc grzewczą potrzebną na central-
ne ogrzewanie Qc.o., ciepłą wodę użytkową 
Qc.w.u. oraz na cele specjalne Qs (np. basen, 
jacuzzi). W tym celu możemy skorzystać z wy-
liczeń zawartych w projekcie budynku lub 
obliczonego wskaźnika zapotrzebowania na 
energię podanego w świadectwie charakte-
rystyki energetycznej budynku (np. wskaźnik 
Ek = 100 kWh/(m2 ∙ rok), powierzchnia ogrze-

Pompy ciepła typu monoblok to urządze-
nia, gdzie w jednej obudowie znajduje się 
skraplacz, parownik, sprężarka, zawór roz-
prężny i pompa obiegowa czynnika grzew-
czego. 
Pompy ciepła typu split to urządzenie,  
w którym komponenty pompy ciepła roz-
dzielone są na dwie jednostki. W jednostce 
zewnętrznej znajduje się zazwyczaj wentyla-
tor, parownik, sprężarka i zawór rozprężny  
a w jednostce wewnętrznej skraplacz i pom-
pa obiegowa czynnika grzewczego. Wenty-
lator zapewnia odpowiedni przepływ powie-
trza, z którego odzyskiwane jest ciepło. 
Wysoką efektywność i cichą pracę (nawet 
poniżej 40 dB(A)) uzyskujemy w pompach, 
w których wentylator ma możliwość dosto-
sowania wydajności w zależności od za-
potrzebowania na ciepło budynku. Jeże-
li mamy do czynienia z pompą ciepła typu 
monoblok, instalator nie musi być chłodni-
kiem, ani nie musi korzystać z pomocy firmy 
chłodniczej, gdyż moduł chłodniczy znaj-
duje się w jednostce zewnętrznej i napeł-
niony jest czynnikiem chłodniczym już  
w fabryce. Instalator nie musi posiadać 
urządzeń, ani wiedzy na temat uruchamia-

nia urządzeń klimatyzacyjnych. Rozmra-
żanie parownika odbywa się za pomocą 
gorącego gazu. Jeśli na parowniku po- 
wstanie oblodzenie, zawór 4-drogowy  
w module chłodniczym kieruje gaz gorą- 
cy bezpośrednio ze sprężarki do parowni- 
ka. Proces rozmrażania przebiega bardzo 
szybko i jest energooszczędny. Pompy tego 
typu zazwyczaj mogą współpracować  
z każdym rodzajem niskotemperaturowej in-
stalacji grzewczej, ogrzewaniem podłogo-
wym lub ściennym, jak również z konwekto-
rami i grzejnikami, ze względu na możliwość 
pracy pompy ciepła przy wysokiej tem-
peraturze zasilania. Uprawnienia chłodni-
cze są wymagane w przypadku pomp za-
silanych powietrzem zewnętrznym typu 
split. W takim układzie mamy do czynie-
nia z dwoma lub trzema jednostkami połą-
czonymi systemem rur z czynnikiem chłod-
niczym. Generalnie pompy ciepła typu 
split łatwiej jest transportować ze wzglę-
du na mniejszą wagę i rozmiary dwóch od-
dzielnych jednostek jednostki (zewnętrz-
ną i wewnętrzną) w porównaniu do pompy 
typu monoblok. Pompa ciepła typu powie-
trze/woda z funkcją rewersyjną zapewnia-
ją pełny komfort cieplny w budynku, ponie-
waż oprócz ogrzewania i produkcji ciepłej 
wody jest w stanie chłodzić pomieszczenia 
w okresie letnim (przy wykorzystaniu ogrze-
wania płaszczyznowego lub klimakonwek-
torów). Zasada działania urządzenia jest 
prosta: ciepło jest odzyskiwane z powietrza 
zewnętrznego poprzez jednostkę zewnętrz-
ną, gdzie czynnik chłodniczy krążący w sys-
temie zamkniętym, transportuje je do jed-
nostki wewnętrznej. Poprzez odwrócenie 
tego procesu, czynnik chłodniczy w jedno-
stce wewnętrznej odzyskuje ciepło z wody 
instalacyjnej, które następnie wyrzucane 
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przy tym indywidualne preferencje użytkow-
ników. W pompach ciepła z wbudowanym 
zbiornikiem c.w.u w jednostce wewnętrz-
nej mamy najczęściej do dyspozycji zbiorniki 
150-200 l, więc w przypadku doboru zbiorni-
ka większego zamiast kompaktowej jednost-
ki wewnętrznej z wbudowanym zbiornikiem 
c.w.u, sterownikiem i grzałką elektryczną sto-
suje się zazwyczaj osobny zbiornik o pojem-
ności np. 300 l z grzałką zanurzeniową i osob-
ny sterownik do całego systemu. 
Podczas wyboru osobnego podgrzewacza 
pojemnościowego c.w.u. należy uwzględ-
nić również moc pompy ciepła, aby możliwe 
było właściwe przekazywanie energii. 

Rodzaj izolacji budynku Wskaźnik zapotrzebowania  
na ciepło W/m2

izolacja według 
WSchVO 1982 60-100

izolacja według 
WSchVO 1995 40-60

izolacja według  
EnEV 2002 40-60

izolacja według  
EnEV 2009  

dom efektywny 
energetycznie  

100 wg KfW

30-35

dom efektywny 
energetycznie  

70 wg KfW
15-30

dom pasywny 10

Tabela 1  wskaźnikowe zapotrzebowanie na ciepło

O doborze pompy ciepła, punkcie biwaletnym… 

Mając obliczone zapotrzebowanie na ciepło, 
przystępujemy do doboru pompy ciepła typu 
powietrze/woda. Ze względu na spadek wydaj-
ności grzewczej wraz ze spadkiem temperatury 
zewnętrznej, pompy ciepła zasilane powietrzem 
zewnętrznym zazwyczaj instaluje się w systemie 
biwalentnym, w którym pompa ciepła pracu-
je do pewnej temperatury zewnętrznej np. -8oC 
określanej jako punkt biwalentny (tab. 2 ). Jest 
to temperatura zewnętrzna, do której pompa 
ciepła pokrywa obliczone zapotrzebowanie na 
ciepło bez dodatkowego wspomagania. Pom-
pę powietrzną dobieramy tak, aby w punkcie 
biwalencji jej moc grzewcza pokrywała w 100% 
zapotrzebowania na ciepło (np. dla budynku 
z instalacją podłogową o zapotrzebowaniu na 
ciepło na poziomie 10 kW dobierzemy pompę 
ciepła która ma ok. 10 kW przy A-8/W35). Po-
niżej punktu biwalencji pompa wspomagana 
jest innym źródłem ciepła np. grzałką elektrycz-
ną (tryb biwalentny monoenergetyczny) czy ko-
tłem gazowym (tryb biwalentny równoległy lub 
alternatywny). Producenci najczęściej zaleca-
ją takie zaprojektowanie pompy ciepła, żeby 

punkt biwalentny wynosił -5°C lub poniżej. Przy 
takim punkcie biwalentnym, uzyskuje się udział 
pompy ciepła w wytwarzaniu ciepła wielkości 
ok. 98%. Wówczas grzałka elektryczna musi do-
starczyć jedynie 2% ciepła. 
Zależnie od potrzeb grzałka wspomaga zarówno 
ogrzewanie, jak i przygotowanie c.w.u. W tym celu 
włącza się ona stopniowo w zależności od zapo-
trzebowania na ciepło budynku i od wydajności 
pompy ciepła w danym punkcie pracy (np. od  
2 kW dołączając kolejne stopnie 4, 6 aż do 9 kW). 
Ważne jest takie zaprojektowanie, aby możliwie 
najmniejsza część energii dostarczana była  
w postaci bezpośredniej energii elektrycznej. 
Zbyt małe rozmiary zaprojektowanej pompy 
ciepła powodują niepożądany wysoki udział 
grzałki elektrycznej i tym samym zwiększenie 
kosztów energii elektrycznej. 
Jeżeli źródłem szczytowym będzie kocioł olejo-
wy, gazowy lub inny, to punkt biwalencji powin-
niśmy wyznaczyć dla temperatury, przy której 
praca pompy ciepła będzie mniej efektywna od 
kotła, czyli 1 kWh energii cieplnej z pompy ciepła 
będzie droższa niż 1 kWh wyprodukowana przez 

kocioł. Koszt produkcji energii cieplnej wyznacza 
się w oparciu o wartość opałową danego pali-
wa, sprawność kotła i cenę jednostkową paliwa.
Producenci pomp ciepła ciągle pracują nad 
ich udoskonaleniem. Jest to właśnie szczegól-
nie widoczne w segmencie pomp ciepła typu 
powietrze/woda. W ciągu ostatnich siedmiu lat 
zmieniał się zarówno współczynnik sprawności, 
jak również graniczna dolna temperatura pracy 
pomp ciepła, która z -10oC zeszła do -25oC!  
Opanowanie konstrukcji sprężarek typu scroll 
z możliwością „wtrysku międzystopniowego” 
umożliwiło wyposażenie modułów chłodni-
czych pomp ciepła w dodatkowy wymiennik 
ciepła, zwany potocznie ekonomizerem, co  
w efekcie pozwoliło na uzyskanie efektu sprę-
żania dwustopniowego przy zastosowaniu po-
jedynczej sprężarki. Umożliwia to niezawodną 
pracę pompy ciepła w temperaturze równej,  
a nawet niższej niż -20°C i powoduje: 
• wzrost efektywności energetycznej tych 
urządzeń, co objawia się również tym, iż war-
tość granicznej temperatury pompy ciepła 
została przesunięta w okolice -10°C oraz 

• uzyskanie temperatury wody na zasilaniu sys-
temu grzewczego na poziomie 65°C (w przewa-
żającym zakresie pracy). 
Odpowiednio dobrana moc grzewcza tak za-
awansowanej technologicznie pompy ciepła 
umożliwia zastosowanie jej również w systemie 
monowalentnym (jako jedyne źródło ciepła  
w budynku).
Oprócz określenia punktu biwalencji i opty-
malnego dopasowania mocy grzewczej pom-
py ciepła, dobór taki dobrze jest zweryfikować 
pod kątem kosztów inwestycyjnych i eksploata-
cyjnych, np. wykorzystując komputerowe pro-
gramy doborowe, którymi dysponują produ-
cenci pomp ciepła. 

Temperatura zewnętrzna Punkt biwalentny
-16°C od -4°C do -7°C
-18°C od -5°C do -8°C
-20°C od -6°C do -9°C
-22°C od -7°C do -10°C
-24°C od -8°C do -11°C

Tabela 2  Zalecane punkty biwalencji dla 
powietrznych pomp ciepła w Polsce

wana A = 200 m2, stąd Qc.o. = 200 x 100 =  
20 000 kWh/rok). Jeżeli jednak nie dysponuje-
my tymi danymi, to zapotrzebowanie na cie-
pło wyliczamy w oparciu o programy kom-
puterowe OZC lub stosujemy uproszczoną 
metodę wskaźnikową, mnożąc powierzchnię 
ogrzewaną przez wskaźnik zapotrzebowa-
nia na ciepło (np. wskaźnik Ek = 50 W/m2, po-
wierzchnia ogrzewana A = 200 m2, stąd Qc.o. 

= 200 x 50 = 10 000 W= 10 kW). Wskaźnik za-
potrzebowania na moc cieplną zależny jest 
od izolacji cieplnej budynku (tabela 1 ).
Przy wymianie istniejącego systemu grzewcze-
go obciążenie grzewcze można oszacować 
na podstawie rocznego zużycia paliwa w sta-

rej instalacji ogrzewczej, mnożąc tę wartość 
przez wartość opałową danego nośnika ener-
gii (np. roczne zużycie oleju V = 2000 l/rok, 
wartość opałowa oleju wynosi 10 kWh/l, stąd 
Qc.o. = 2000 x 10 = 20 000 kWh/rok). 

Na cele ciepłej wody użytkowej…
Z kolei zapotrzebowanie na c.w.u. zależy od 
indywidualnej aktywności użytkowników. 
W normalnym budownictwie mieszkaniowym 
zakłada się zużycie na osobę wynoszące od 
30 do 60 litrów ciepłej wody o temperaturze 
45oC, w związku z czym dla rodziny 4-osobo-
wej należałoby dobrać zbiornik c.w.u. o po-
jemności w zakresie 120-240 l, uwzględniając 
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pompy ciepła rośnie wraz ze wzrostem tem-
peratury zewnętrznej, a dokładnie odwrotnie 
dzieje się z zapotrzebowaniem na ciepło – 
nadmiar ciepła powinien być magazynowa-
ny, aby zapewnić możliwie długie czasy pra-
cy urządzenia.

Pierwsze uruchomienie, konserwacja, 
serwis, użytkowanie

Okres uruchomienia pompy ciepła ma 
wpływ na pracę urządzenia oraz koszty eks-
ploatacji w pierwszym sezonie grzewczym. 
Aby działało ono bezawaryjnie, koszty były 
jak najmniejsze, a praca optymalna, warto 
pamiętać o kilku zasadach. 
• Uruchomienie pompy powinno odbyć się 

nie prędzej niż 21-28 dni po wylaniu posadzek 
(ogrzewanie podłogowe) w okresie letnim. 
Jesienią, zimą i wiosną oprócz zachowania 
okresu 3-4 tygodni, należy wstępnie do-
grzać dom alternatywnym źródłem ciepła, 
np. dmuchawą czy kominkiem. Pozwoli to na 
częściowe pozbycie się nadmiaru wilgoci  
i uchroni nas przed wydłużoną pracą pompy 
ciepła, a co za tym idzie dużymi rachunkami, 
nadmierną eksploatacją urządzenia.
• Pompy typu powietrze/woda pracujące  
w funkcji c.o. cyklicznie muszą wykonać pro-
cedurę odszraniania parownika. Wiąże się to 
z faktem, iż pomiędzy układem chłodniczym 
pompy ciepła a zasysanym powietrzem na 
parowniku powstaje różnica temperatury, 
która powoduje skroplenie się wody. W ujem-

Wobec tego w instalacjach z pompą ciepła 
stosuje się najczęściej zbiorniki wężownicowe  
o dużej powierzchni wężownicy (min. 0,25 
m2/1 kW mocy pompy ciepła) lub zbiorni-
ki dwupłaszczowe czy kombinowane. W ob-
liczaniu dodatkowej mocy grzewczej pompy 
ciepła na c.w.u. w celu utrzymania komfortu 
należy przyjąć ok 200-250 W na osobę (np. 
4 osoby, wskaźnik zapotrzebowania na moc 
grzewczą na c.w.u. to 250 W, stąd Qc.w.u. = 4 x 
250 = 1000 W = 1 kW). Do całkowitej wartości 
zapotrzebowania na ciepło budynku Q doli-
czamy więc 1 kW na potrzeby c.w.u., a także 
na potrzeby dodatkowych odbiorników cie-
płej wody takich, jak: wanny z hydromasa-
żem, jacuzzi, baseny itp. 
Do podgrzewania basenów odkrytych szcze-
gólnie odpowiednie są pompy ciepła typu 
powietrze-woda. Przy obliczeniu zapotrze-
bowania na moc grzewczą do ogrzewa-
nia basenu warto pamiętać, że przy łagod-
nej temperaturze zewnętrznej pompy ciepła 
powietrze-woda mają wysokie współczynni-
ki wydajności umożliwiające podgrzewanie 
wody w basenie, szczególnie w przypadku 
basenów zewnętrznych użytkowanych  
w okresie letnim. Zapotrzebowanie na cie-
pło basenu zależne jest od następujących 
czynników: czasu użytkowania basenu, żą-
danej temperatury basenu i oczekiwanego 
przez inwestora czasu pierwszego ładowa-
nia, przykrycia basenu, lokalizacji (w po-
mieszczeniu lub na zewnątrz) oraz rodzaju 
wentylacji pomieszczenia z basenem, dla-
tego obliczenia wykonuje się indywidualnie 
zależnie od przypadku ponieważ wskaźniki 
wahają się od 20 do 1000 W/m2. 
Jeżeli basen podgrzewany będzie tylko poza 
okresem grzewczym, nie trzeba uwzględ-
niać żadnego dodatkowego zapotrzebowa-
nia na moc.

