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Od redakcji
Kolejne święta z… InstalReporterem  i kolejne,  
ale inne od poprzednich, najserdeczniejsze życzenia 
od całej redakcji:

Świąt Bożego Narodzenia: 

radosnych, rodzinnych, rozleniwionych, 
a także uduchowionych, pełnych życia i miłości, 

wartych pamięci!

Sylwestra: 
niepowtarzalnego, niesamowitego, 

niezapomnianego!

Roku 2014: 
owocną pracą wypełnionego,  

w marzenia spełnionego,  
w pieniądze obfitego!

Ministerstwo Gospodarki po trzech latach 
pracy nad nowym systemem wsparcia ener-
getyki odnawialnej opublikowało kolejny 
projekt ustawy. Wynika z niego, że za opie-
szałość rządu zapłacimy blisko 9 mld zł. Tylko 
czy po zmianie systemu zaoszczędzimy?
W latach 2015-2020, kiedy miałby obowią-
zywać nowy system wsparcia energetyki 
odnawialnej (OZE), zapłacilibyśmy za niego 
łącznie 24 mld zł. Tymczasem gdybyśmy po-
zostali przy obecnym osiągnięcie podobne-
go efektu kosztowałoby nas od 35 do 50 mld 
zł – wynika z analiz Ministerstwa Gospodarki.
Co roku na nowym – aukcyjnym – systemie 
oszczędzać mamy nawet 3 mld zł w stosunku 
do istniejącego rozwiązania – wsparcia roz-
woju OZE tzw. zielonymi certyfikatami.  
To oznacza, że przez ostatnie dwa lata,  
kiedy kolejne projekty ustawy były mielone  
w urzędniczym młynie, przepłaciliśmy za 
energetykę odnawialną ok. 6 mld zł, a kolej-

ne 3 mld zł przepłacimy w przyszłym, zanim 
nowa ustawa zacznie obowiązywać.
Do tego rachunku należałoby dodać jeszcze 
utracone zyski budżetowe, bo według mini-
sterstwa do 2020 roku zarobimy na rozwoju 
OZE 9 mln zł. Tylko w ciągu pierwszych trzech 
lat wpływy budżetowe mogły urosnąć o bli-
sko 5 mld zł, tymczasem przez ostatnie dwa 
lata obserwowaliśmy wstrzymywanie inwe-
stycji w tej branży, spowodowane przecią-
gającymi się pracami nad ustawą. Wszystko 
wskazuje na to, że ten rok po raz pierwszy 
zamkniemy z mniejszą produkcją „zielonego” 
prądu, niż w roku poprzednim.
Resort gospodarki oszacował ponadto,  
że dzięki rozwojowi energetyki odnawialnej 
będziemy co roku zwiększać zatrudnienie  
o blisko 10 tys. osób. Tu też ostatnie dwa 
lata i przynajmniej kolejny rok należy spisać 
na straty.
Więcej 

Kolejna 7 edycja Targów Budowlanych SIBEX 
odbędzie się w dniach 21-23 lutego 2014 roku  
w Sosnowcu. Częściami składowymi tego wy-
darzenia będą m.in: Salon Techniki Grzewczej  
i Klimatyzacyjnej SILTERM-INSTAL, Salon ENERGIA 
dla DOMU.
W ciągu sześciu minionych lat w targach SIBEX 
udział wzięło ok. 700 firm, wiele z nich wielokrot-
nie. Szeroki zakres działalności firm prezentują-
cych swoją ofertę pozwala zwiedzającym na 
porównanie i ocenę wielu ofert w jednym miej-

scu, w krótkim czasie. Ostatnia edycja  
w 2013 roku to oferty 210 firm zaprezentowane 
na powierzchni 3400 m2 i 7 tys. zwiedzających.
SIBEX to nie tylko ekspozycja produktów i usług 
firm, ale również wydarzenia towarzyszące: po-
kazy, seminaria, dyżury ekspertów czy też np. 
budowa domu na żywo. Ważnym wydarzeniem 
w edycji 2014 będzie m.in.: IX Konferencja Nau- 
kowo-Techniczna pt. „Kotły małej mocy zasila-
ne paliwem stałym”.
Więcej

7. Targi Budowlane SIBEX 2014 

Nowa ustawa o OZE  
– zarobimy czy stracimy?

Duński rząd od 1 stycznia 2014 r. planuje wprowadzić nowy podatek od wszystkich systemów grzew-
czych. Dotyczy to nie tylko kotłów olejowych i gazowych, ale również systemów ciepłowniczych  
i kotłów spalających biomasę. Jeśli podatek zostanie przyjęty przez parlament duński, może mieć  
to bardzo pozytywne skutki dla rynku pomp ciepła.
Nowy podatek jest częścią porozumienia energetycznego Danii zawartego w 2012 r., które ma na 
celu stopniowe wycofywanie paliw kopalnych w sektorze produkcji energii elektrycznej i ciepła do 
roku 2035. Jednym ze środków, który jest już wprowadzony w życie w 2013 r. jest zakaz stosowania 
kotłów gazowych i olejowych w nowych budynkach. Jednak budżet na sfinansowanie tej umowy 
energii pochodzi głównie z opłat nakładanych na olej i benzynę. Ponieważ te będą wykorzystywa-
ne w przyszłości w coraz mniejszym stopniu, można spodziewać się również spadku dochodu.
W związku z tym na mocy porozumienia energetycznego, kolejnym krokiem jest pobór podatku od 
wszystkich rodzajów ogrzewania, w tym systemów ciepłowniczych i biomasy. Co ważne podatek nie 
obejmuje energii elektrycznej, co będzie mieć pozytywny wpływ na duńskim rynku pomp ciepła.
(Źródło: EHPA, PORT PC )

Dania zamierza opodatkować  
wszystkie systemy ogrzewania – skorzystają  
na tym głównie pompy ciepła

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/aktualnosci/nowa-ustawa-o-oze-zarobimy-czy-stracimy/
http://www.exposilesia.pl/pliki/sibex14/folder.pdf
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Nagroda red dot przyznawana przez Cen-
trum Wzornictwa Północnej Nadrenii-West-
falii jest jedną z najbardziej prestiżowych na-
gród w dziedzinie wzornictwa. W tym roku, 
około 1800 producentów zgłosiło swoje 
produkty do konkursu. Nagrodę red dot pro-
duct design 2013 otrzymała pompa Vitocal 
161-A firmy Viessmann. Wyróżnienie to po-
twierdza, że jest to produkt wysokiej jakości  
i w nowoczesnym wzornictwie. Konkurs or-
ganizowany jest od 1955 roku. Jego nagro-

da, „red dot”, jest uznanym międzynarodo-
wo znakiem jakości.
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2 listopada br. we wszystkich okręgowych 
izbach inżynierów budownictwa w Polsce 
rozpoczęła się jesienna sesja egzaminacyjna 
na uprawnienia budowlane. Okręgowe ko-
misje kwalifikacyjne zakwalifikowały do niej 
około 3000 kandydatów w kraju. 
Do 16 izb okręgowych wniesiono łącznie 
ponad 2300 nowych wniosków o nadanie 
uprawnień. Zdecydowana większość kan-
dydatów ubiegała się o pierwsze upraw-
nienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie, nieliczni 
natomiast rozszerzają posiadane upraw-
nienia o nowy zakres bądź o specjalność 
pokrewną.
Wyniki kwalifikacji wniosków przeprowadzo-
nej przez okręgowe komisje kwalifikacyjne 
potwierdzają wzrost świadomości prawa  
i znajomości wymogów formalnych wśród 
kandydatów. Najczęstszą przyczyną niedo-
puszczenia do egzaminu jest niezaliczenie 
praktyki zawodowej z powodów merytorycz-
nych, natomiast przeszkody formalne tylko  
w mniejszym stopniu eliminują kandydatów 
na tym etapie postępowania.
W skali kraju do XXII sesji egzaminacyjnej 
pozytywnie zakwalifikowano średnio 96,8% 
wniosków. Należy przypomnieć, że rów-
nież w tej sesji ponad 20% osób zdających 
egzaminy stanowią kandydaci, którzy  

przeszli pozytywną kwalifikację w sesjach 
poprzednich, ale względy losowe wymusi- 
ły odroczenie terminu lub niepomyślny wy-
nik egzaminu zmusił je do ponownego pod-
dania się weryfikacji swoich umiejętności  
i kompetencji.
Łącznie w sesji jesiennej 2013 okręgowe komi-
sje kwalifikacyjne są przygotowane do prze-
prowadzenia egzaminów na uprawnienia 
budowlane dla blisko 3000 osób.
Najbardziej oblegane izby to:
• Mazowiecka OIIB, Śląska OIIB, Małopolska 
OIIB – wszystkie ponad 250 kandydatów;
• Wielkopolska OIIB, Dolnośląska OIIB – 
 blisko 200;
• Podkarpacka OIIB, Lubelska OIIB –  
ponad 160.
Najmniejszą liczbę kandydatów odnotowano 
w Lubuskiej OIIB. W Polskiej Izbie Inżynierów 
Budownictwa egzaminy na uprawnienia 
budowlane przeprowadzane są w 9 specjal-
nościach: architektonicznej, konstrukcyjno-
-budowlanej, instalacyjnej sanitarnej, insta-
lacyjnej elektrycznej, drogowej, mostowej, 
kolejowej, telekomunikacyjnej i wyburze-
niowej, z uwzględnieniem rodzaju i zakresu 
uprawnień.
Od 23 listopada br. rozpoczęły się egzaminy 
ustne dla osób, które zdały pisemną część 
egzaminu.