Zbiornik buforowy – konieczność  
czy zbytek? Dlaczego warto akurat 
w układzie w powietrzną pompą  
ciepła?

Z powodu małej pojemności wodnej skraplacza, 
pompa ciepła wymaga stałego przepływu 
wody grzewczej. Ponieważ po stronie odbio-
ru ciepła mogą występować różne wielko-
ści przepływu np. przy zamknięciu zaworów 
regulacyjnych, obieg pompy ciepła i obieg 
grzewczy powinno się oddzielić. Zakłada się, 
że na 1 kW mocy grzewczej pompy ciepła 
powinno przypadać około 15 l wody w insta-
lacji grzewczej. Można to zrealizować, insta-
lując zbiornik buforowy. W instalacji grzew-
czej grzejnikowej z indywidualną regulacją 
temperatury pomieszczeń 
(zawory termostatyczne),  
z wieloma obiegami grzew-
czymi taki zbiornik jest wręcz 
koniecznością. Dzięki zasob-
nikowi buforowemu wydłuża 
się okres pracy sprężarki, czyli 
zmniejsza liczba załączeń,  
a przez to wydłuża się jej ży-
wotność. 
W przypadku pomp ciepła 
powietrze-woda z odwró-
ceniem obiegu grzewcze-
go zasobnik buforowy jest ko-
nieczny, ponieważ energia 
potrzebna do rozmrażania  
parownika pobierana jest  
w większości z obiegu grzew-
czego. Pompy ciepła powie-
trze/woda z jednostopniową 
sprężarką wymagają każdora-
zowo montażu bufora nawet 
o małej pojemności. Jest on 
konieczny, ponieważ moc 
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Innowacja + Jakość

Armatura Premium + Systemy

Oventrop?
Oszczędność energii i nowoczesne wzornictwo!

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

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

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

Danfoss)
Zalety: • łączenie bez adaptera • czujnik cieczowy • trendowe wzornictwo • wysoka jakość 
regulacji • konserwacja nie jest wymagana • krótkie wymiary zewnętrzne • łatwy montaż

http://www.instalreporter.pl
http://www.oventrop.pl/
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nej temperaturze powoduje to oszronienie  
lameli parownika, a wraz z nim – mniejszy 
przepływ powietrza przez parownik i mniej-
szą wydajność urządzenia. O ile w normal-
nym trybie pracy operacja ta przebiega  
w sposób niezauważalny, o tyle podczas pra-
cy pompy ciepła w niewygrzanym budyn-
ku, gdzie temperatury w instalacji grzewczej 
są poniżej 20°C, proces odszraniania nie może 
przebiegać prawidłowo i urządzenie przejdzie 
w stan awaryjny. Najlepiej jest więc wstępnie 
wygrzać instalację innym generatorem ciepła, 
a następnie po kolei wygrzewać pojedyncze 
pętle ogrzewania podłogowego lub sekcje 
grzejników już za pomocą pompy ciepła. 
• Równie ważna jest regulacja automatyki 
pompy ciepła. Optymalizacja pracy systemu 
z pompą ciepła powinna być wykonywana 
na bieżąco, podczas pierwszego, ewentual-
nie również drugiego sezonu grzewczego. Ży-
wotność pompy ciepła zależy od poprawnej 
instalacji urządzenia, zgodnej z zaleceniami 
producenta oraz jego optymalnej regulacji. 
Czynniki te do minimum ograniczają liczbę 
włączeń/wyłączeń sprężarki, odpowiednio 
wydłużając okresy pracy, co ma znaczący 
wpływ na okres jej bezawaryjnego działania. 
• Równie ważnym czynnikiem jest właściwa, 
zgodna z wytycznymi producenta, konserwa-
cja oraz serwisowanie urządzenia. Powietrz-
ne pompy ciepła montowane na zewnątrz 
budynku wymagają pewnych czynności kon-
serwacyjnych, a mianowicie należy regular-
nie sprawdzać czy wlot powietrza nie jest za-
blokowany przez liście, śnieg itp. 
• W pompach ciepła należy zapewnić od-
pływ skroplin. W przypadku pomp ciepła typu 
monoblok, przy długotrwałym braku zasilania 
w energię elektryczną, należy opróżnić instala-
cję zewnętrzną z wody instalacyjnej, żeby nie 
dopuścić do jej zamarznięcia w rurach.  

Tryby pracy pompy ciepła

System monowalentny – pompa ciepła jest 
jedynym urządzeniem grzewczym i pokrywa 
100% zapotrzebowania energetycznego,  
w całym zakresie przyjętych do obliczeń war-
tosci temperatury zewnętrznej i wewnętrznej. 
System biwalentny alternatywny – w sys-
temie grzewczym pracują dwa urządzenia 
grzewcze. Jeśli pompa ciepła nie jest w sta-
nie pokryć zapotrzebowania energetyczne-
go, zostaje wyłączona, a obciążenie grzew-
cze przejmuje drugie urządzenie (np. kocioł 
gazowy, olejowy). 
System biwalentny równoległy – w sys-
temie grzewczym pracują dwa urządzenia 
grzewcze. Jeśli pompa ciepła nie jest w sta-
nie pokryć zapotrzebowania energetyczne-
go, włącza się drugie urządzenie grzewcze 
(kocioł gazowy, olejowy). 
Przykładem systemu biwalentnego czę-
ściowo równoległego, jest np. układ pom-
py ciepła z kotłem na paliwo stałe (lub 
kominkiem z płaszczem wodnym). Oba urzą-
dzenia mogą pracować równocześnie, jed-
nak gdy zostanie przekroczona maksymal-
na dopuszczalna temperatura na czujniku 
zasilania podłączonego do pompy ciepła, 
urządzenie wyłącza się. Pracuje tylko kocioł, 
a pompa ciepła zostanie uruchomiona do-
piero wtedy, kiedy temperatura na zasilaniu 
spadnie poniżej wymaganej wartości. 
System biwalentny równoległy mono-
energetyczny – w systemie grzewczym pra-
cują dwa urządzenia grzewcze. Jeśli pompa 
ciepła nie jest w stanie pokryć zapotrze-
bowania energetycznego, włącza się dru-
gie urządzenie grzewcze. Dodatkowym źró-
dłem ciepła jest ogrzewanie elektryczne 
(np. grzałka elektryczna o stopniowej regu-
lacji mocy 2, 4, 6, 9 kW), które wspiera pom-
pę ciepła tylko w czasie najzimniejszych dni.

  Wśród wielu opinii na temat pomp cie-
pła typu powietrze-woda istnieje prze-
konanie, że ich rynek będzie rozwijać się 
bardzo dynamicznie. Wpływa na to m.in. 
fakt, że do ich funkcjonowania nie jest ko-
nieczne wykonanie instalacji pobierającej 
ciepło np. z gruntu. Wystarczy zaledwie 
kilka metrów kwadratowych powierzchni 
obok budynku, aby ustawić pompę cie-
pła i czerpać nieograniczoną ilość energii 
znajdującej się w powietrzu. Marka Bude-
rus doskonale rozpoznaje potrzeby swo-
ich klientów oraz trendy rynkowe i ma  

w ofercie dwa typy tych urządzeń: Loga-
therm WPL2 o mocach grzewczych od 6 
do 15 kW, przeznaczone głównie do bu-
dynków jednorodzinnych oraz Logatherm 
WPL A, które można łączyć w kaskady 
nawet do 120 kW mocy grzewczej. 

Jeżeli poszukujemy pompy ciepła do budyn-
ku jednorodzinnego, to idealnym rozwiąza-
niem są pompy ciepła Logatherm WPL2 6-15. 
Do dyspozycji jest 5 modeli o mocach: 6, 7,5, 9, 
13 i 14,5 kW. Ich wysokie współczynniki sięgają-
ce wartości 4,1 (wg EN 255, A7/W35) zapewnia-

Buderus 

Logatherm  
na zewnątrz,  
komfort wewnątrz

Logatherm wPL A Logatherm wPL2
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kocioł olejowy. Taka instalacja na pewno 
wykaże duże oszczędności w eksploatacji. 
Oczywiście urządzenie, może współpraco-
wać nie tylko z kotłem olejowym, lecz prak-
tycznie z każdym innym źródłem energii. 
Pompa powietrze-woda Logatherm WPL2 
dostarcza ciepło do budynku oraz pod-
grzewa c.w.u. Ze względu na bogate wypo-
sażenie, pompa nie ma wielu akcesoriów. 
Urządzenie może być podłączone tylko do 
sterowania naściennego, a pozostała część 
instalacji może być dowolnie skonfigurowa-
na. Inne rozwiązanie to: połączenie z modu-
łem grzewczym AW C wyposażonym w stero-
wanie, zasobnik na c.w.u., pompy obiegowe, 
zawory mieszające i przełączające oraz gru-
pę bezpieczeństwa i modulowany dogrze-
wacz elektryczny, który z pompą ciepła sta-
nowi kompletną instalację grzewczą. 

Do budynków o większym zapotrzebowa-
niu na ciepło, Buderus oferuje drugi typo-

szereg pomp ciepła po-
wietrze-woda o nazwie 
Logatherm WPL A o mo-
cach 14, 18, 25, 31 kW,  
w których dzięki możliwoś- 
ci łączenia urządzeń do  
4 sztuk w kaskadzie, uzy-
skujemy łączną moc 
grzewczą nawet do  
120 kW. Automatyka ste-
rująca pozwala nie tylko 
na łączenie kilku pracu-
jących pomp ciepła, ale 
także obsługę kilku obie-
gów grzewczych, pod-
grzewanie c.w.u., wody 
basenowej, sterowanie 
innymi źródłami ciepła 
oraz instalacją solarną. 

We wszystkich pompach ciepła wbudowany 
jest ogranicznik prądu rozruchowego zabez-
pieczający instalację elektryczną budynku 
przed przeciążeniami. Dodatkowo w mode-
lach do 25 kW włącznie wbudowany jest do-
grzewacz elektryczny o mocy 9 kW. Bogaty ze-
staw akcesoriów umożliwia dostosowanie do 
najbardziej wymagającym projektów. Wśród 
nich są buforowe podgrzewacze ciepłej wody, 
gdzie c.w.u. ogrzewa się podczas przepływu 
przez wężownicę, czyli odwrotnie niż w tradycyj-
nym zasobniku z wężownicą, w którym woda 
podgrzewana jest w objętości. Pozwala to na 
uzyskiwanie dużych wydatków ciepłej wody, co 
jest szczególnie ważne przy rozbiorach. 
Wszystkie pompy ciepła marki Buderus speł-
niają najwyższe standardy innowacyjności  
i jakości oraz mają ciekawy design. Urzą-
dzenia serii Logatherm WPL2 i WPL A prze-
znaczone są do montażu zewnętrznego, co 
pozwala zaoszczędzić na powierzchni po-
trzebnej do wykonania kotłowni.  

Model WPL 18A WPL 25 A WPL 31 A
Moc grzewcza1 17,2 kW 24 kW 31 kW
Moc grzewcza2 19,6 kW 27,3 kW 35 kW
Pobór mocy elektrycznej, 
ogrzewanie2 5 kW 7 kW 8,75 kW

COP1 3,6 3,6 3,5
COP2 3,9 3,9 4
Moc chłodzenia3 - - - 
Poziom hałasu jedn. zew. 41 dB(A) 43 dB(A) 43 dB(A)
Rodzaj sprężarki spiralna
Inwerter [tak lub nie] nie
Maks. ciśnienie robocze 
czynnika grzewczego 3 bar

Temperatura czynnika 
grzewczego (min./maks.) 20÷60°C

Temperatura powietrza  
(min./maks.) -20÷35°C

Natężenie przepływu powietrza 
(min./maks.) 5600 m3/h 7800 m3/h 7800 m3/h

Moc elektrycznej grzałki 9 kW -
Czynnik chłodniczy, ilość R407C, 6,8 kg R407C, 9,8 kg R404A, 13,0 kg
Podgrzewanie c.w.u. tak, zewnętrzny zosobnik
Waga (jed. wewn.) - - -
Waga (jed. zewn.) 395 kg  524 kg 548 kg
Wymiary (jed. wewn.) - - -
Wymiary (jed. zewn.) 1050/1793/1872 mm 1258/1830/1803 mm 1258/2140/1804 mm

1 wg EN 14511 dla A2/W35°C,   2 wg EN 14511 dla A7/W35°C,  3 wg EN 14511 dla A35/W7°C
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Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
Infolinia: 801 777 801 
biuro@buderus.pl, www.buderus.pl

Logamax plus GB162 (2,7-45 kW)
Logamax plus GB172-24 T50
Logamax plus GB162 (80, 100 kW)
Logamax plus GB022
Logamax plus GB072
Logamax plus GB152
Logamax plus GB112 W
Systemy odprowadzania spalin
Moduł zasilania awaryjnego UPS Specline 700

ją niskie koszty eksploatacji. Jest to możliwe, 
dzięki dużemu powietrznemu wymienniko-
wi ciepła, który zapewnia intensywny od-
biór energii z powietrza. Ważnym elementem 
w urządzeniu jest również sprężarka. Pom-
py wyposażone są w niezawodną sprężarkę 
spiralną (scroll) (posiadającą ponad 30 pa-

tentów). Ten unikatowy element sprawia, że 
pompa ciepła marki Buderus może wytwo-
rzyć temperaturę zasilania instalacji grzew-
czej nawet do 65oC, a zatem z powodzeniem 
może zasilać nie tylko nowe instalacje grzew-
cze, ale również już istniejące w starszych bu-
dynkach. Doskonale nadaje się więc do mo-
dernizowanych instalacji grzewczych.  
W obecnym czasie, kiedy ceny innych źró-
deł ciepła np. oleju opałowego są wyso-
kie, współpraca pompy ciepła i kotła olejo-
wego jest idealna. Praktycznie przez cały rok 
powietrzna pompa ciepła WPL2 może do-
starczać ciepło do budynku, a tylko w naj-
bardziej mroźne dni wspomagać ją będzie 
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momodernizacji budynków, w których użyt-
kownicy chcą zachować istniejący system 
grzejnikowy. Pompy ciepła NIBE instalowa-
ne są na zewnątrz budynku i dzięki nowej wy-
sokowydajnej sprężarce spiralnej, pracującej 
w technologii EVI, zapewniają temperaturę 
63oC nawet przy temperaturze -25oC. Cha-

NIBE – największe portfolio 
powietrznych pomp ciepła

  Małgorzata Smuczyńska

  Pompy ciepła NIBE silne jak Wikingowie
Oferta powietrznych pomp ciepła NIBE  
w 2013 r. przeszła rewolucję. W segmencie 
pomp ciepła typu monoblok, NIBE oferuje 
aktualnie pompy powietrze/woda NIBE F2030 
7 i 9 kW o wysokim współczynniku sprawno-
ści: COP pompy NIBE F2030-7kW wynosi aż 
4,81 dla A7/W35 wg EN14511. Do oferty pomp 

powietrznych dedykowanych dla budow-
nictwa jednorodzinnego dołączyły również 
pompy ciepła typu monoblok z modulowaną 
mocą grzewczą i wbudowaną funkcją chło-
dzenia NIBE F2040 o mocy do 8, 12 i 16 kW, 
które cieszą inwestorów niską ceną (NIBE 
F2040-8kW w promocji „Zgarnij 3000 zł z po-
wietrza” kosztuje 15 000 zł netto). NIBE wpro-

wadziło również nowe monobloki o większej 
mocy grzewczej NIBE F2300 – 14 i 20 kW oraz 
NIBE AP-AW30 – 35 kW, osiągające w kaska-
dzie do 180 kW, polecane do obiektów  
o dużym zapotrzebowaniu na ciepło.
Powietrzne pompy ciepła NIBE zapewnia-
ją aż 65oC na zasilaniu systemu grzewczego, 
co czyni je idealnym rozwiązaniem do ter-

Nibe oferuje obecnie największy na rynku wybór powietrznych pomp ciepła dostosowanych do pokrycia 
różnego rodzaju potrzeb grzewczych, niezależnie czy jest to mały domek, blok mieszkalny czy duży 
budynek z basenem. Urządzenia te jako źródło ciepła wykorzystują powietrze zewnętrzne, w związku z czym 
wykonywanie dolnego źródła w postaci sond pionowych lub kolektora gruntowego jest zbędne, a produkcja 
ciepła jest możliwa nawet, gdy temperatura na zewnątrz spada do -25°C. 