XXII sesja egzaminacyjna  
na uprawnienia budowlane

Ostateczny termin składania wniosków o udzie-
lenie dofinansowania w ramach programu prio-
rytetowego „Dofinansowanie przydomowych 
oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków 
do zbiorczego systemu kanalizacyjnego” upływa 
31 grudnia 2013 r. o godz. 15.00. Wnioski, które 
wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

Data wpływu wniosku rozumiana jest, jako 
termin dostarczenia wniosku do kancelarii 
NFOŚiGW. 
Informacje o programie:
Dofinansowanie przydomowych oraz podłą-
czeń budynków do zbiorczego systemu kanali-
zacyjnego

Zakończenie przyjmowania wniosków  
o dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków

German Design Award przyznawana jest 
przez Radę Niemieckiego Designu. W tym 
roku ocenianych przez 30 ekspertów akade-
mickich i ze świata biznesu było ponad 1900 
zgłoszeń. W kategorii „Towary przemysłowe” 

Vitomax 300-LT firmy Viessmann otrzymał 
wyróżnienie Design Award GOLD 2014. Ko-
lektor próżniowy Vitosol 300-T firmy Viessmann 
otrzymał z kolei wyróżnienie Design Award 
SPECIAL MENTION 2014.

German Design Award 2014 

red dot award: product design 2013 

Viessmann:

http://www.instalreporter.pl
http://www.klimatyzacja.pl/
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-wod/pbos-i-podlaczenia/
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-wod/pbos-i-podlaczenia/
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-wod/pbos-i-podlaczenia/
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-wod/pbos-i-podlaczenia/
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Międzynarodowe Targi Budownictwa i Ar-
chitektury BUDMA, najważniejsze spotkanie 
profesjonalistów branży budowlanej w Euro-
pie Środkowo-Wschodniej, odbędą się 11-
14.03.2014 roku. 

Nowego wymiaru nabrało hasło przewodnie 
targów BUDMA 2014: Inspiracje, Budowa, 
Remont, podkreślając w szczególny sposób 
najważniejsze „etapy” tworzenia otaczającej 
nas architektury, ale także dążenia do pod-
noszenia standardów i wdrażania najnow-
szych technologii w budownictwie. 
Międzynarodowe Targi Budownictwa i Archi-
tektury BUDMA oprócz kontynuacji projek-
tów, które zdobyły uznanie zarówno wśród 
wystawców, jak i zwiedzających jak np. Fo-
rum Architektury, Dzień Dystrybutora czy Stre-
fa Testów, to także powrót niezwykle istotne-
go „sektora łazienkowego”: tutaj planowany 
jest Salon Łazienek i Wellness AquaSan 
w zmodyfikowanym wydaniu. Nie zabraknie 
interesujących wydarzeń istotnie dopełnia-
jących ekspozycję targów: pokazów i za-
wodów najlepszych fachowców w swoich 
dziedzinach, konferencji, warsztatów i debat. 
Architektów i designerów wnętrz dodatkowo 
zainteresują z pewnością Międzynarodowe 
Targi Kominkowe KOMINKI, które będą stano-
wiły część składową przyszłorocznego bloku 
targów budownictwa. 

W tym samym terminie odbędą się również 
Targi CBS – Centrum Budownictwa Sporto-
wego oraz Targi Branży Szklarskiej – GLASS, 
tworząc najbardziej kompleksową ofertę 
branży budowlanej w Europie Środkowej  
i Wschodniej. 

Po raz kolejny, pierwszy dzień targów będzie 
określony mianem Dnia Dystrybutora. Spe-
cjalny dzień dedykowany przedstawicielom 
handlu ma na celu zoptymalizowanie wa-
runków prowadzenia rozmów biznesowych. 
Podczas tego dnia funkcjonować będzie 
również specjalnie przygotowana Strefa 
Dystrybutora. Będzie to przestrzeń, w której 
handlowcy będą mogli zapoznać się szcze-
gółowo z ofertą Targów – na podstawie ma-
teriałów informacyjnych przygotowanych 
przez wystawców, partnerów Dnia Dystrybu-
tora oraz Targi BUDMA. 

Dla architektów przygotowano projekt Stra-
da di Architettura, będący częścią Forum 
Architektury organizowanego wspólnie z Izbą 
Architektów RP. Specjalna ścieżka zwiedza-
nia dla architektów i projektantów, służy m.in. 
do pokazania bezpośredniego powiązania 
pomiędzy twórcami architektury, a produ-
centami i dystrybutorami materiałów budow-
lanych i dekoracyjnych. W połączeniu z licz-
nymi debatami, konferencjami i spotkaniem 
z „gwiazdą światowej architektury”, Strada di 
Architettura to obowiązkowy punkt zwiedza-
nia targów BUDMA dla każdego architekta. 

Cały pawilon dedykowany wykonawcom, 
którzy będą mogli na żywo wypróbować, te-
stować czy dowiedzieć się od specjalistów  
o najlepszym i najbardziej efektywnym za-
stosowaniu m.in. narzędzi, klejów, fug, czy 
zapraw, to z kolei Strefa Testów. Specjalna, 
interaktywna przestrzeń wystawiennicza to 
innowacyjne podejście do tematu prezenta-
cji oferty wystawców. 