Instalacja pompy ciepła NIBE SPLIT 
w domu jednorodzinnym 

W domu mieszkalnym jednorodzinnym 
położonym w okolicach Ozorkowa zo-
stała zainstalowana we wrześniu 2010 
roku powietrzna pompa ciepła NIBE 
SPLIT o mocy grzewczej 3,5-12 kW.  
W budynku o powierzchni całkowitej 
200 m2 instalację c.o. w całości stano-
wi niskotemperaturowy system ogrze-
wania podłogowego. Podlicznik ener-
gii elektrycznej został zamontowany 
dwa miesiące po uruchomieniu pom-
py ciepła. Odczyt z dnia 18.11.11 r. wska-

zał 7993 kWh zużycia energii. Szacunko-
wo roczne koszty ogrzewania budynku 
i przygotowania ciepłej wody użytko-
wej wyniosły 4000 zł, (miesięczne ok. 
335 zł). Był to pierwszy sezon grzewczy, 
więc należy uwzględnić wygrzewanie 
płyt podłogowych i suszenie budynku. 
W styczniu 2012 roku podlicznik wskazał 
8940 kWh, czyli przez kolejne dwa mie-
siące urządzenie zużyło tylko 950 kWh 
energii. Miesięczne koszty ogrzewania  
i produkcji c.w.u. spadły do poziomu 240 zł.

NIBe MONOBLOK f 2030/2300
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ogrzewanie, chłodzenie i c.w.u. nawet przy 
temperaturze -20oC. Pompa ciepła NIBE  
SPLIT oparta jest na technologii inwerterowej, 
dzięki czemu ma modulowaną moc grzew-
czą w zakresie 3-8, 3-12 i 4-16 kW (zgodnie  
z EN14511 dla A7/W45) w zależności od typu 
jednostki zewnętrznej AMS 10. Cicha praca, 
szeroki zakres temperatury pracy (-20÷43oC), 
szeroki wybór jednostek wewnętrznych ze zin-
tegrowanym sterownikiem oraz modułem 
elektrycznym, dobieranych w zależności od 
zapotrzebowania na c.w.u. i łatwość obsłu-
gi to dodatkowe zalety pompy ciepła NIBE 
SPLIT, dzięki którym określenia „all inclusive”  
i „plug and play” idealnie do niej pasują. 
NIBE SPLIT wyróżnia elastyczność lokalizacji, 
prostota instalacji (napełniona fabrycznie 
czynnikiem chłodniczym), a także „komplet-
ność” – może stanowić samodzielne źródło 
energii cieplnej w budynku.  

Model NIBE F2030 7 NIBE F2040 12 NIBE F2300 20 NIBE AP-AW30
Moc grzewcza1 5,88 kW 6,46 kW 15,46 kW 31,0 kW
Moc grzewcza2 6,35 kW 4,81 kW 17,7 kW 35,0 kW
Pobór mocy elektrycznej, 
ogrzewanie1 1,43 kW 1,75 kW 4,38 kW 8,75 kW

Pobór mocy elektrycznej, 
ogrzewanie2 1,32 kW 1,07 kW 4,37 kW 4,55 kW

COP1 4,11 3,69 3,53 3,5
COP2 4,81 4,52 4,04 4,0
Moc chłodzenia3 - 8,75 kW - -
Moc chłodzenia4 - 10,87 kW - -
Pobór mocy 
elektrycznej,chłodzenie3 - 1,86 kW - -

Pobór mocy elektrycznej, 
chłodzenie4 - 2,21 kW - -

EER3 - 4,72 - -
EER4 - 4,91 - -
Poziom hałasu jedn. zew. (2 m) 37 dB(A) 49,5 dB(A) 42 dB(A) 59 dB(A)
Rodzaj sprężarki spiralna rotacyjna spiralna spiralna
Inwerter nie tak nie nie
Maks. ciśnienie robocze 
czynnika grzewczego 3 bar brak danych

Temperatura czynnika 
grzewczego (min./maks.) 25/65°C 25/58°C 25/65°C 20/58°C

Temperatura powietrza  
(min./maks.) -25/40°C -20/43°C -25/40°C -20/35°C

Natężenie przepływu powietrza 
(min./maks.) 2500/3000 m3/h maks. 4380 m3/h 1700/2000 m3/h maks. 7800 m3/h

Moc elektrycznej grzałki 12 kW w jednostce wewn. 9 kW w jednostce 
wewn.

w jednostce 
wewn.

Czynnik chłodniczy, ilość R407C, 1,8 kg R410A, 2,9 kg R407C, 2,8 kg R404A, 13,0 kg
Podgrzewanie c.w.u. w jednostce wewn. osobny zbiornik
Waga (jed. wewn.) 140 kg 240 kg -
Waga (jed. zewn.) 160 kg 105 kg 230 kg 573 kg
Wymiary (jed. wewn.) 1800/600/615 mm 1900/760/900 mm -

Wymiary (jed. zewn.) 1260/570/1134 
mm

1145/452/995  
mm

1455/620/1385 
mm

2127/1779/1258 
mm

    1wg EN 14511 dla A2/W35°C,  2 wg EN 14511 dla A7/W35°C,     
   3 wg EN 14511 dla A27/W7°C,  4 wg EN 14511 dla A27/W18°C
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NIBE-BIAWAR sp. z o.o. 
Al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok 
tel. 85 662 84 90, faks 85 662 84 09 
sekretariat@biawar.com.pl
www.biawar.com.pl

rakteryzują się też niskim poziomem hałasu 
(37/45 dB w odległości 2 m).
Systemy NIBE zapewniają prostą instalację  
i przyjemną obsługę urządzenia. Przykła-
dem są elastyczne złącza antywibracyjne, 
w które wyposażone są jednostki zewnętrz-
ne NIBE oraz dodatki podnoszące komfort 
użytkowania pompy ciepła np. możliwość 

sterowania poprzez internetową witrynę 
NIBE Uplink, wbudowana taca ociekowa, 
czy automatyczna regulacja wydajności 
pracy wentylatora. 
Doskonałym rozwiązaniem do nowych bu-
dynków są również pompy ciepła typu split, 
które utrzymują komfort cieplny w budyn-
ku przez cały rok, zapewniając jednocześnie 

NIBe SPLIT

Sterownik NIBe SMO 40 do pomp ciepła 
NIBe MONOBLOK

NIBe AP-Aw30
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  Pierwszą z nowości jest pompa ciepła 
Aquarea T-CAP 16 kW, przeznaczona dla 
obiektów mieszkalnych oraz komercyjnych, 
w których będzie ona jedynym źródłem cie-
pła. Dzięki zastosowanym w niej rozwiąza-
niom można skutecznie ogrzewać i chłodzić 
budynek oraz produkować wodę użytkową 
o temperaturze 55°C nawet wtedy, gdy na 
zewnątrz panuje temperatura rzędu -20°C. 
Co ważne, praca jednostki może odbywać 
się z zachowaniem jej nominalnych charak-

terystyk wydajności grzewczej nawet przy 
temperaturze zewnętrznej rzędu -15°C, dzię-
ki czemu nie ma konieczności wspomaga-
nia jej dodatkowym źródłem ciepła. Wysoką 
efektywność urządzenia potwierdza współ-
czynnik COP sięgający 4,74. 
Dla domów energooszczędnych, Panaso-
nic wprowadził nowe pompy ciepła mo-
noblokowe o wydajnościach 5, 6, 9 kW, 
które oprócz wysokiej efektywności (dla 
modelu 5 kW współczynnik COP wynosi 

Panasonic  
rozszerza linię pomp  
ciepła Aquarea

  Tomasz Lenarczyk

w swojej ofercie firma Panasonic posiada najszerszą na rynku gamę 
pomp ciepła powietrze/woda, o wydajności od 3 do 16 kw. w tym 
roku linia Aquarea została poszerzona o model T-CAP 16 kw, modele 
monoblokowe 5, 6, 9 kw przeznaczone do domów energooszczędnych 
oraz sterownik centralny heat Pump Manager (hPM) do sterowania całym 
układem grzewczym. Systemy te, odpowiednie do budynków nowych oraz 
zmodernizowanych, są ekonomiczne i przyjazne dla środowiska.

Model Linia SDF i SDC Linia T-CAP Linia High  
Temperature

Moc grzewcza1 3,2÷13 kW 9÷16 kW 8,9÷12 kW
Moc grzewcza2 3,2÷16 kW 9÷16 kW 9,17÷12 kW
Pobór mocy elektrycznej, ogrzewanie1 2,65÷3,72 kW
COP1 3,1÷3,90 3,07÷3,53 3,23÷3,53
COP2 4,1÷5 4,28÷4,74 4,29÷4,79
Moc chłodzenia3 3,2÷12,2 kW 7÷12,2 kW -
Pobór mocy elektrycznej, chłodzenie3 2,25÷4,8 kW 2,25÷4,8 kW -
EER3 2,41÷3,11 2,57÷3,11 -
Poziom hałasu jedn. zew. 47÷53 dB(A) 49÷67 dB(A)
Rodzaj sprężarki rotacyjna
Inwerter tak
Maks. ciśnienie robocze czynnika 
grzewczego 3 bar

Temperatura czynnika grzewczego 
(min./maks.) 20/55°C 20/65°C

Temperatura powietrza (min./maks.) -20/35°C
Natężenie przepływu powietrza  
(min./maks.) 1914/5400 m3/h

Moc elektrycznej grzałki 3÷9 kW

Czynnik chłodniczy, ilość R410A;  
1,2÷2,75 kg

R410A;  
2,9÷3,1 kg

R407C;  
2,99 kg

Podgrzewanie c.w.u. tak (w osobnym zasobniku)
Waga (jed. wewn.) 43÷53 kg 47÷52 kg 50÷52 kg
Waga (jed. zewn.) 39÷106 kg 107÷127 kg 105 kg
Wymiary (jed. wewn.) 892/502/353 mm

Wymiary (jed. zewn.) 622÷1340/824÷900/ 
298÷320 mm 1340/900/320 mm

1 wg EN 14511 dla A2/W35°C,  2 wg EN 14511 dla A7/W35°C,  3 wg EN 14511 dla A35/W7°C

Aquarea T-CAP 16kw
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5,08) oferują klientom możliwość zaoszczę-
dzenia cennego miejsca.

Wszystkie wyżej przedstawione modele zo-
stały wyposażone w nowe funkcje: 
- tryb wakacyjny, umożliwiający oszczędza-
nie energii w czasie nieobecności i zabezpie-
czenie instalacji przed zamarznięciem,
- informowanie o zużyciu energii elektrycznej 
w cyklu tygodniowym, miesięcznym i rocz-
nym w podziale na tryby pracy,
- tryb auto, umożliwiający przełączenie trybu 
grzania i chłodzenia w zależności od tempe-
ratury zewnętrznej,
- funkcja wygrzewania i osuszania podłogi  
w nowych budynkach.
- z kolei nowe pompy cyrkulacyjne zamon-
towane w urządzeniach mają możliwość 
7-stopniowej regulacji i dostosowują swoją 
prędkość do zmieniających się oporów  
w instalacji.

Nowe urządzenia uzupełniają podstawo- 
wą gamę pomp ciepła Aquarea, w której 
znajdują się modele: High Connectivity, 
High Temperature oraz T-CAP. Pierwsza  

z nich jest bazowym modelem, znajdują- 
cym zastosowanie w przypadku domów  
z ogrzewaniem podłogowym oraz grzej-
nikami niskotemperaturowymi. Może dzia-
łać jako samodzielna jednostka lub w po-
łączeniu z kotłem gazowym lub olejowym. 
Aquarea High Temperature, przeznaczo-
na dla tradycyjnych, żeliwnych grzejników 
wysokotemperaturowych, jest w stanie pro-
dukować wodę o temperaturze 65°C, gdy 
na zewnątrz jest -15°C i bez dodatkowego 
wspomagania działać w niskich wartoś- 
ciach temperatury zewnętrznej. Z kolei pom-
pę Aquarea T-CAP cechuje zachowanie 
stałej wydajności, nawet gdy na zewnątrz 
jest bardzo zimno, a temperatura sięga 
-15°C, bez konieczności zastosowania do-
datkowych źródeł ciepła.

Dopełnieniem oferty pomp ciepła jest  
sterownik centralny HPM, który oprócz ste-
rowania pompą ciepła i drugim źródłem cie-
pła w budynku może również regulować 
cały układ grzewczy składający się dwóch 
obiegów grzewczych, bufora, zestawu solar-
nego, zasobnika c.w.u. oraz zestawu pomp  
i czujników.
O sterowniku przeczytaj więcej na stonie 64 
w dziale „Produkty”.  

R
eK

LA
M

A
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Oddział w Polsce
ul. Wołoska 9a, 02-583 Warszawa
AirCon_Warsaw@eu.panasonic.com
www.aircon.panasonic.pl

Viessmann  
– oszczędne ogrzewanie  
z powietrza

  Krzysztof Gnyra

  Skuteczne ogrzewanie z powietrza 
Jednym z takich urządzeń, polecanym szcze-
gólnie dla nowych instalacji, jest pompa cie-
pła VITOCAL 300-A: o płynnie regulowanej 
mocy grzewczej (i chłodniczej) w zakresie od 
3 do 9 kW, o efektywności COP 3,9. Przy tem-
peraturze powietrza -20°C moc grzewcza 

pompy ciepła wynosi 6,3 kW, a jej COP 2,1 
(A-20/W35, wg PN-EN 14511). 
Dla modernizowanych instalacji poleca-
na jest pompa ciepła VITOCAL 350-A, która 
może ogrzewać wodę do 65°C. Przykłado-
wo: pompa o mocy nominalnej 10,6 kW  
i jej COP 3,6 (A2/W35) ma przy -20°C moc 

Technologia pomp ciepła oferuje coraz więcej możliwości. 
Już dzisiaj pompy efektywnie wykorzystują ciepło z zimnego 
powietrza, nawet o temperaturze -20°C, skutecznie ogrzewając 
nowe, jak i modernizowane budynki. 
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Model Vitocal 200-S typ  
AWB-AC 201.C10

Vitocal 300-A typ 
AWCI-AC 301.A09

Vitocal 350-A typ 
AWHI 351.A10

Moc grzewcza1 7,57 kW (regulacja 
mocy: 2,73-10,92 kW) 9 kW (3-9 kW) 10,60 kW

Moc grzewcza2 10,16 kW 11,30 kW 12,70 kW
Pobór mocy elektrycznej, 
ogrzewanie1 2 kW 2,31 kW 2,9 kW

Pobór mocy elektrycznej, 
ogrzewanie2 2 kW 2,4 kW 3,1 kW

COP1 3,79 3,9 3,6
COP2 5,08 4,4 4

Moc chłodzenia3 A35/W7
9,14 kW  

(regulacja mocy: 
1,96-9,85 kW)

8,60 kW  
(dla A27/W7) -

Moc chłodzenia4  
A35/W18 8,83 kW 9,40 kW -

Pobór mocy 
elektrycznej,chłodzenie3 3,37 kW 2,76 kW -

Pobór mocy elektrycznej, 
chłodzenie4 1,98 kW 3,43 kW -

EER3 2,71 3,12 -
EER4 4,46 2,74 -
Poziom hałasu jedn. zew. 61 dB(A) 48 dB(A) 48 dB(A)

Rodzaj sprężarki podwójny tłok 
mimośrodowy digital scroll scroll

Inwerter tak nie – modulująca 
praca sprężarki nie

Maks. ciśnienie robocze 
czynnika grzewczego 3 bar

Maks. temperatura 
czynnika grzewczego 55°C 60°C 65°C

Temperatura powietrza – 
ogrzewanie (min./maks.) -20/35°C

Natężenie przepływu 
powietrza 3456 m3/h 3300 m3/h 3500 m3/h

Moc elektrycznej grzałki 8,8 kW wyposażenie dodatkowe
Czynnik chłodniczy, ilość R410A, 2,95 kg R407C, 5,1 kg R407C, 4 kg
Podgrzewanie c.w.u. w osobnym zbiorniku
Waga (jed. wewn.) 42 kg 289 kg 287 kg
Waga (jed. zewn.) 113 kg - -

Wymiary dł./
szer./wys.

(jed. 
wewn.) 450/360/905 mm 946/880/1870 mm

(jed. zewn.) 975/340/1255 mm - -
1 wg EN 14511 dla A2/W35°C,   2 wg EN 14511 dla A7/W35°C
3 wg EN 14511 dla A35/W7°C,   2 wg EN 14511 dla A35/W18°C

grzewczą 6,3 kW, a COP 2,3 (A-20/W35). Je-
śli potrzebna jest wyższa temperatura wody 
grzewczej, np. 45°C – moc grzewcza pom-
py wynosi wówczas 6,6 kW, a COP 2,0 (A-20/
W45, wg PN-EN 14511).

Jak uzyskano tak wysoką efektywność z zim-
nego powietrza? VITOCAL 300-A wykorzystu-
je sprężarkę Digital Scroll, a VITOCAL 350-A 
wtrysk pary (tzw. cyk EVI). W obu pompach 
ciepła zastosowano: elektroniczny zawór roz-
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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

prężny; system diagnostyczny RCD oraz wy-
mienniki pobierające ciepło z powietrza  
o specjalnej konstrukcji. To wszystko sprawia, że 
pompa ciepła pracuje efektywnie w całym za-
kresie temperatury powietrza atmosferycznego. 

Pompa w kawałkach 
W nowym i modernizowanym budynku, nie 
zawsze znajdziemy odpowiednie miejsce do 
ustawienia powietrznej pompy ciepła. Roz-
wiązaniem mogą być urządzenia typu Split, 
np. VITOCAL 200-S (o modulowanej mocy 
grzewczej i chłodniczej). W wersji kompak-
towej, w jednostce wewnętrznej, może znaj-
dować się zbiornik c.w.u. o pojemności 170 
litrów – VITOCAL 222-S, lub 220 litrów, do któ-
rego można podłączyć kolektory słoneczne 
– VITOCAL 242-S. Kompaktowe pompy ciep- 
ła zajmują niewielką część podłogi i można 
je całkowicie zabudować po bokach, np.  
w ciągu szafek lub umieścić we wnęce. 
Oferta pomp ciepła VITOCAL 200-S, 222-S 
i 242-S, została uzupełniona o pompy: o no-
minalnej mocy grzewczej 7,6 i 9 kW; zasila-
ne prądem 400 V, temperatura powietrza do 
-20°C, COP do 3,8 dla A2/W35 (COP do 3,10 
dla A-7/W35; COP 2,28 dla A-20/W35 wg PN-
-EN 14511).

Łatwe sterowanie 
Pompy ciepła VITOCAL wyposażone są w re-
gulator pogodowy VITOTRONIC: o wyjątko-
wo łatwej obsłudze, z dużym ekranem, komu-
nikatami w formie tekstowej i graficznej. Wiele 
osób poradzi sobie z obsługą ogrzewania bez 
konieczności studiowania instrukcji obsługi.
Regulatory wyposażone są w system dia-
gnostyczny RCD, który optymalizuje pracę 
pompy ciepła i instalacji grzewczej. Posiada 
również funkcję bilansowania energii, dzię-
ki której można precyzyjnie ustalić efektyw-

ność z jaką pracowała pompa ciepła, czyli 
rzeczywiste koszty ogrzewania budynku. Dla 
większych wymagań, regulator można wy-
posażyć w moduły komunikacji, za pomocą 
których kontrolę i nadzór nad ogrzewaniem 
można realizować przez internet, telefon ko-
mórkowy i inne urządzenia przenośne.
Firma Viessmann, już od blisko 40 lat wyzna-
cza nowe standardy efektywnego wykorzysty-
wania energii i długowieczności pomp ciepła. 
Potwierdzone między innymi znakiem jakości 
Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła: 
EPHA. Niezależnie od tego, czy chodzi o obiekt 
modernizowany czy też o nowe budownictwo, 
dla każdego oferuje odpowiednie rozwiązane, 
nie tylko pomp ciepła, ale kompletnych syste-
mów grzewczych stanowiących jedną i ideal-
nie dopasowaną do siebie całość.  
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czynnik, umożliwia instalację i uruchomienie 
urządzenia przez fachową firmę instalacyj-
ną działającą w branży ogrzewnictwa, bez 
udziału serwisu instalacji chłodniczych. 

Wyspecjalizowane sterowanie 
Firma Wolf wyznaczyła także nowe standar-
dy w dziedzinie przyjaznej obsługi pomp cie-
pła. Do współpracy z pompami oferowany 
jest wyspecjalizowany sterownik WPM-1.  
Sterownik informuje użytkownika o wszyst- 
kich parametrach roboczych pracy urzą- 
dzenia, dzięki standardowemu wyposaże-
niu w licznik ciepła, pozwala także na moni-
toring współczynnika COP oraz SPF. Sterownik 
WPM-1 może w standardzie realizować m.in. 
takie funkcje, jak: regulację pogodową, po-
mieszczeniową, regulację obiegu grzew- 
czego bezpośredniego, regulację obiegu  
z mieszaczem, regulację układu przygotowa-

Pompy ciepła Wolf 
– solidność ma znaczenie

  Piotr Kuczko

  Zastosowanie w pompach ciepła Wolf 
BWL sprężarki typu scroll, która charaktery-
zuje się podwójnym odprzężeniem drgań, 
promieniowego, sterowanego bezstopnio-
wo wentylatora oraz regulowanego elektro-
nicznie miękkiego startu powoduje, że uru-
chomienie i praca urządzenia odbywają się 
praktycznie bezgłośnie. Współczynnik COP 
A2/W25 osiąga zaś, wydawałoby się niemoż-
liwą dla pomp ciepła na powietrze zewnętrz-
ne, wartość 4 (wg EN 255). 
Z kolei zastosowanie parownika o bardzo du-
żej powierzchni czynnej w znacznej mierze 
ograniczyło oszranianie, co pozwala na pra-
cę sprężarki nawet przy -25oC i maksymalną 
temperaturę na zasilaniu (bez udziału grza-
łek) 63°C. Taka temperatura zapewnia wy-
soki komfort cieplny pomieszczeń, także tych 
wyposażonych w ogrzewanie grzejnikowe. 
Moc wbudowanej grzałki elektrycznej może 
być regulowana w zakresie od 1 do 8 kW. 

Możliwe jest nastawienie mocy szczytowej, 
jak również realizacja funkcji pracy awaryj-
nej oraz suszenia jastrychu. Kanał wydmu-
chowy powietrza, w przypadku lokaliza-
cji pompy ciepła wewnątrz budynku, może 
być zamontowany z lewej lub z prawej stro-
ny urządzenia. Możliwa jest dostawa ela-
stycznych lub sztywnych kanałów powietrz-
nych do wydmuchu powietrza z pompy 
ciepła, co umożliwia jej lokalizację praktycz-
nie w każdej kotłowni, także w narożniku po-
mieszczenia.

Czynnik chłodniczy
Czynnikiem roboczym w obiegu chłodni-
czym jest R407C, wolny od substancji FCKW. 
Jego ilość w obiegu roboczym jest mniej-
sza niż 6 kg, toteż nie jest konieczna kontro-
la urządzenia, wynikająca z wymagań normy 
europejskiej EG 842/2006. Zamknięty herme-
tycznie w procesie produkcji pompy ciepła 

Pompy ciepła powietrze-woda wolf BwL-1 I (wewnętrzna) oraz  
BwL-1 A (zewnętrzna) produkcji niemieckiej charakteryzują się jednymi  
z najlepszych parametrów wśród tego typu urządzeń na rynku. 

1 – duży wentylator promieniowy 
zapewniający cichą pracę
2 – energooszczędny silnik 
wentylatora
3 – układ sterowania 
elektronicznego
4 – połączenia elektryczne 
sterownika pompy ciepła  
w systemie wolf easy Connect
5 – miękki start
6 – duży, efektywny energetycznie 
parownik
7 – obudowa odporna na wpływy 
atmosferyczne, zapewniająca 
izolacje termiczną i akustyczną
8 – wanna kondensatu
9 – zawór rozprężny
10 – sprężarka typu scroll  
z podwójnym odprzężeniem drgań
11 – kolektor zbiorczy czynnika 
chłodniczego
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nia c.w.u., w tym także cyrkulację.  
Ponadto daje także możliwość sterowania 
współpracującą opcjonalnie z pompą cie-
pła instalacją solarną, a także sterowanie ko-
tłem w trybie biwalentnym równoległym lub 
alternatywnym, co daje unikatową możli-
wość wyposażenia kotłowni w kilka niezależ-
nych źródeł ciepła (pompa ciepła – solary 
– kocioł) pochodzących od jednego, uzna-
nego, producenta, a co więcej sterowanie 
nimi poprzez jeden sterownik zamontowany 
w dowolnym miejscu w budynku.  

Model Wolf BWL-1 08-A Wolf BWL-1 10-A Wolf BWL-1 14-A
Moc grzewcza1 8,4 kW 9,6 kW 13,5 kW
Moc grzewcza2 8,7 kW 9,8 kW 13,6 kW
Pobór mocy elektrycznej, 
ogrzewanie1 2,2 kW 2,6 kW 3,7 kW

Pobór mocy elektrycznej, 
ogrzewanie2 1,9 kW 2,2 kW 3,2 kW

COP1 3,8 3,7 3,6
COP2 4,5 4,4 4,2
Moc chłodzenia - - - 
Poziom hałasu jedn. zew.  (5 m) 33 dB(A) 33 dB(A) 37 dB(A)
Rodzaj sprężarki Scroll Mitsubishi
Inwerter nie
Maks. ciśnienie robocze czynnika 
grzewczego 3 bar

Temperatura czynnika grzewczego 
(min./maks.) 20/63°C

Temperatura powietrza (min./maks.) -25/40°C
Natężenie przepływu powietrza 
(min./maks.) 3200 m3/h 3200 m3/h 3800 m3/h

Moc elektrycznej grzałki 6 kW 6 kW 8 kW
Czynnik chłodniczy, ilość R407C, 3,4 kg R407C, 4,4 kg R407C, 5,1 kg
Podgrzewanie c.w.u.  w standardzie
Waga (jed. wewn.) - - - 
Waga (jed. zewn.) 202 kg 225 kg 237 kg

Wymiary  
wys.xszer.xgł.

(jed. wewn.) - - - 
(jed. zewn.) 1665/1505/1105 mm

1 wg EN 14511 dla A2/W35°C
2 wg EN 14511 dla A7/W35°C

Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o.
Sokołów, ul. Sokołowska 36
05-806 Komorów k. Warszawy
tel. 22 720 69 01
fax 22 720 69 02
wolf@wolf-heiztechnik.pl
www.wolf-heiztechnik.pl
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Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie

Pompy ciepła 
Hewalex  
do ogrzewania c.w.u.

  Szymon Piwowarczyk

  Powietrzne pompy ciepła do podgrze-
wania wody użytkowej zaleca się jako dru-
gie źródło ciepła w celu obniżenia kosztów, 
zautomatyzowania procesu przygotowania 
c.w.u. oraz większego wykorzystania OZE  
w jednostkowej produkcji energii cieplnej. 
Wymagania te więc są spełnione szczegól-
nie kiedy kotłownia opiera się na kotle sta-
łopalnym, gazowym lub ogrzewaniu elek-
trycznym. 
W ofercie firmy Hewalex można znaleźć pom-
py ciepła do podgrzewu wody użytkowej 
w wersji wolno stojącej (możliwość podpię-
cia do praktycznie każdego zasobnika) oraz 
w wersji zabudowanej na zasobniku ze sta-
li nierdzewnej. Obydwa rozwiązania cechują 
się nowoczesną regulacją mogącą sterować 
całą kotłownią wody użytkowej w budyn-
ku – daje to zaletę automatycznego wybo-

ru przez sterownik najtańszego podgrzewu 
wody. Automatyka została wyposażona m.in. 
w czujnik temperatury powietrza zasysanego 
do pompy ciepła – co pozwala ustalić mi-
nimalną temperaurę, przy której urządzenie 
efektywnie pracuje. 

PCWU-3,8H-A3

Moc 3,8 kW – umożliwia stosunkowo szybkie 
nagrzanie wody zwiększając komfort użytko-
wania (zwłaszcza w przypadku większej licz-
by domowników). Przyrost temperatury 100 l 
wody o 35°C zajmuje ok. 1 godziny.
Prostota instalacji – instalator powinien je-
dynie doprowadzić/odprowadzić powietrze 
oraz podłączyć pompę ciepła z zasobnikiem 
i odprowadzić kondensat. Pompa ciepła 
ma zabudowaną w sobie pompę obiegową 

firma hewalex już od kilku lat w swojej ofercie ma pompy ciepła.  
w tym czasie udało się nam zdobyć zaufanie klientów i instalatorów 
– w ostatnich dwóch latach zostaliśmy zdecydowanym liderem 
dostarczającym tego typu rozwiązania w Polsce.
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Model PCWU-3,8H-A3 PCWU 200K-2,3kW PCWU 300K-2,3kW
Moc grzewcza1 3,8 kW 2,3 kW 2,3 kW
Pobór mocy elektrycznej, 
ogrzewanie1 1 kW 0,6 0,6

COP1 3,8 3,84 3,84
Poziom hałasu jedn. zew. 43 dB(A) 45 dB(A) 45 dB(A)
Rodzaj sprężarki rotacyjna
Inwerter [tak lub nie] nie
Maks. ciśnienie robocze czynnika 
grzewczego 36 bar 21 bar

Temperatura czynnika grzewczego 
(min./maks.) 60°C 55°C

Temperatura powietrza (min./maks.) 40°C
Natężenie przepływu powietrza 
(min./maks.) 500/800 m3/h 250/350 m3/h

Moc elektrycznej grzałki (możliwość 
zasterowania) 1,5 kW

Czynnik chłodniczy, ilość 0,9 kg 1,1 kg
Waga 59 kg 90 kg 102 kg
Wymiary 710/530/440 mm 560/1700 mm 640/1820mm

  1 wg EN 14511 dla A7/W35°C

WILO, tak więc sama instalacja sprowadza 
się do podłączenia rurociągów i kanałów 
powietrznych. Skraplacz pompy ciepła zbu-
dowany został w formie wymiennika płasz-
czowo-rurowego przystosowanego do ogrze-
wania wody użytkowej – dlatego pompa 
ciepła jest włączana bezpośrednio pod in-
stalację wody (bez użycia wężownicy).
Chłodzenie – dodatkowo pompę cie-
pła można wykorzystać w okresie letnim do 
schładzania pomieszczeń. Wystarczy prosta 
zwrotnica powietrza i dodatkowy kanał, aby 
kierować powietrze schłodzone i osuszone 
wychodzące z pompy ciepła np. do miesz-
kania. Natężenie przepływu powietrza wy- 
nosi 500-800 m3/h, a jego temperatura jest  
o ok. 8-10°C w porównaniu do powietrza za-
sysanego. Umożliwia to efektywne schłodze-
nie do 150 m2 zamkniętej powierzchni. Nale-
ży jednak pamiętać, że jest to efekt uboczny 
i nie ma możliwości sterowania chłodzeniem.
Cena: 4090 zł netto

PCWU 200K/300K/300SK – 2,3kW

W zależności od zapotrzebowania dostęp-
ne są opcje zasobnika 200 i 300 l z jedną wol-
ną wężownicą kotłową (200K i 300K) oraz 
300-litrowego z dwoma wężownicami: solar-
ną i kotłową (300SK). Zasobniki wykonane są 
z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. 
Najlepsza dostępna ochrona zasobnika 
na rynku – w każdym zasobniku zabudowa-
na jest aktywna anoda tytanowa.
Możliwość pracy całorocznej – ze względu 
na zastosowanie małego przepływu powie-
trza (na poziomie 250-350 m3/h) istnieje moż-
liwość całorocznej pracy pompy ciepła  
w układach z wentylacją mechaniczną – 
pompa ciepła w tym przypadku może do-
datkowo polepszyć wydajność odzysku cie-

pła poprzez 
dochładzanie 
powietrza wy-
lotowego z re-
kuperatora,  
a w okresie let-
nim schładzać 
powietrze wlo-
towe do bu-
dynku. 
Każde z urzą-
dzeń wypo- 
sażone jest  
w szereg za-
bezpieczeń 
zarówno po 
stronie elek-
tycznej i ciśnie-
niowej. 
Hałas gene-
rowany przez 
urządzenia jest 
bardzo mały – 
w odległości  
2 m od urzą-
dzenia wyno-
si on ok. 31 dB, 
co można porównać np. z cichą rozmową.
Cena:
PCWU 200K-2,3kW – 6990 zł netto
PCWU 300K-2,3kW – 7750 zł netto
PCWU 300SK-2,3kW – 8350 zł netto  

HEWALEX Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Słowackiego 33,
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. (32) 214 17 10, faks (32) 214 50 04
hewalex@hewalex.pl,  
www.hewalex.pl
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jest wyczerpana (zwykle po kilku lub kilkuna-
stu dniach), jest ono regenerowane roztwo-
rem soli. Urządzenie pracuje w trybie auto-
matycznym i nie wymaga obsługi ze strony 
użytkownika, z wyjątkiem okresowego uzu-
pełniania pojemnika z solą w tabletkach.
CosmoWATER Exclusive Pure wyposażony jest 
w specjalny układ do dezynfekcji złoża, eli-
minujący ewentualne mikroorganizmy, które 
mogą się pojawić w przypadku braku pobo-
ru wody. Układ do dezynfekcji składa się  
z: sondy z elektrodami, mikrowyłącznika, oka-
blowania. Zamocowany jest na linii solanki  
i automatycznie uruchamiany w trakcie pro-
cesu regeneracji. Podczas solankowania,  
w roztworze soli zachodzi zjawisko elektrolizy,  
w wyniku której w obszarze jednej z elektrod 
powstaje niewielka ilość wolnego chloru, który 
jest czynnikiem dezynfekującym. Solanka z chlo-
rem jest kierowana do butli ze złożem. Roztwór 
soli regeneruje złoże, a chlor je dezynfekuje.