BUDMA w marcu 2014

Kapituła 5. edycji plebiscytu „Złota Kierownica” 
przyznała nagrodę specjalną Krystynie Bocz-
kowskiej, prezes spółki Robert Bosch, jako osobie 
zasłużonej dla branży motoryzacyjnej w Polsce.

– Bosch od 127 lat współtworzy historię świato-
wej motoryzacji. Pionierskie osiągnięcia Boscha 
w tej dziedzinie są już legendarne: od zapłonu 
elektromagnetycznego do systemów wtrysku 
bezpośredniego dla samochodów z silnikami 
benzynowymi i Diesla, ABS, ESP, systemu start 
stop czy systemu poprawiającego widoczność 
w nocy – Night Vision. Obecnie pracujemy nad 
koncepcją samochodu bezobsługowego. Silną 
pozycję marki Bosch w motoryzacji zawdzię-
czamy naszym produktom oraz trosce o dobro 
klientów, którzy korzystają z usług naszych warsz-
tatów serwisowych – powiedziała Krystyna Bocz-
kowska, odbierając nagrodę specjalną.
Krystyna Boczkowska współpracę z firmą Bosch 
rozpoczęła w styczniu 1992 r. jako kierownik biu-
ra i prokurent. Po sześciu latach pracy objęła 
funkcję członka zarządu i dyrektora finanso-
wego spółki. W 2005 r. sześć miesięcy spędziła 
w centrali Robert Bosch GmbH w Stuttgarcie 
uczestnicząc w międzynarodowych projektach. 
Od 1 marca 2006 jest prezesem zarządu firmy 
Robert Bosch Sp. z o.o. oraz reprezentuje Grupę 
Bosch w Polsce.

„Złota Kierownica”  
dla prezes spółki  
Robert Bosch

PKN uruchomił nową infolinię, która pozwoli 
w łatwy i szybki sposób skontaktować się  
z wybranym działem. 
Numery na infolinię to: 22 556 77 77 lub 556 
77 55. Następnie wybiera się tonowo numer 
wewnętrzny: 1 – sprzedaż  norm, 2 – informa-

cja o normach, 3 – informacja o produktach 
E-dostęp, Lex-norma, SZN, 4 – informacja  
o dacie wysłania przesyłki, 5 – reklamacje. 
Infolinia czynna jest w dni robocze w godzi-
nach od 8 do 16. 
Więcej

Nowa infolinia PKN

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/aktualnosci/nowa-infolinia-pkn/
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Wawel Service, jako pierwszy deweloper  
w Polsce, zaproponował klientom energoosz-
czędne mieszkania z dopłatą do kredytu hi-
potecznego w ramach programu NFOŚiGW. 
Inwestycja usytuowana na krakowskich Kli-
nach spełnia wymogi NFOŚiGW dla standar-
du NF40 – oznacza to, że nabywcy mieszkań 
mogą liczyć na 11 tys. zł dopłaty. Po kredyty 
na kupno lokalu spełniającego wymogi pro-
gramu nabywcy mogą zwrócić się do: BOŚ, 
Banku Polskiej Spółdzielczości, Deutsche 
Bank PBC i SGB-Bank.
Jednorazowa dopłata Funduszu nie wyczer-
puje wszystkich profitów wynikających z za-

mieszkania w energooszczędnym budynku. 
Energooszczędność inwestycji powoduje, iż 
koszty eksploatacyjne ograniczone zostają 
do minimum. Budynki zostaną wyposażone  
w m.in. wysokosprawną kotłownię gazową 
kondensacyjną. Według informacji dewelope-
ra roczne zużycie energii w mieszkaniach przy 
Borkowskiej nie będzie przekraczać 40 kWh/m2. 
Budowa została już rozpoczęta, a jej zakoń-
czenie planowane jest na IV kwartał 2014 
roku lub I kwartał 2015 roku. Ceny za miesz-
kanie w inwestycji zaczynają się już od 4799 
za m2. 
Więcej

Pierwszy w Polsce energooszczędny 
budynek wielorodzinny na liście NFOŚiGW

Wydawnictwo „Nowa Energia” zaprasza do 
udziału w Warsztatach Biomasowych 2014, któ-
re odbędą się w dniach 13-14 stycznia 2014 r. 
w Puławach (Hotel IUNG, al. Królewska 17). 
Głównym celem Warsztatów jest przedstawie-
nie wyników oceny zasobów biomasy odpa-
dowej i ubocznej, które mogą być wykorzy-
stane na cele energetyczne. Modelowanie 
tego rodzaju „zielonego” paliwa przeprowa-
dzono w ramach europejskiego projektu Bio-
Boost (7FP) dla 27 krajów UE i Szwajcarii.  
W prezentacjach położony zostanie nacisk 
na przedstawienie szacunków dostępności 

biomasy w Polsce na tle potencjałów teore-
tycznych i technicznych innych państw Unii 
Europejskiej. Poruszona zostanie również te-
matyka produkcji biopłynów i biopaliw drugiej 
generacji, wytwarzanych na bazie plonów  
i produktów ubocznych oraz odpadów.
Warsztaty skierowane są do kadry technicz-
nej i specjalistów przedsiębiorstw energe-
tycznych i ciepłowniczych, firm oferujących 
technologie pozyskiwania, przetwarzania  
i spalania biomasy oraz zainteresowanych 
instytucji, organizacji i  samorządów.
Więcej