• CosmoWATER Plus ze złożem multifunkcyj-

nym (odżelaziająco-odmanganiająco-zmięk-
czającym).
Urządzenie CosmoWATER Plus wykorzystuje 
specjalne złoże, które usuwa z wody żelazo, 
mangan, twardość, amoniak oraz substan-
cje organiczne. Kiedy złoże straci swoje wła-
ściwości, jest ono regenerowane wyłącznie 
roztworem soli, bez użycia szkodliwych środ-
ków chemicznych. Urządzenie pracuje w try-
bie automatycznym i nie wymaga obsługi ze 
strony użytkownika, z wyjątkiem okresowego 
uzupełniania pojemnika z solą w tabletkach.

• CosmoWATER Carbon ze złożem wielo-
funkcyjnym do filtracji oraz poprawy właści-
wości organoleptycznych wody. Urządzenie 
zawiera kompozycję złóż filtracyjnych – wę-
giel aktywny, żwir filtracyjny, piasek oraz złoże 
inercyjne. Zapewnia ona filtrację mechanicz-
ną na poziomie minimum 20 mikrometrów,  
a węgiel aktywny, eliminuje nieprzyjemny za-
pach chloru, a zarazem poprawia smak i wy-
gląd wody. Woda przepływa przez złoże wie-
lofunkcyjne od góry do dołu. Uzdatniona 
woda kierowana jest poprzez wewnętrzną 
rurę dystrybucyjną do zaworu wielodrogo-
wego, a stamtąd do instalacji. Regenera-
cja urządzenia wykonywana jest wyłącznie 
wodą, w programowalnych interwałach cza-
sowych i o zadanej porze. Urządzenie pra-
cuje w trybie automatycznym i nie wymaga 
obsługi ze strony użytkownika.

CosmoWATER  
– 4 modele  
zmiękczaczy  
oraz filtr CARBON

  Urządzenia CosmoWATER

• CosmoWATER Standard 15 do kotłowni 
wodnych do 500 kW oraz do mieszkań (maks. 
2 osoby) w budynkach wielorodzinnych. 
• CosmoWATER Home 22 do mniejszych do-
mów jednorodzinnych (do 5 osób/2 łazienki).

• CosmoWATER Exclusive Pure dla więk-
szych domów jednorodzinnych (powyżej  
5 osób/2 łazienki).
Powyżej wymienione zmiękczacze zawierają 
specjalne monosferyczne złoże jonowymien-
ne, które usuwa z wody jony wapnia i ma-
gnezu. Gdy zdolność jonowymienna złoża 

woda wodociągowa zwykle spełnia normy wody 
pitnej, nie zawsze jednak użytkownikom odpowiada 
jej smak czy zapach. Często też powoduje osady 
oraz kamień kotłowy, niszczący instalacje grzewcze, 
armaturę łazienkową i urządzenia AGD. Z kolei woda z ujęcia własnego 
najczęściej nie odpowiada normom wody pitnej, ze względu na 
obecność nadmiernych ilości niektórych związków, np. żelaza, manganu 
lub amoniaku. Bez względu na pochodzenie wody oraz występujące 
w niej problemy, można ją w prosty sposób uzdatnić, dobierając 
odpowiednie urządzenie z linii CosmowATeR dostępnej w hurtowniach 
BIMsPLUS. Zmiękczacze CosmowATeR to gama najnowocześniejszych 
urządzeń do uzdatniania wody wyróżniających się wysoką jakością 
i niezawodnością. Opatentowane, unikalne rozwiązania w nich 
zastosowane mają na celu uzdatnianie wody w sposób komfortowy, 
oszczędny i chroniący środowisko naturalne. 

Twardość 3-28 dH 60-500 mg CaCO3/l
Żelazo 0,20 mg/l 200 μg/l
Mangan 0,05 mg/l 50 μg/l
Chlor 0,30 mg/l 300 μg/l

wymagania fizykochemiczne, jakim 
powinna odpowiadać woda przeznaczona 
do spożycia przez ludzi
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Przegląd podstawowych zalet

- sterowanie oparte na logicznym prognozo-
waniu, dzięki czemu stopień zużycia materia-
łów eksploatacyjnych dostosowany jest do 
stopnia wyczerpania złoża, a proces regene-
racji zachodzi w zależności od rzeczywiste-
go i prognozowanego zużycia wody (zawsze 
w godzinach najmniejszego poboru wody – 
ustawienie fabryczne godzina 02:00);
- zaawansowany technicznie panel sterujący 
z łatwą i intuicyjną obsługą;
- unikalna konstrukcja głowicy sterującej od-
porna na duże wahania ciśnienia i gorszą ja-
kość wody wodociągowej (np. wysoki poziom 
zanieczyszczeń mechanicznych, żelazo itp.);
- opatentowany, przeciwprądowy system 
regeneracji w urządzeniach CosmoWATER 
skutkujący oczyszczaniem złoża począwszy 
od pokładów bardziej zanieczyszczonych,  
a w konsekwencji mniejszym zużyciem wody 
i soli do regeneracji – mniejsze koszty eksplo-
atacyjne;
- urządzenia w pełni automatyczne, niewy-
magające obsługi ze strony użytkownika, 

z wyjątkiem okresowego uzupełniania po-
jemnika z solą (zwykle raz na parę miesięcy);
- oszczędna eksploatacja bez użycia szko-
dliwych środków chemicznych (urządzenia 
regenerowane wyłącznie wodą lub roztwo-
rem wody i soli w ilościach o ok. połowę 
mniejszych niż w konwencjonalnych filtrach 
i zmiękczaczach);
- brak ryzyka powstawania w urządzeniach 
tzw. złogów solnych oraz zalania pomieszcze-
nia, w którym znajduje się zmiękczacz, dzię-
ki unikalnemu systemowi regeneracji (auto-
matyczne napełnianie wodą zbiornika soli to 
pierwszy etap regeneracji, więc po jej zakoń-
czeniu w zbiorniku nie zalega woda);
- system automatycznej regeneracji złoża  
w przypadku braku poboru wody, pomocny 
w utrzymaniu czystości mikrobiologicznej złoża;
- funkcja WAKACJE – regeneracja okresowa. 
Jeżeli pobór wody uzdatnionej jest okreso-

Dane techniczne Jedn.
CosmoWATER 

Standard 15 Home 22 Exclusive Pure Plus Carbon

Przeznaczenie 
uzupełnianie kotłowni 
wodnych niskotemp. 

(do 500 kW) i mieszkań
1-4 osób

1-2 łazienki
2-4 osób i więcej

2 i więcej łazienek
dom jednorodzinny 
z własnym ujęciem 

wody
dom 

jednorodzinny

Maksymalne natężenie przepływu m3/h 1,2 2 3 0,8-1,2 0,8-3
Zakres ciśnienia bar 1,3-8 2-8
Objętość złóż l 15 22 30 25 14
Pojemność jonowymienna m3x°f 100 150 220 100 -
Konsumpcja wody na regenerację l 75-90 100-120 150-180 125-200 -
Konsumpcja soli na regenerację kg 2,5 3,6 4,5 3,7 -
Wydajność między regeneracjami dla 
wody 14°dH l 4000 6000 8800 3100 -

Wymiary: (wys./szer./gł.) mm 660/419/495 1168/419/502 1220/432/533 1213/419/502 898/343/301
Cena katalogowa euro ~485 ~546 ~984 ~1019 ~464

Klasyfikacja twardości wody, mapa Polski z uwzględnieniem twardości wody

Montaż urządzeń

Wszystkie zmiękczacze montuje się na głów-
nym przyłączu wody zimnej. 
Należy pamiętać, że przed każdym urzą-
dzeniem CosmoWATER należy zamonto-
wać filtr wstępny np. CosmoCLEAN, celem 
zabezpieczenia głowicy przed zanieczysz-
czeniami mechanicznymi. Do instalacji 
urządzeń wystarczy miejsce z wejściem/wyj-
ściem wody dla całego układu/mieszka-
nia, gniazdem elektrycznym i odpływem do 
kratki kanalizacyjnej.

dH – stopnie niemieckie

Sprawdź promocję 
CosmoWATER multitool

4

Klasyfikacja twardoæci wody

Rozporzˆdzenie Ministra Zdrowia

Mapa Polski z uwzgl«dnieniem twardoæci wody

z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie wymagaÄ dotyczˆcych jakoæci wody przeznaczonej 
do spoýycia przez  ludzi

Chemiczne w¸aæciwoæci wody

WYMAGANIA FIZYKOCHEMICZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAå WODA  
PRZEZNACZONA DO SPO˚YCIA PRZEZ LUDZI

dH - stopni niemieckich

 årednia krajowa  

 åREDNIO MI¢KKA 3 - 7 dH

 åREDNIO TWARDA 8 - 14 dH

 TWARDA  15 - 21 dH

 BARDZO TWARDA > 21 dH

18 dH

TwardoÊç 3-28 dH 60-500 mgCaCO3/l

˚elazo 0,20 mg/l 200 µg/l

Mangan 0,05 mg/l 50 µg/l

Chlor 0,30 mg/l 300 µg/l

http://www.instalreporter.pl
http://www.bimsplus.com.pl/promocje/947
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wo wstrzymany (np. w czasie urlopu), istnieje 
możliwość ustawienia dodatkowej, oszczęd-
nej regeneracji urządzenia w ustalonych od-
stępach czasu (np. co 7 dni).  
Unika się dzięki temu procesu degradacji zło-

ża i utrzymuje je w czystości;
- urządzenia kompletnie zmontowane i goto-
we do działania.
Urządzenia CosmoWATER dostępne są  
w sieci hurtowni instalacyjnych BIMsPLUS  

Jak obliczyć koszt eksploatacji?

Obliczenie kosztu eksploatacji urządzenia, przy założeniu, że miesięczne zużycie 
wody wynosi 3 m3/osobę, a twardość wody 14°dH. Co ile dni nastąpi regenera-
cja? Dla potrzeb zmiękczania wody w gospodarstwach domowych dostępne są 
dwa urządzenia CosmoWATER Home 22 i CosmoWATER Exclusive Pure.

19

Odpowiedzi na najcz«æciej zadawane pytania - cd.
Najcz«æciej zadawane pytania

Jak obliczy� koszt eksploatacji urzˆdzenia wiedzˆc, ýe miesi«czne zuýycie wody wynosi 
3m3, a twardoæ� 25¡f? Co ile dni nastˆpi regeneracja?
 
TwardoÊç: 25°f (stopni francuskich) = 14°dH (stopni niemieckich)
Dla potrzeb zmi´kczania wody w gospodarstwach domowych dost´pne sà dwa urzàdzenia  
CosmoWATER Home 22 i CosmoWATER Exclusive Pure:

Powy˝sze koszty dotyczà twardoÊci ogólnej wody surowej 25°f (stopni francuskich) to jest 14dH 
(stopni niemieckich).

CosmoWATER 
Home 22

CosmoWATER 
Exclusive Pure

TwardoÊç ogólna wody surowej 14°dH

Ârednia wydajnoÊç pomi´dzy 2 regeneracjami 6,0 m3 8,8 m3

Zu˝ycie wody 3 m3 / miesiàc

Teoretyczna cz´stotliwoÊç regeneracji co ok. 2 miesiàce co ok. 3 miesiàce

Cz´stotliwoÊç regeneracji w przypadku braku poboru wody 
(czystoÊç mikrobiologiczna) co 15 dni

co ok. 3 miesiàce 
(urzàdzenie posiada układ 

do dezynfekcji zło˝a)

Przyk∏ad: Ârednie zu˝ycie wody w rodzinie 3-4 osobowej wynosi ok. 15 m3/miesiàc.

Ârednie zu˝ycie wody w rodzinie 3-4 osobowej 15 m3 wody/miesiàc

Cz´stotliwoÊç regeneracji
15 m3/ 6,0 m3 = ok. 2,5 
regeneracji w miesiàcu to 

jest co ok. 12 dni

15 m3/ 8,8 m3 = ok. 2 
regeneracji w miesiàcu to 

jest co ok. 18 dni

Koszt jednej regeneracji

Koszt soli na 1 regeneracj´
3,6 kg × 1,54 PLN/ 1 kg  

≈ 5,54 PLN
4,5 kg × 1,54 PLN/ 1 kg  

≈ 6,93 PLN

Koszt wody na 1 regeneracj´ 100 litrów × 6,00 PLN /1 m3 ≈ 
0,60 PLN

150 litrów × 6,00 PLN /1 m3 
≈ 0,90 PLN

Koszt energii elektrycznej na 1 regeneracj´ pomijalny pomijalny

Sumaryczny koszt 1 regeneracji
5,54 PLN + 0,60 PLN  

≈ 6,14 PLN
6,93 PLN + 0,90 PLN  

≈ 7,83 PLN

Koszt 1 m3 wody zmi´kczonej 6,14 PLN / 6,0 m3 
≈ 1,02 PLN

7,83 PLN / 8,8 m3 
≈ 0,89 PLN

Koszt 1-miesi´cznej eksploatacji 1,02 PLN/ 1 m3 × 15 m3

≈ 15,30 PLN
0,89 PLN/ 1 m3 × 15 m3 

≈ 13,35 PLN

Analizator spalin 
BLUELYZER od AFRISO

  Po pierwsze: urządzenie

Analizator spalin BLUELYZER ST to sprawdzone 
rozwiązanie w rodzinie przyrządów kontrolno- 

-pomiarowych BlueLine AFRISO. Został on 
stworzony w odpowiedzi na zapotrzebowa-
nie instalatorów i jego zadaniem jest mak-
symalne ułatwienie ich codziennej pracy. 
Kompaktowy, poręczny analizator pozwala 
określić podstawowe parametry gazów spa-
linowych. Umożliwia: pomiar O2, CO, ciśnie-
nia, temperatury otoczenia oraz obliczenie 
stężenia CO2, sprawności kotła i parametru 
lambda. Może być stosowany przy urucha-
mianiu oraz bieżącej eksploatacji małych  
i średnich kotłów opalanych olejem lub ga-
zem. Obsługiwany jest za pomocą 4 intuicyj-

Dokładny analizator spalin to połowa sukcesu. Drugie 50% stanowi 
jego regularne i profesjonalne serwisowanie. Co jest istotne przy 
zakupie i eksploatacji tego typu urządzeń? Poniższy artykuł 
odpowiada na te trudne pytania.