Warsztaty Biomasowe 2014 

Określenie wzajemnych relacji „Prawa wodne-
go” i „Prawa budowlanego” należy rozpocząć 
od odpowiedzi na pytanie: jaki jest główny cel 
obowiązywania ustawy „Prawo budowlane” 
oraz ustawy „Prawo wodne”?
Artykuł 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo 
budowlane” (DzU z 2013 r., poz. 1409), stanowi, 
iż normuje ona działalność obejmującą sprawy 
projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki 
obiektów budowlanych. Ustawa ta określa za-
tem ramy prawne działania inwestora i pozos- 
tałych uczestników procesu budowlanego,  
a także zasady działania administracji publicz-
nej w zakresie realizacji obiektów budowlanych, 
z kolei rozporządzenia wydawane na podstawie 
ustawy uzupełniają materię ustawową o wa-
runki techniczne, jakim obiekty te winny odpo-
wiadać. Pojęcie obiektu budowlanego, a więc 
przedmiotu zainteresowania ustawy zostało 

zdefiniowane poprzez zaliczenie do tej katego-
rii: budynków wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi; budowli stanowiących całość 
techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urzą-
dzeniami; obiektów małej architektury.
Natomiast art. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. 
„Prawo wodne” (DzU z 2012 r., poz. 145 ze 
zm.) skupia jej stosowanie wokół zagadnień 
związanych z gospodarowaniem wodami 
zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,  
a w szczególności kształtowania i ochrony zaso-
bów wodnych, korzystania z wód oraz zarządza-
nia zasobami wodnymi. Jej głównym celem jest 
takie zarządzanie zasobami wodnymi, by było 
ono jak najbardziej ekonomiczne, a jednocze-
śnie przyjazne środowisku. Art. 1 ust. 1a wprowa-
dza również jako przedmiot zainteresowania tej 
ustawy zagadnienie własności wód.
www.budownictwo.abc.com.pl

Budownictwo wodne  
– „Prawa wodne” a „Prawo budowlane”

http://www.instalreporter.pl
http://www.taniemieszkania.pl/oferta/pokaz/borkowska-b1
http://instalreporter.pl/aktualnosci/warsztaty-biomasowe-2014/
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Panasonic zaprezentował projekt systemu grzewczo-
-klimatyzacyjnego, współpracującego z inteligent- 
nymi sieciami energetycznymi. Dzięki współpracy  
z inteligentnymi licznikami zużycia energii, układ skła-
dający się z paneli fotowoltaicznych, pompy ciepła 
Aquarea i urządzeń towarzyszących jest w stanie 
ograniczyć pobór mocy z sieci przesyłowych w mo-
mentach szczytowego zapotrzebowania na energię 
elektryczną. Rozwiązanie to wpisuje się w unijną stra-
tegię rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycz-
nych. Infrastruktura jest zarządzana przez dedykowa-
ny algorytm, który pozwala nie tylko na ograniczenie 
zużycia energii elektrycznej, ale również selekcjonuje 

momenty jej poboru z zewnętrznej sieci elektroener-
getycznej. Dzięki temu instalacja może regulować 
swoją pracę w taki sposób, aby niezbędne do pracy 
zasilanie pozyskiwać w momentach mniejszego ob-
ciążenia sieci przesyłowej i magazynować je w syste-
mach grzewczych.  
Dzięki współpracy z Politechniką w Akwizgranie, gdzie 
prowadzone są testy infrastruktury stworzonej przez 
firmę Panasonic, możliwe będzie dokładne określenie 
potencjału nowej technologii. Animację obrazującą 
zasadę działania inteligentnego systemu grzewczo-
-chłodzącego Panasonic można znaleźć pod adre-
sem: kliknij tutaj.