  Anna Jurczyk

AFRISO sp. z o.o.
Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów
tel. 32 330 33 55, faks 32 330 33 51 
analizatory@afriso.pl, www.afriso.pl

http://www.instalreporter.pl
http://www.afriso.pl
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nych klawiszy funkcyjnych zintegrowanych  
z klawiaturą, co czyni go odpornym na za-
pylenie i zabrudzenie. Kolorowy, podświe-
tlany wyświetlacz TFT 2,8” o wysokim kon- 
traście, ułatwia odczyt wskazań nawet  
w ciemnej kotłowni. System sterowania daje 
możliwość ustawienia alarmu dźwiękowe-
go po przekroczeniu zadanych wartości 
granicznych, a tym samym szybką reakcję 
użytkownika na przekroczenie stężenia ga-
zów mogących uszkodzić cele pomiaro- 
we. Ryzyko zalania sensorów czy pompy,  
a w konsekwencji kosztowną naprawę – eli-
minuje zastosowana zewnętrzna pułapka 
kondensatu, której elementem jest zatrzy-
mująca wilgoć wkładka teflonowa PTFE. 
W sytuacji, gdy obsługa analizatora spa-

lin nie jest możliwa w standardowej pozycji, 
z pomocą przychodzi możliwość obróce-
nia ekranu o 180°. Dzięki systemowi au-
todiagnostyki można z wyprzedzeniem za-
planować serwis analizatora tak, by uniknąć 
konieczności wymiany sensora w okresie in-
tensywnej pracy. Do urządzenia przy zaku-
pie dodawana jest w pakiecie karta pa-
mięci MicroSD, która pozwala na prostą 
archiwizację pomiarów i ich wydruk. 

Specyfikacja techniczna 
BLUELYZER ST
Przyrząd: analizator spalin BLUELYZER ST
Wymiary: 144x67x37 mm 
Kolorowy wyświetlacz TFT 2,8” 
Zasilanie: akumulator Li-Ion 1,8 Ah – 
ładowany w dowolnym momencie
Czas pracy: do 12 godzin 
Pamięć: karta pamięci MicroSD 
(pojemność 2 GB, w standardowej 
dostawie)
Interfejsy: USB, port podczerwieni

Pobierz bezpłatny 
poradnik eksploatacji

Parametr Wartość
O2 0÷21% obj. 

CO maksymalne 6000 ppm
CO2 0÷CO2max

Temperatura spalin 0÷1000°C
Temperatura 

otoczenia -20÷200°C

Zakresy pomiarowe

Po drugie: serwis

Każdy analizator spalin wraz z upływem cza-
su i liczbą dokonanych pomiarów zaczy-
na tracić swoją fabryczną dokładność. Za-
tem oczywistym jest fakt, że każdy analizator 
bez wyjątku, niezależnie od producenta, wy-
maga regularnych przeglądów serwisowych 
(nie tylko wtedy, gdy przestanie działać). To 
instalator bierze odpowiedzialność za wyko-
nywane pomiary, dlatego musi mieć pew-
ność, że urządzenie zachowuje swoją do-
kładność. Zgodnie z dobrą praktyką w branży 
i zaleceniami producentów – tylko regularne 
badanie w autoryzowanym serwisie zapew-
ni w 100% gwarancję sprawności i precyzji po-
miarowej na długi czas. Firma AFRISO posiada 
własne laboratorium pomiarowe wyposażone 
w niezbędną aparaturę diagnostyczną i ob-
sługiwane przez wykwalifikowanego serwisan-
ta. Do kalibracji używane są wzorcowe gazy 
renomowanych firm. Po dokonaniu tego pro-
cesu klient otrzymuje certyfikat potwierdzają-
cy kalibrację.

Rozwijając stale serwis urządzeń, firma AFRISO 
postanowiła jeszcze bardziej usprawnić cały 
proces i wprowadziła kilka udogodnień dla in-
stalatorów: zgłoszenie serwisowe można wy-
pełnić online – bez zbędnych dokumentów, 
wstępna wycena serwisu przedstawiana jest 
już na etapie rejestracji, a użytkownik nie po-
nosi kosztów transportu, które są po stronie 
AFRISO. Ponadto usługa działa w systemie 
„door-to-door”, co oznacza, że analizator zo-
staje odebrany przez kuriera ze wskazanego 
adresu i także na podany adres dostarczany 
po przeglądzie. Zachowanie analizatora spa-
lin BLUELYZER ST w dobrej kondycji przez 4 lata 
może kosztować tylko 465 zł.

Więcej informacji o analizatorach i ich serwi-
sie na stronie: www.analizatory.pl.  

Pobierz proces całej 
ścieżki serwisowej 
analizatora 

http://www.instalreporter.pl
http://analizatory.pl/bluelyzer/
http://analizatory.pl/bluelyzer/
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ścianą, przepływ laminarny 0,5; 1,0; 2,0; 4,0 l/s 
(przepływ ciągły). Najlepszym rozwiązaniem 
jest stworzenie w laboratorium warunków, 
jakie panują w rzeczywistości w budynkach 
obecnie wznoszonych, a następnie wyko-
nanie pomiarów, które uwzględniają rów-
nież wymagania stawiane przez normy kra-
jowe dla izolacji akustycznej budynków (np. 
Niemcy: DIN 4101).

Własne laboratorium – realne wyniki  
i „komletny system”
Firma Geberit zbudowała tego typu stanowi-
ska we własnym laboratorium akustycznym 
w Szwajcarii. Badania przeprowadzono na 
zgodność z normą DIN 4101 przy współudzia-
le przedstawicieli Instytutu Fraunhofera, uzy-
skując realne do osiągnięcia wartości. Dzię-

Najlepsze parametry tłumienia hałasu  

Kanalizacja 
niskoszumowa 
Geberit Silent-PP

  Zuzanna łepkowska

  Badania systemów rurowych, wykony-
wane zgodnie z normą EN 14366, nie dają 
odpowiedzi na pytanie, jaki poziom hałasu 
będzie rejestrowany w pomieszczeniu chro-
nionym w warunkach rzeczywistych, gdzie 
zwykle ani ściana działowa, ani strop nie 
mają tak wysokich parametrów (izolacyj-

ność itd.), jak na stanowisku pomiarowym  
w laboratorium. Standardowe stanowisko to: 
4 kondygnacje (włączając piwnice), piw-
nice izolowane przed hałasem materiało-
wym, 25 cm odcinek uspokajający w piwni-
cy, 2 mocowania na kondygnację, ściana: 
220 kg/m2, pomiar na parterze, za/przed 

Rozwój tworzywowych systemów kanalizacyjnych o zwiększonych 
parametrach akustycznych umożliwia znaczną redukcję hałasu 
pochodzącego od instalacji zamontowanych w budynku. Zastosowanie 
tylko jednego elementu, czyli wyciszonego systemu rurowego,  
nie daje gwarancji spełnienia normatywnych warunków akustycznych  
w pomieszczeniach chronionych, ponieważ poziom hałasu zależy od wielu 
czynników, takich jak rodzaj ściany i stropu, sposób wykonania połączenia 
ściany działowej ze stropem oraz sposób montażu systemu rurowego 
(rodzaj zastosowanej ścianki instalacyjnej). w przypadku Geberit Silent-PP 
„system” oznacza nie tylko asortyment, ale również gotowe rozwiązania, 
oparte na badaniach przeprowadzonych we własnym laboratorium fizyki 
budowli z uwzględnieniem rzeczywistych sytuacji budowlanych, gwarantujące 
osiągnięcie założonych w projekcie dopuszczalnych poziomów hałasu.

1  Orientacyjny udział procentowy hałasu materiałowego i powietrznego

2  Przykład stanowiska pomiarowego w laboratorium 
fizyki budowli firmy Geberit: 2 l/s przepływa przez 
system po uruchomieniu spłukiwania, nie jest to 
przepływ ciągły (laminarny); 3 kondygnacje; piwnica 
nieizolowana; woda pitna: ciśnienie 0,3 MPa, czas 
napełniania ok. 45 s; ściana 180 kg/m2; przedścianka 
(efekt izolacyjny); strop: grubość 220 mm

Pobierz deklaracje 
techniczne:  
 
Geberit Silent-db 20 
 
Geberit Silent-PP

Sytuacja budowlana do badań:

Geberit GIS system przed 
ścianą masywną,

Taśma izolacyjna GIS
Podkładka korkowa GIS

Pomieszczenie chronione
położone piętro niżej po
przekątnej

Pomieszczenie za ścianą

Geberit Mepla
Geberit Mapress

Geberit Silent-PP

Ściana działowa 180 kg/m3

Ścianka instalacyjna GIS, 
przykrycie płyta g-k 18 mm

Element montażowy
GIS do WC 
Element montażowy
GIS do umywalki

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2013/10/1_g.png
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2013/10/2_g.png
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ki temu Geberit może zaoferować kompletny 
system spełniający wymagania normy DIN 
4101, dający dodatkową korzyść, jaką jest 
gwarancja osiągnięcia założonych w projek-
cie dopuszczalnych poziomów hałasu. „Kom-
pletny system” oznacza bowiem systemowe 
rozwiązania dla różnych rzeczywistych sytu-
acji budowlanych. 

Jakie systemy przebadano?
W laboratorium firmy Geberit zbudowano sta-
nowiska pomiarowe dla różnych rodzajów za-
budowy (ścianka instalacyjna lekka, masywna, 
ściana działowa lekka, masywna) występującej 
w praktyce. Badania prowadzili przedstawicie-
le Instytutu Fraunhofera dla systemów kanaliza-
cji wyciszonej Geberit Silent-db 20 oraz Geberit 
Silent-PP według niemieckich norm i warun-
ków występujących w praktyce w budownic-
twie wielorodzinnym. Badania wykazały, że 
najlepsze parametry akustyczne w pomiesz-
czeniu chronionym uzyskuje się przy zastosowa-
niu systemu instalacyjnego o nazwie GIS, który 
montowany jest przed ścianką lekką lub przed 
ścianą masywną. System ten zapewnia maksy-
malną ochronę przed propagacją hałasu ma-
teriałowego, którego udział w pomieszczeniu 
chronionym jest najwyższy (około 96%). Dekla-

racje techniczne dla poszczególnych stanowisk 
pomiarowych opatrzone stemplem Instytutu 
Fraunhofera zawierają tabelaryczne zestawie-
nie wyników badań oraz oszacowaną wartość 
tłumiącą ściany wraz z instalacjami. W wielu 
krajach wartości podane w deklaracjach są 
uwzględniane jako zalecenie nadzoru budow-
lanego przy wydawaniu wytycznych ochrony 
przed hałasem instalacyjnym.  

System kanalizacji niskoszumowej Geberit Silent-PP

Rury trójwarstwowe z kopolimeru PP: 
warstwa zewnętrzna – PP, kolor czarny, war-
stwa środkowa – PP MD + talk, kolor szary, 
warstwa wewnętrzna – PP, kolor biały. Do-
datek talku zwiększa sztywność obwodo-
wą rury oraz jej ciężar, dzięki temu system 
nie tylko generuje mniejszy hałas powietrz-
ny, ale również pozwala schodzić pionem 
do poziomu układanego bezpośrednio  
w ziemi bez potrzeby zmiany systemu. 
Właściwości materiału: 
- izolacyjność akustyczna: niski poziom ha-
łasu od instalacji kanalizacji, 
- wysoka sztywność obwodowa rury: moż-
liwość układania instalacji w ziemi bez do-
datkowej osłony,
- odporność na uderzenia w niskiej tempe-
raturze: montaż w temperaturze do -10oC,
- odporność na promieniowanie UV (do-
datek sadzy w rurach i kształtkach): ma-

gazynowanie rur do 2 lat w warunkach at-
mosferycznych,
- odporność na chemikalia w ramach ka-
nalizacji domowej,
- współczynnik liniowej rozszerzalności  
0,08 mm/mK,
- temperatura pracy do 90oC. 
 
Połączenia. System Silent-PP charaktery-
zuje się połączeniem kielichowym. Spe-
cjalnie wyprofilowana krawędź kielicha 
tworzy bezpieczne gniazdo dla uszczel-
ki. Materiał EPDM, z którego wykonane są 
wszystkie uszczelki systemu gwarantuje: 
szczelność, długowieczność, podwyższo-
ną odporność chemiczną, odporność na 
wysoką i niską temperaturę. 
 
Kształtki produkowane są metodą for-
mowania wtryskowego PP wypełnione-

go kredą. Dodatek kredy zwiększa ciężar. 
Kształtki Geberit Silent-PP są ożebrowane, 
co w miejscach uderzenia ścieków do-
datkowo zmniejsza poziom hałasu emito-
wanego przez system. Specjalny kształt 
uszczelki ułatwia montaż mufy przesuwnej.  

Elementy uzupełniające Asortyment Ge-
berit Silent-PP zawiera również materiały 

uzupełniające, które gwarantują prawidło-
wą pracę systemu, ochronę przed hałasem 
materiałowym i powietrznym oraz ochronę 
ppoż.: systemowe obejmy rurowe z wkład-
ką izolacyjną, materiały izolujące ruro-
ciąg od konstrukcji (wąż i taśma izolacyjna), 
ciężka mata izolacyjna Geberit Isol, która 
znacznie redukuje emisję hałasu powietrz-
nego, tuleje ogniochronne, napowietrzniki. 

Geberit Sp. z o.o.
ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa
tel. 22 376 01 02, faks. 22 843 47 65
www.geberit.pl
geberit.pl@geberit.com
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3  Obraz z kamery akustycznej rejestrującej 
źródła hałasu w spłuczce podtynkowej:  
a) uruchomienie spłukiwania, b) uderzenie 
hydrauliczne w rurze spłukującej, c) przepływ 
w rurze spłukującej, d) zamykanie zaworu 
spustowego, e) spłukiwanie miski ustępowej, 
f) odpływ ścieków. Zmierzono również, 
że najwyższe poziomy hałasu są podczas 
uruchomienia, przy czym różnica ta jest 
znacząca w przypadku zabudowy masywnej

http://www.instalreporter.pl
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POZIOMO:

3) inaczej wykrywacz, np. gazów, przecieków. 8) otrzymanie przesyłki. 9) imię Fondy, aktorki. 10) informuje o stanie

alarmowym lub ... świetlna na skrzyżowaniu. 11) sprowadzanie towarów z zagranicy. 12) chorobliwy lęk przed

określonymi przedmiotami lub sytuacjami. 14) egzaminacyjna na uczelni. 16) powyżej kolana. 17) nazwa własna

rozdzielaczy do ogrzewania podłogowego AFRISO. 19) Erik, słynny kompozytor francuski. 21) ściana z cegieł.

22) naczynie laboratoryjne. 24) nie siłacz, ale otworzy zawór. 25) przyrząd do pomiaru ciśnienia.

PIONOWO:

1) na pionie lub przy grzejniku, do usuwania powietrza z instalacji. 2) rodzaje zaworów służących do „miksu” wody

gorącej z kotła i zimnej z jego powrotu. 3) żołnierz lekkiej jazdy. 4) satrapa, władca absolutny. 5) tytuł przywódców

muzułmańskich. 6) Kolberg, polski etnograf. 7) dla instalatorów jest nim np. termostat, dla większości ludzi to po prostu

pokrętło. 9) wielkanocna pisanka. 12) stosowane i wymieniane w instalacji i ... samochodzie. 13) niebieska linia

analizatorów spalin AFRISO. 15) kupujący w sklepie. 18) rower bez ramy. 20) wypływa ze Świnoujścia. 22) czasem brzmi

fałszywie. 23) niegdyś w portfelu Włocha.

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 33 utworzą rozwiązanie.

POZIOMO: 
3) inaczej wykrywacz, np. gazów, przecieków. 8) ... domu lub otrzymanie przesyłki. 9) imię fondy, aktorki.  
10) informuje o stanie alarmowym lub ...świetlna na skrzyżowaniu. 11) sprowadzanie towarów z zagranicy.  
12) chorobliwy lęk przed określonymi przedmiotami lub sytuacjami. 14) egzaminacyjna na uczelni.  
16) powyżej kolana. 17) nazwa własna rozdzielaczy do ogrzewania podłogowego AfRISO. 19) napełniane 
gazem. 21) ściana z cegieł. 22) naczynie laboratoryjne. 24) nie siłacz, ale otworzy zawór. 25) przyrząd do 
pomiaru ciśnienia. 