Panasonic integruje pompy ciepła  
z inteligentnymi systemami energetycznymi

Na nietypowy pomysł świętowania Mikołajek wpadła 
spółka KAN: zaprosiła dzieci pracowników do zwiedzania 
produkcji i stanowisk pracy rodziców. Pomysł organizato-
rów sprawdził się: dzieci przybyły licznie i z zainteresowa-
niem zwiedzały hale. Na początek mali goście zwiedzili 

halę, na której produkowane są rury PP. Furorę zrobił 
zbiornik z granulatem, który zamienia się w rurki. Wszyscy 
zwiedzający otrzymali w prezencie kawałek kultowej rur-
ki, w kolorach niebieskim i czerwonym do wyboru, ze spe-
cjalnie na tę okazję wydrukowanym napisem: Mikołajki 
2013. Kolejny etap to wydział tworzyw, który przywitał 
gości cicho pracującą wtryskarką, Na wydziale mosią- 
dzu uwagę przyciągał imponujący automat tokarski,  
z którego wypadały lśniące mosiężne złączki. Dziewczyn-
ki zaintrygowały ogromne kosze z błyszczącymi wiórami, 
w różnych kształtach, wyglądające jak oryginalna biżute-
ria. Kolejnym punktem programu był wydział metalowy, 
gdzie na oczach dzieci wykrawarka laserowa wycięła 
wzór choinki z okolicznościowym napisem mikołajko- 
wym. Z kolei narzędziownia przywitała gości fajerwerka-
mi świecących iskier. Na koniec dzieciaki dotarły do sali 
konferencyjnej, która pachniała już tylko pączkami, cia-
stem i gorącą czekoladą. 

Mikołajki w KAN

W grudniu firma 
zaprasza do udziału  
w ostatniej promocji 
z cyklu „Produkt 
miesiąca”.
Produktem grudnia 
jest rura Tris-up – 
PERT/AL/PERT typ II. 
Nagroda – 
przydatna w życiu 
każdego instalatora 
– wytrzymała  
i pojemna torba 
narzędziowa.
Więcej

Prandelli  
– promocja  
miesiąca

Promocją objęte są: głowice termostatyczne HR90 marki 
Honeywell. Klient za zakup 5 sztuk głowic termostatycznych HR90 
marki Honeywell otrzyma 6 głowicę GRATIS w okresie trwania 
promocji od 1 grudnia do 31 grudnia 2013 r.  
Promocja realizowana jest w sieci hurtowni Onninen.

Promocja Honeywell:  
I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem...

http://www.instalreporter.pl
http://www.youtube.com/watch?v=exzP_nLePFI
http://www.prandelli.pl/images/Prandelli/plakat_grudzien.jpg
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RozWiązANie popRzedNiej kRzyżóWki
z numeru 11/2013 instalReportera,  
kRzyżóWkA z FiRMą pURMo, hasło:  
pioNoWe dekoRAcje pURMo 

Nagrody otrzymują: 
zestaw kalendarzy – Franciszek Ciecierski 
plecak – Jan Pyć 
kubek termiczny – Remigiusz MichalikProduktem, który firma Geberit promuje 

z wyjątkową intensywnością jest nowa 
toaleta myjąca Geberit AquaClean 
Sela. Projekt został doceniony przez 
jurorów jednego z najbardziej prestiżo-
wych konkursów designerskich w Pol-
sce. Uroczysta, 20 gala konkursu dobry 
Wzór oraz otwarcie wystawy pokonkur-
sowej odbyła się 24 października 2013 r. 
w Instytucie Wzornictwa Przemysłowe-
go. Geberit AquaClean Sela otrzymała 
także wyróżnienie w Konkursie dobry 
design 2014 w kategorii Wyroby sani-
tarne z ceramiki i innych materiałów. 
Jury, w skład którego weszło aż 120 
architektów i projektantów wnętrz, wy-
brało najciekawsze produkty z zakresu 
wyposażenia wnętrz. W 11 kategoriach 
nagrodzono łącznie 53 produkty, przy-
znając im tym samym tytuły i wyróżnie-
nia Dobry Design 2014.

32% Polaków nie potrafi samodzielnie wymienić 
żadnego z odnawialnych źródeł energii – wynika 
z badań przeprowadzonych na zlecenie Opti-
mal Energy (portal umożliwiający zmianę sprze-
dawcy energii elektrycznej). Ankietowani  
w badaniu odpowiadali na pytania związane  
z zieloną energią. O ile znajomość tematu wśród 
Polaków jest niewielka, to należy jako pozytywne 
odczytywać ich nastawienie do rozwoju sektora 
odnawialnych źródeł energii. Aż 95% responden-
tów uważa, że w Polsce powinno się pozyskiwać 
więcej energii z OZE i inwestować w rozwój elek-
trowni, które się tym zajmują. Duża część z nich 
(80% wszystkich respondentów) zdaje sobie rów-
nież sprawę z tego, że politycy i inne wpływowe 
środowiska są niechętne OZE i nie sprzyjają roz-
wojowi tego sektora gospodarki.

Ponad połowa respondentów wskazuje elek-
trownie wiatrowe i słoneczne jako producentów 
zielonej energii (odpowiednio 56% i 53% sponta-
nicznych wskazań). Nieco ponad jedna trzecia 
ankietowanych (36%) potrafi wymienić również 
elektrownie wodne na rzekach. Niestety istnie-
je również duża grupa osób (32%), które nie 
są w stanie samodzielnie wymienić żadnego 
odnawialnego źródła energii. 

Bardzo dużo problemów sprawiła badanym 
odpowiedź na pytanie o to, w jakiej części po-
trzeby energetyczne kraju są zaspokajane przez 
energię wytworzoną w zielonych elektrowniach. 

zaledwie 4% ankietowanych zaznaczyło 
prawidłowy zakres, wynoszący obecnie po-
niżej 10%. 

Alarmujące jest natomiast wskazanie przez bli-
sko dwie trzecie ankietowanych odpowiedzi, 
że w ogóle nie wykorzystuje się w Polsce energii 
ze źródeł odnawialnych. Nasi rodacy pozytyw-
nie oceniają natomiast potencjał rozwojowy 
poszczególnych sektorów energetyki odna-
wialnej. Jako najbardziej obiecujący wskazują 
energię wiatrową, potem energię słoneczną. 
Odpowiednio co trzeci, co czwarty i co siódmy 
ankietowany wskazywał na duży potencjał tych 
branż. Natomiast co dziesiąta osoba odpowie-
działa, że żadne ze źródeł odnawialnych nie ma 
perspektywy do rozwoju w Polsce.

Zapytano również badanych, co ich zdaniem 
blokuje rozwój energetyki odnawialnej w Pol-
sce. Poza barierą finansową wynikającą  
z konieczności ponoszenia wysokich nakładów 
inwestycyjnych (56% wskazań), ankietowani 
przyznali, że społeczeństwo ma zbyt małą 
wiedzę o potencjale energetycznym oze 
oraz wskazali na niekorzystną politykę rzą-
du. Co piąty ankietowany zaznaczył jako blo-
kady mały dostęp do urządzeń i technologii 
oraz niedobór rodzimych specjalistów działają-
cych w branży.

Źródło: www.gramwzielone.pl

Wiedza Polaków o OZE

Nagrodzona Geberit AquaClean Sela

Firma SMAY zaprasza na jednodniowe, bezpłatne seminarium szkoleniowe z cyklu Akademia 
Wentylacji Pożarowej, które odbędzie się 16 stycznia w Rzeszowie. Akademie Wentylacji Poża-
rowej kierowane są dla: projektantów, architektów, generalnych wykonawców, inwestorów, 
rzeczoznawców p.poż. Organizator zapewnia:
• wysoki poziom merytoryczny dzięki udziałowi niezależnych, uznanych w branży wykładow-
ców ze świata nauki i instytucji;
• otrzymanie certyfikatu uczestnictwa w Akademii Wentylacji Pożarowej;
• komplet materiałów szkoleniowych;
• obiad dla uczestników szkolenia.
Zobacz harmonogram oraz zaproszenie z kartą zgłoszenia. 

SMAY: Akademia Wentylacji Pożarowej

http://www.instalreporter.pl
http://smay.pl/docs/Harmonogram_AWP_Rzeszow_2014.pdf
http://smay.pl/docs/Zaproszenie_AWP_Rzeszow_2014.pdf
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SMAY: asystent projektanta 
SMAY: doradca/konsultant Techniczny 
CENTRUM KLIMA: kierownik ds. marketingu 
SAVI: kierownika/inżyniera robót 
INSTALCOMPAKT: regionalny inżynier sprzedaży 
TRIAS: inżynier budowy 
EKOPROJEKT: doradca techniczno-handlowy 
DELFIN: projektant wodno-kanalizacyjny 
BUDIMEX: kierownik ds. zarządzania obiektem 
KESSEL: menedżer ds. inwestycji 
BIMsPLUS: handlowiec 
HYDROSOLAR: przedstawiciel handlowy 
HYDROSOLAR: specjalista ds. handlowych 
DEJEK: doradca techniczno-handlowy 
DEJEK: specjalista ds. handlowych 
ULRICH: dyrektor ds. sprzedaży 
PLUM: manager eksportu – doradca 
techniczno-handlowy 
VENTIA: kierownik regionu 
MOSTOSTAL: kierownik robót 
INERGIS: majster/brygadzista 
INERGIS: samodzielny kierownik budowy 
AFRISO: przedstawiciel techniczno-techniczny 

Praca

W listopadzie rodzina Szwajcer w miejscowo-
ści Annowo pod Poznaniem, otrzymała ko-
cioł c.o. na opał stały – piecokuchnię West-
falia. Pomogła tu sołtys Annowa oraz firma 
Westfalia – 4 race. Firma od 10 lat produkuje 
energooszczędne kotły na węgiel/drewno 
oraz kominki.  
Kocioł ogrzeje dom tej potrzebującej rodzi-
ny, która nie miała środków finansowych 
na zakup urządzenia i instalacji, a w domu 
był tylko stary piec kaflowy. Obdarowa-
ni dzięki nowoczesnemu, uniwersalnemu 
urządzeniu będą mogli nie tylko się ogrze-
wać, ale i gotować na płycie grzewczej. 
Istotne jest także, iż urządzenie, jest tanie 
w eksploatacji. Firma Westfalia realizuje 
takich akcji sporo – szczególnie w okresie 
zimowym.