PIONOwO: 
1) na pionie lub przy grzejniku, do usuwania powietrza z instalacji. 2) rodzaje zaworów służących do „miksu” 
wody gorącej z kotła i zimnej z jego powrotu. 3) żołnierz lekkiej jazdy. 4) satrapa, władca absolutny. 5) tytuł 
przywódców muzułmańskich. 6) Kolberg, polski etnograf. 7) dla instalatorów jest nim np. termostat, dla 
większości ludzi to po prostu pokrętło. 9) wielkanocna pisanka. 12) stosowane i wymieniane w instalacji 
wodnej i ...samochodzie. 13) niebieska linia analizatorów spalin AfRISO. 15) kupujący w sklepie. 18) rower  
bez ramy. 20) wypływa ze Świnoujścia. 22) czasem brzmi fałszywie. 23) niegdyś w portfelu włocha.

Rozwiązanie hasła wraz z imieniem  
i nazwiskiem prosimy przesyłać e-mailem  
na adres: instalreporter@instalreporter.pl
Wśród prenumeratorów, którzy nadeślą  
prawidłowe rozwiązanie krzyżówki, 
rozlosujemy nagrody: torbę narzędziową, 
torbę narzędziową mniejszą, torbę na 
laptopa.
Warunkiem uczestnictwa w losowaniu jest 
prenumerowanie bezpłatnego e-czasopisma 
InstalReporter (lub zaprenumerowanie  
od bieżącego wydania).

Pobierz: szczegółowy regulamin krzyżówek 
w InstalReporterze
Informujemy, że termin nadsyłania rozwiązań 
upływa dnia 12 listopada 2013 roku. 
W kolejnym wydaniu InstalReportera 11/2013 
opublikujemy nazwiska Laureatów.

Serdecznie dziękujemy 
firmie AFRISO za 
ufundowanie nagród.

Krzyżówka z firmą AFRISO
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POZIOMO:

3) inaczej wykrywacz, np. gazów, przecieków. 8) otrzymanie przesyłki. 9) imię Fondy, aktorki. 10) informuje o stanie

alarmowym lub ... świetlna na skrzyżowaniu. 11) sprowadzanie towarów z zagranicy. 12) chorobliwy lęk przed

określonymi przedmiotami lub sytuacjami. 14) egzaminacyjna na uczelni. 16) powyżej kolana. 17) nazwa własna

rozdzielaczy do ogrzewania podłogowego AFRISO. 19) Erik, słynny kompozytor francuski. 21) ściana z cegieł.

22) naczynie laboratoryjne. 24) nie siłacz, ale otworzy zawór. 25) przyrząd do pomiaru ciśnienia.

PIONOWO:

1) na pionie lub przy grzejniku, do usuwania powietrza z instalacji. 2) rodzaje zaworów służących do „miksu” wody

gorącej z kotła i zimnej z jego powrotu. 3) żołnierz lekkiej jazdy. 4) satrapa, władca absolutny. 5) tytuł przywódców

muzułmańskich. 6) Kolberg, polski etnograf. 7) dla instalatorów jest nim np. termostat, dla większości ludzi to po prostu

pokrętło. 9) wielkanocna pisanka. 12) stosowane i wymieniane w instalacji i ... samochodzie. 13) niebieska linia

analizatorów spalin AFRISO. 15) kupujący w sklepie. 18) rower bez ramy. 20) wypływa ze Świnoujścia. 22) czasem brzmi

fałszywie. 23) niegdyś w portfelu Włocha.

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 33 utworzą rozwiązanie.
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  II Kongres PORT PC otworzył prezes zarzą-
du PORT PC Paweł Lachman. Warto wspo-
mnieć, że dzień wcześniej został on uho-
norowany pucharem Renexpo za wybitną 
osobowość branży OZE w 2013 roku, co jest 
również wyróżnieniem dla całej działalno-
ści PORT PC. Na początku Kongresu uczczo-
no minutą ciszy pamięć zmarłego niedawno 
profesora Brunona Grochala, wieloletniego 
prezesa zarządu PSPC i gorącego propaga-
tora pomp ciepła w Polsce.

Cel kongresu
Zgodnie z mottem II Kongresu PORT PC: „Czas 
na aktywne wsparcie pomp ciepła!” naj-
ważniejszymi tematami były nowe inicjaty-
wy stowarzyszenia, związane z ustanawia-
niem branżowych standardów technicznych, 
ważne wystąpienie prezes zarządu NFOŚiGW 

Małgorzaty Skuchy i zapowiedź dofinanso-
wania pomp ciepła w ramach nowego pro-
gramu dofinansowania PROSUMENT od po-
czątku 2014 r. 
Wystąpienia prezes Skuchy z NFOŚiGW na 
temat planowanego programu Prosument 
wskazały na dostrzeżenie roli pomp ciepła 
po wprowadzeniu decyzji Komisji Europejskiej 
o rozliczeniu energii ze źródeł odnawialnych. 
Również Mariusz Radziszewski reprezentują-
cy Departament Energii Odnawialnej z Mini-
sterstwa Gospodarki wskazał na możliwość 
szybkiego wydania polskiego rozporządzenia 
wdrażającego marcową decyzję KE.
W dyskusji panelowej uczestnicy podkreśla-
li rolę harmonijnego rozwoju branży OZE wraz 

Duży sukces  
II Kongresu PORT PC:  
350 uczestników  
i gorące tematy!

w dniu 17 października 2013 w ramach targów 
Renexpo w warszawie odbył się II Kongres Polskiej 
Organizacji Rozwoju Pomp Ciepła. w imprezie 
wzięło udział ponad 350 osób z całej Polski. wręczenie statuetki PORT PC dla Marka Miary za wkład w rozwój 

technologii pomp ciepła w Polsce

Prezes zarządu PORT PC Paweł Lachman 
z pucharem Renexpo za wybitną 
osobowość branży OZe w 2013 r.PORT PC zapowiada…

…wytyczne o szacowaniu  
współczynnika efektywności SCOP 
W ramach prezentacji zamierzeń PORT PC, 
przedstawiono szczegółowe plany działań 
stowarzyszenia, takie jak wydanie wytycz-
nych o szacowaniu współczynnika efek-
tywności SCOP dla pomp ciepła sprężarko-
wych i gazowych (na bazie niemieckiej VDI 
4650 cz. 1 i 2) jeszcze w grudniu tego roku, 
opublikowanie wytycznych dla równowa-
żenia instalacji centralnego ogrzewania  
i wytycznych na temat głośności pomp 
ciepła do połowy 2014 roku.

…wytyczne VDI
Ważną inicjatywą stowarzyszenia są pla-
ny publikacji w Polsce najważniejszych wy-
tycznych Niemieckiego Stowarzyszenia In-
żynierów VDI, dotyczących branży OZE i 

techniki grzewczej. PORT PC ma nadzieję, 
że będzie to przełom w ustanowieniu stan-
dardów jakości dla intensywnie rozwijają-
cych się technologii OZE. 

…szkolenia
Planowane jest również rozpoczęcie szko-
leń EUCert w 2014 r. w Eurocentrum w Ka-
towicach oraz prezentowanie przykładów 
zastosowania pomp ciepła w Polsce w ar-
tykułach prasowych. 

…powołanie Komisji
Kolejną wspólną inicjatywą PORT PC  
i PSCP jest zamiar powołania w 2014 roku 
specjalnej komisji ds. jakości instalacji  
z pompami ciepła. Zajmowałaby się ona 
rozpatrywaniem zgłaszanych przez klien-
tów problemów jakościowych.

http://www.instalreporter.pl
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PORT PC obejmujące projektowanie i wyko-
nywane dolnych źródeł pomp ciepła takich 
jak pionowe, poziome i koszowe gruntowe 
wymienniki ciepła. W czasie Kongresu sprze-
dano kilkaset egzemplarzy tej publikacji. Ko-
lejne zamówienia można składać poprzez 
stronę internetową stowarzyszenia.
Drugim ważnym dokumentem jest materiał 
o europejskich dobrych praktykach na rzecz 
rozwoju pomp ciepła. Analiza przedstawio-
na na 20 stronach publikacji pokazuje naj-
ważniejsze działania i odpowiedzialność po-
szczególnych stron za rozwój technologii 
pomp ciepła. Materiał został opracowany 
przez trzy organizacje: EHPA, Delta i PORT PC.
Trzeci dokument to ponad 80 stronnicowe 
opracowanie PORT PC dostępne na www.
kongres.portpc.pl. Obejmuje ono między in-
nymi opis technologii, znaczenie pomp cie-
pła w Polsce i w Europie, główne bariery roz-
woju rynku pomp ciepła, podstawowe cele 
i planowane działania PORT PC. W opraco-
waniu znajdują się rozdziały o wpływie zasto-
sowania pomp ciepła na środowisko natu-
ralne oraz skutki wymogów ustawy OZE oraz 

UE, a także wpływ na rynek urządzeń grzew-
czych w najbliższych latach. Poruszono rów-
nież zagadnienia związane z technologią 
smart grid – inteligentna sieć energetyczna  
z pompami ciepła oraz połączenie pomp 
ciepła z innymi technologiami OZE.

Kalkulator efektywności
Na stronie www.portpc.pl dostępna jest 
próbna wersja kalkulatora współczynnika 
efektywności SCOP w oparciu o wytycz-
ne VDI 4650 cz. 1. Oficjalna premiera tego 
kalkulatora zaplanowana jest na styczeń 
2014 roku wraz wydaniem wytycznych VDI 
4650 cz. 1.  

rozwojem wszystkich technologii, które w du-
żym stopniu wpływają na rozwój rynku pomp 
ciepła, a w szczególności fotowoltaiki i ener-
getyki wiatrowej.
Bardzo interesujące dla słuchaczy było wy-
stąpienie pani Krystyny Dawson z BSRIA, doty-
czące przyszłości technologii grzewczych  
w Europie oraz znaczenia pomp ciepła w roz-
woju technologii smart grid poruszane przez 
pana Marka Miarę z Instytutu Fraunhofera ISE. 

Nagrody i wyróżnienia
W tym roku zarząd PORT PC wyróżnił statuet-
kami dwie osoby z branży: Marka Miarę  
z Instytutu Fraunhofera ISE z Freiburga za 
bardzo duże zaangażowanie wkład w roz-
wój branży pomp ciepła w Polsce oraz 
Grzegorza Wiśniewskiego z Instytutu Energii 
Odnawialnej za duży wkład w rozwój branży 
OZE w Polsce.
Nagrodę za najciekawszą prezentację o naj-
lepszych praktykach zastosowania pomp 
ciepła – przeprowadzoną w ramach Forum 
Pomp Ciepła Renexpo 2013 – otrzymał Er-
win Szczurek z firmy Daikin. Z kolei nagroda 
za najlepszą pracę inżynierską dotyczącą 
pomp ciepła przypadła Jakubowi Picheta, 
studentowi Wydziału Mechanicznego Poli-
techniki Gdańskiej. Wręczył ją dr inż. Marian 
Rubik – przewodniczący Rady Programowo-
-Naukowej PORT PC.

Publikacje o pompach ciepła
W czasie tegorocznego  Kongresu miała 
miejsce premiera kilku opracowań i narzędzi 
PORT PC. Najważniejsze z nich to wytyczne 

Kongres PORT PC, wystąpienie Małgorzaty Skuchy 
prezesa NfOŚiGw 

Następny, III Kongres PORT PC odbę-
dzie się 23 września 2014 r. – pierwsze-
go dnia targów Renexpo w Warszawie. 
Już teraz serdecznie zapraszamy 
wszystkie osoby związane z branżą 
pomp ciepła i OZE.

Panel dyskusyjny podczas II Kongresu PORT PC. Na zdjęciu od 
prawej: dr inż. Krzysztof Kasperkiewicz – ITB, Tomasz Mania – 
PSPC, dr inż. Marian Rubik – Pw, PORTPC, Paweł Lachman – 
PORTPC, Marek Miara – fraunhofer ISe, Krystyna Dawson – BSRIA, 
Grzegorz wiśniewski – IeO, Janusz Starościk – SPiUG. Prezes zarządu PORT PC Paweł Lachman podczas prezentacji 
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  Początki były typowe, jak u większości 
znanych obecnie importerów w branży – 
wszystko pierwsze i nowe, a do tego zapał 
i pasja plus sprawdzone, solidne produkty. 
Roth długo kojarzony był tylko ze zbiornikami 
na olej opałowy z polietylenu, gdyż przez kil-

ka lat był to jedyny produkt w ofercie. Dopie-
ro po kilku latach powiększania struktur firmy, 
budowy sieci dystrybutorów, licznych szkoleń 
dla handlowców, instalatorów i projektan-
tów, rozwoju sprzedaży i rosnącego poten-
cjału firma zdecydowała się na kolejny krok 

– włączenie do oferty systemów ogrzewa-
nia podłogowego, będących obecnie flago-
wym produktem ROTH. Zachęcona sukcesem 
firma systematycznie powiększała portfolio, 
które obejmuje obecnie:
– polietylenowe zbiorniki na olej opałowy 
jedno- i dwupłaszczowe oraz dwuścienne;
- systemy ogrzewania podłogowego;
- systemy instalacji rurowych;
- kolektory solarne;
- zbiorniki magazynowe na wodę;
- zbiorniki na szambo;

- biologiczne przydomowe oczyszczalnie 
ścieków.

Rozwój firmy i jej produktów od początku wi-
doczny był podczas największych targów 
branżowych w Polsce – początkowo na Bud-
mie, a następnie na Instalacjach w Poznaniu. 
Podczas jednej z edycji targów (2006 r.) firma 
Roth znalazła się wśród zwycięzców konkur-
su Acanthus Aureus, w którym MTP nagradza-
ją stoiska firmowe najlepiej zaprojektowane 
i przygotowane do realizacji strategii marke-

Roth na świecie

ROTH Polska Sp. z o.o. jest członkiem 
międzynarodowej grupy ROTH Indu-
stries GmbH & Co., koncernu posiada-
jącego 24 oddziały i biura handlowe 
na całym świecie, m.in. w Chinach, 
USA i Kanadzie, gdzie łączne zatrud-
nienie przekracza 1000 osób. Produk-
cja, również na potrzeby innych firm, 
odbywa się w 10 zakładach, będą-
cych w 100% własnością rodziny Roth. 

Początkowo, w roku 1947, firma zatrud-
niała kilka osób, zajmowała się pro-
dukcją kotłów i miała ograniczony za-
sięg działania, ale jej rozwój nastąpił 
bardzo szybko – budowa pierwszej 
hali produkcyjnej, poszerzenie palety 
produktów, znaczne zwiększenie za-
trudnienia i obrotów, wreszcie rozpo-
częcie działalności na szerokim euro-
pejskim rynku.

Z nowym logo, w nowej siedzibie,  
ze sprawdzonym teamem 

Portret ROTH:  
20 lat w Polsce 

Początki firmy ROTh w Polsce sięgają roku 1993. wówczas działalność 
rozpoczęło Biuro Informacji Technicznej i handlowej Roth, przekształcone  
5 lat później w spółkę prawa handlowego o nazwie Roth Polska Sp. z o.o.  
To właśnie ta firma świętuje w tym roku jubileusz 15-lecia, chociaż pierwsze 
kroki w Polsce ROTh stawiała już 20 lat temu – wówczas nieznana na polskim 
rynku niemiecka firma, chociaż z prawie 50-letnim stażem na rynku rodzimym.
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tingowej. Obecnie dzięki partnerom handlo-
wym firma Roth pokazuje się podczas targów 
regionalnych w całej Polsce.
Produkty ROTH tworzą systemowe rozwią-
zania z zakresu techniki sanitarnej i grzew-
czej zarówno w budownictwie jedno- i wie-
lorodzinnym, jak i wielkopowierzchniowych 
obiektach użyteczności publicznej. Długa li-
sta wyjątkowych referencji firmy obejmuje 
m.in. warszawski Belweder, galerię Złote Tara-
sy, główną siedzibę NBP, Centrum Onkotera-
pii w Koszalinie, XVIII-wieczny kompleks pała-
cowy w Wiechlicach, liczne kościoły, salony 
handlowe, obiekty sportowe, osiedla.  

Pozostając w tematyce obiektów, prezentem 
urodzinowym, jaki firma sprawiła sobie z oka-
zji 15-lecia jest nowa siedziba. Przenosiny były 
ogromnym przedsięwzięciem, a przeprowa-
dzono je na początku lipca br. Nowy budy-
nek wraz z placem i halą magazynową jest 
optymalnym rozwiązaniem dla potrzeb firmy. 

Dogodny dojazd dla aut z naczepami i bliska 
lokalizacja obwodnicy miasta są głównymi 
atutami. Dodatkowo w nowej siedzibie stwo-
rzono multimedialną salę szkoleniową na po-
trzeby spotkań z projektantami, handlowca-
mi i wykonawcami.

Świętowanie 15-lecia Roth Polska Sp. z o.o. 
zbiegło się symbolicznie w czasie ze zmia-
ną logotypu firmy oraz jej identyfikacji wizual-
nej. Dotychczasowy design zastąpiono nową 
formą, która lepiej pokazuje, jaka jest firma 
ROTH – nowoczesna, dynamiczna, z ofertą in-
nowacyjnych produktów, fachowym serwi-
sem, dbająca o partnerskie stosunki handlo-
we, a jednocześnie szanująca wieloletnią 
tradycję rodzinnego przedsiębiorstwa. Kon-
trahenci z pewnością dostrzegli już te zmia-
ny w materiałach informacyjnych, cennikach 
i prezentacjach firmowych, a kolejnym kro-
kiem będzie nowa koncepcja serwisu inter-
netowego.  

Artur Spólnik 

Jest związany ze spółką ROTH 
od początku jej istnienia w Pol-
sce, czyli 15 lat. Przez 3 lata pełnił 
funkcję dyrektora generalnego, 
następnie objął stanowisko pre-
zesa zarządu. 
Patrzy na branżę fachowym 
okiem, jako absolwent doktoranc-
kich studiów technicznych. Ojciec 
sukcesu ogrzewania podłogowe-
go ROTH na polskim rynku (pro-
dukt stanowi dominującą pozycję 
w ofercie firmy). Dba o rodzinną 
atmosferę w firmie, co – jego zda-
niem – bardziej sprzyja efektywnej 
pracy, niż surowe zasady.

Prywatnie jest miłośnikiem kina. 
W wolnych chwilach gra w tenisa 
i jeździ na nartach.

INTEGRACyJNy WyMIENNIK 
CIEPŁA CONNECT
Najnowsze opatentowane rozwiązanie firmy Ma-
kroterm to innowacyjny wymiennik, który umoż-
liwia proste połączenie wielomedialnej i roz-
budowanej instalacji grzewczej, w której skład 
wchodzą urządzenia grzewcze i odbiorniki ciepła 
działające w różnych systemach (układ otwar-
ty i układ zamknięty) oraz pracujące na różnych 
czynnikach (woda i glikol). Urządzenie pracujące  
w układzie otwartym podłączane jest bezpośred-
nio do wężownicy wymiennika, a urządzenie pra-
cujące w układzie zamkniętym wpinane jest do 
płaszcza wymiennika. Odbiór energii realizowany 
jest poprzez jeden króciec wymiennika Connect,  
a następnie za pomocą dedykowanego rozdzie-
lacza z podejściami pod pompy energia rozdzie-
lana jest do odbiorników ciepła (zasobnik c.w.u., 
grzejniki, ogrzewanie podłogowe). W przypad-
ku montażu instalacji z kolektorami słonecznymi, 
kolektory również można wpiąć bezpośrednio  
w wężownicę, dzięki czemu łatwo można od-
separować układ pracujący na glikolu od urzą-
dzeń grzewczych, w których czynnikiem 
grzewczym jest woda. Zastosowanie 
wymiennika Connect zapobiega rów-
nież zakłócaniu się przepływów. Con-
nect występuje w trzech rodzajach 
– z jednym, dwoma lub trzema ze-
społami wymienników. W zależności 
od stopnia skomplikowania instala-
cji oraz liczby urządzeń grzewczych 
i odbiorników energii dobór odpo-
wiedniego modelu wymiennika 
integrującego pozwala na prosty  
i szybki montaż instalacji. 

 MAKROTERM
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GRZEJNIKI LOGATREND 
We wrześniu oferta marki Buderus wzbogaciła się o nowe sta-
lowe grzejniki Logatrend C-Profil, VC-Profil, VCM-Profil, C-Plan,  
VC-Plan i VCM-Plan. Wszystkie objęte są 10-letnią gwarancją 
producenta. Nowe grzejniki Logatrend wykonane są z walco-
wanej na zimno grubej blachy. Dzięki temu mają większą niż 
dotychczas moc i mogą jeszcze lepiej zapewnić komfort ciepl-
ny pomieszczeń. 
Zgodnie z DIN 55900 grzejniki Logatrend są zagruntowane i po-
malowane proszkowo. Standardowo oferowane są w wersji bia-
łej (RAL 9016 – nieskazitelna biel), jednak na zamówienie mogą 
zostać wykonane w dowolnym kolorze z całej palety barw RAL. 
Modele VC i VCM mają w standardzie zainstalowany korek i od-
powietrznik, a także wbudowaną wkładkę zaworową z nastawą 
wstępną Danfoss. Nowe grzejniki dostępne są w wersji standardo-
wej, wyposażonej w osłony boczne i górną (typy 11, 22, 33) oraz 
higienicznej, bez osłon (typy 10, 20, 30). Są jedno- (typy 10 i 11) 
lub wielopłytowe (typy 20, 22 i 33). Grzejniki wielopłytowe mogą 
być dowolnie obracane wokół osi wyznaczającej ich wysokość. 
Oferowane dotychczas grzejniki Logatrend K-Profil, VK-Profil, VKM-
-Profil, K-Plan, VK-Plan oraz VKM-Plan będą sprzedawane do wy-
czerpania zapasów. Inwestycje rozpoczęte przed wrześniem 2013 
roku i realizowane na tych urządzeniach będą kontynuowane.

 BUDERUS

SqUARO EDGE 12 – NOWA WANNA FIRMy VILLEROy&BOCH 
Nowa wanna Villeroy & Boch to kwintesencja współczesnego designu: wyróżniają ją wyraziste kontury, proste linie oraz zdobni-
czy minimalizm. Jej największym atutem jest niski, zaledwie 12-milimetrowy rant – do-
wód na nieograniczone możliwości plastyczne Quarylu®. Wanny mają niestandardo-
wą głębokość 45 cm, co oznacza nie tylko wygodę użytkowania, lecz również mniejsze 
zużycie wody podczas kąpieli. Ponadto, dzięki idealnie gładkiemu, łatwemu w utrzy-
maniu czystości Quarylowi® ich wnętrza są antypoślizgowe, odporne na zadrapa-
nia i… ciepłe. Kolekcja Squaro Edge 12 obejmuje sześć modeli wanien: prostokątne  
i owalne, wolno stojące i do montażu przyściennego. Każda z białym i chromowanym 
systemem przelewowo-odpływowym w komplecie, z możliwością podłączenia wy-
branych systemów hydromasażu. Dla wanien wolno stojących dostępna jest obudo-
wa – w kolorze białym lub Graphite Noir. W opcji dodatkowej – dedykowany specjal-
nie Squaro Edge 12 system napełniający. Wlew kaskadowy idealnie przylegający do 
bocznej ścianki wanny to pomysłowe uzupełnienie tradycyjnych baterii łazienkowych. 

 VILLEROy&BOCH

NOWy STEROWNIK AqUAREA MANAGER 
Aquarea Manager należy do nowej generacji inteligentnych sterowników dla efektywnego zarządzania klimatyzacją i ogrze-
waniem oraz produkcją ciepłej wody użytkowej. Ma niemal 600 wstępnie skonfigurowanych schematów, dzięki czemu tworze-
nie i uruchamianie systemów grzewczo-klimatyzacyjnych z wykorzystaniem pomp ciepła może być znacznie prostsze i szyb-
sze. Wystarczy wybrać jeden z diagramów przedstawionych na wyświetlaczu lub podłączonym do sterownika komputerze,  
a Aquarea Manager automatycznie dopasuje wszystkie ustawienia do potrzeb danego budynku. W efekcie cały proces uru-
chomienia urządzenia nie trwa dłużej niż trzy minuty. Sterownik jest w stanie kontrolować do trzech pomp ciepła powietrze-woda  
z linii Aquarea w układzie kaskadowym, podczas gdy każdy z układów odpowiada za oddzielną strefę w budynku. Za jego po-
mocą możliwa jest również obsługa układu biwalentnego, w ramach którego działa pompa 
ciepła oraz kocioł gazowy. Nowy Aquarea Manager jest dostępny w kilku wersjach: z wbudo-
wanym wyświetlaczem oraz bez niego, przewodowej i bezprzewodowej, a opcjonalnie może 
być uzupełniony przez zewnętrzny wyświetlacz dotykowy. Sterownik da się w łatwy sposób za-
montować w rozdzielni bez użycia wkrętów – zarówno na drzwiach, jak i na wsporniku mon-
tażowym (szynie DIN). Istnieje także możliwość zamocowania go bezpośrednio na ścianie. 

 PANASONIC
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POMPy CIEPŁA TERMET DO C.W.U.
Pompy ciepła KP-38HS-200, -250, -300, to urządzenia do produkcji 
c.w.u. wykorzystujące energię odnawialną. Stanowią efektywny sys-
tem klimatyzacji i ogrzewania wody dla małych oraz dużych obiektów.  

Zalety użytkowo-techniczne:
• przygotowanie ciepłej wody przez odzyskiwanie ciepła z za-
sysanego powietrza przy zakresie jego temperatury -7÷43°C; 
• wbudowany zasobnik wraz z anodą magnezową wykonany 
ze stali nierdzewnej (izolacja 50 mm); 
• automatyczna ochrona przed zaszronieniem parownika; 
• elektryczna grzałka na wyposażeniu pompy; 
• wężownica wykonana ze stali nierdzewnej do podłączenia do-
datkowego źródła ciepła; 
• możliwość podłączenia dwóch kanałów powietrznych (zasy-
sanie powietrza/wywiewanie po-
wietrza); 
• możliwość wykorzystania po-
wietrza wywiewanego z pom-
py ciepła w celach; wentylacji 
lub osuszania powietrza; 
• współczynnik COP – 3÷4,3.
Pompy z oferty Termet dostęp-
ne są w sprzedaży od 15 paź-
dziernika br.

 TERMET

Moc grzewcza 2,7 kW
Pobór mocy 
elektrycznej 0,75 kW

Przepływ c.w.u.  
(przy tem. Δt = 40°C) 66 l/h

Poziom hałasu 45 dB(A)
Pojemność zasobnika 200 l

Wymiary dxh 570x1800 
mm

Temperatura 
powietrza 20°C

Temperatura wody 
grzewczej 15÷50°C

GŁOWICA KELLER NEW
Marka domowa Keller poszerzyła swoją ofertę o kolejną nowość. Na rynku pojawiły się nowe głowice termostatyczne Kel-
ler New, rozszerzając ofertę produktów marki dostępnych w hurtowniach Grupy SBS. Głowice 
termostatyczne Keller New z płynną regulacją temperatury w zakresie 6÷28°C (6-stopniowa 
skala nastaw), przeznaczone są do montażu do zaworów termostatycznych. Pasują do wkła-
dek zaworowych montowanych w grzejnikach większości renomowanych producentów, m.in.
KELLER i Nanopanel oraz do zaworów termostatycznych KELLER KEL 220020 i KEL 220010.
Głowice wyposażone są w czujnik cieczowy oraz nastawę antyzamrożeniową. Zapewnia-
ją oszczędność energii cieplnej i utrzymanie stałej temperatury w poszczególnych pomiesz-
czeniach oraz dostosowanie jej do potrzeb użytkowników. Można je stosować w grzejnikach 
z podłączeniem bocznym i dolnym.

 GRUPA SBS

WENTyLATOR NAWIEWNy DRAGON-450
To nowość w ofercie firmy Uniwersal. Przenośny wentylator nawiewny DRAGON-450, służy do przewietrzania pomieszczeń, 
w których okresowo występuje niebezpieczna dla zdrowia i życia ludzkiego koncentracja substancji toksycznych takich, jak: 
CO, CO2 oraz innych par i mieszanin o charakterze niewybuchowym. Wentylator wytwarza ukierunkowany ruch powietrza. 
Kierunek ten, może być przez użytkownika zmieniany w płaszczyźnie pionowej w zakresie 0-20o. Urządzenie dzięki wbudo-
wanemu układowi falownikowemu ma regulację prędkości obrotowej silnika, a tym samym możliwa jest zmiana wydajno-
ści wentylatora. Maksymalna ilość przetłaczanego powietrza wynosi 26 000 m3/h.
Wentylator zamontowano na ramie o specjalnie zaprojektowanej konstrukcji, pozwalającej na zmianę kąta nachylenia wir-

nika do 20o (z blokadą), z kółkami ułatwiającymi zmianę miejsca. 
Urządzenie wyposażono w dysze o wydajności 12 l/min, co przy 
podłączeniu zasilania wodnego (za pomocą węża strażackie-
go) i jednoczesnej pracy wentylatora, pozwala utworzyć mgłę 
wodną o zasięgu do 11 m przy ciśnieniu wody 6 bar.
Dragon-450 w szczególności przeznaczony jest dla jednostek 
strażackich. Urządzenie zaprojektowano tak, aby jego wymia-
ry były kompaktowe, możliwe do przewożenia w wozach stra-
żackich i  łatwe do przetransportowania w pobliże dymu.

 UNIWERSAL
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GRZEJNIK JAGA FREEDOM
Freedom jest nową jakością w segmencie grzejników stojących – sumą zalet grzejnika ka-
nałowego, stojącego i dekoracyjnego. Działa efektywniej niż grzejnik kanałowy, a przy tym 
jest łatwy w montażu – nie wymaga kucia podłogi. Dzięki niesamowitej wydajności zajmuje 
mało miejsca. Wyróżnia się niezwykle designerską formą.
Grzejnik Freedom został przygotowany przez Jagę w dwóch wersjach: Micro (grzanie) oraz 
Clima (grzanie i chłodzenie). Oba modele oparte są o tę samą wydajną technologię grzew-
czą Low H2O (mała pojemność wodna) oraz system Dynamic Boost Effect podnoszący wy-
dajność grzejnika. Modulacja pracy grzejnika odbywa się za pomocą wentylatorów – gdy 
czujnik wykryje, że temperatura powietrza w pomieszczeniu różni się od zadanej, aktywuje 
nadmuch powietrza. Wentylatory EC zapewniają niskie zużycie energii elektrycznej, są też 
bardzo ciche – (20 dB(A) na 1 biegu). 
Kluczowym aspektem koncepcji grzejnika Freedom jest również komfortowa obsługa. Do-
stęp do podłączeń i sterowania jest genialnie prosty – wszystko znajduje się w jednej z nó-
żek. Tędy wchodzi do grzejnika zasilanie i tu znajdują się niezbędne elementy sterowania.  
W efekcie finalnym wszystko jest ukryte pod obudową.

W obu wersjach, Micro i Clima, grzejnik ma 
tę samą nowatorską formę, w której kluczową 
rolę gra obudowa wykonana z podwójnej alu-
miniowej blachy. Modułowa konstrukcja obu-
dowy umożliwia dowolne kreowanie wyglądu 
urządzenia poprzez łączenie elementów w róż-
nych kolorach. 
W obu wersjach grzejnik ma 19 cm szerokości  
i wysokość całkowitą 19 cm, długość: Micro 60-
200 cm, Clima 72-180 cm. Wydajność grzejni-
ka Freedom Clima odł. 180 cm sięga 5000 W.
Freedom to propozycja uniwersalna, jakiej do-

tychczas brakowa-
ło na rynku. Grzejnik 
świetnie łączy funk-
cje aż trzech rodza-
jów urządzeń: stoją-
cego, kanałowego  
i dekoracyjnego. 

 JAGA
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