Westfalia pomaga 
potrzebującym

i Szczęśliwego Nowego Roku!
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

Dla czytelników InstalReportera
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Firmy Elektra Sp. J. Włodzimierz Nyc Witold 
Nyc informuje, że z dniem 1 stycznia 2014 
roku zmianie ulega adres siedziby Spółki na 
następujący:
Elektra Sp. J. Włodzimierz Nyc Witold Nyc
ul. K. Kamińskiego 4, 
05-850 Ożarów Mazowiecki
Pozostałe dane Spółki: NIP, REGON, numery 
rachunków bankowych, numery telefonu 
oraz fax pozostają bez zmian.

ELEKTRA  
– zmiana adresu 

Rolą Przewodnika po programach prioryteto-
wych jest prezentacja w skróconej formie ofer-
ty programowej NFOŚiGW na rok 2014.  
W Przewodniku opisano pokrótce zakres po-
szczególnych programów priorytetowych, 
wskazano potencjalnych beneficjentów pro-
gramu, tryb składania wniosków oraz formę 
dofinansowania. 
Pobierz przewodnik

Przewodnik  
po programach 
priorytetowych 
NFOŚiGW 2014

Z inicjatywy Europejskiego Instytutu Miedzi we wrześniu 2013 ruszyła nowa strona internetowa 
z informacjami o korzyściach ze stosowania miedzi, dostępna w dziesięciu różnych językach, 
w tym w wersji polskiej. Serwis jest bogatym źródłem informacji o miedzi i jej zastosowaniach, 
daje możliwość ściągnięcia publikacji zarówno w języku polskim jak i angielskim, korzystania 
z bazy najczęściej zadawanych pytań (FAQ), otrzymywania newsletterów, dzielenia się infor-
macjami oraz korzystania z kanałów komunikacji w mediach społecznościowych. 
www.copperalliance.pl

Nowy serwis informacyjny o miedzi 

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/praca/smay-doradcakonsultant-techniczny/
http://instalreporter.pl/praca/centrum-klima-kierownik-ds-marketingu/
http://instalreporter.pl/praca/savi-kierownikainzyniera-robot/
http://instalreporter.pl/praca/20517/
http://instalreporter.pl/praca/trias-inzynier-budowy/
http://instalreporter.pl/praca/ekoprojekt-doradca-techniczno-handlowy/
http://instalreporter.pl/praca/delfin-projektant-wodno-kanalizacyjny/
http://instalreporter.pl/praca/budimex-kierownik-ds-zarzadzania-obiektem/
http://instalreporter.pl/praca/kessel-menedzer-ds-inwestycji-2/
http://instalreporter.pl/praca/bimsplus-handlowiec/
http://instalreporter.pl/praca/hydrosolar-przedstawiciel-handlowy/
http://instalreporter.pl/praca/hydrosolar-specjalista-ds-handlowych/
http://instalreporter.pl/praca/dejek-doradca-techniczno-handlowy/
http://instalreporter.pl/praca/dejek-specjalista-ds-handlowych/
http://instalreporter.pl/praca/ulrich-dyrektor-ds-sprzedazy/
http://instalreporter.pl/praca/plum-manager-eksportu-doradca-techniczno-handlowy/
http://instalreporter.pl/praca/plum-manager-eksportu-doradca-techniczno-handlowy/
http://instalreporter.pl/praca/ventia-kierownik-regionu/
http://instalreporter.pl/praca/mostostal-kierownik-robot/
http://instalreporter.pl/praca/inergis-majsterbrygadzista/
http://instalreporter.pl/praca/inergis-samodzielny-kierownik-budowy/
http://instalreporter.pl/praca/afriso-przedstawiciel-techniczno-techniczny/
http://www.tahydronics.pl/
http://www.nfosigw.gov.pl/download/gfx/nfosigw/pl/nfoopisy/543/4/35/przewodnik_po_programach_priorytetowych_2014.pdf
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POZIOMO:

6) złota moneta bita w Wenecji. 9) tylko taki instalator może uruchomić kocioł Junkers. 10) pies zaprzęgowy. 11) gazu w

kotłach, benzyny w samochodach. 12) tylna część statku. 13) zimą maluje wzory na szybach. 14) miasto uzdrowiskowe

w województwie warmińsko-mazurskim. 16) słoik na przetwory. 19) przepływa przez Kotlinę Żywiecką. 20) ... pary

wodnej w wymienniku wtórnym. 24) mieszkaniec północnego Mazowsza. 25) naczynie laboratoryjne. 27) zasobnik,

może być wężownicowy lub ... 28) najpopularniejsza gama kotłów kondensacyjnych firmy Junkers.

PIONOWO:

1) nazwa systemu mobilnej kontroli urządzeń grzewczych w Junkersie. 2) inaczej „terma.” 3) prowizoryczny budynek

drewniany. 4) kształt twarzy. 5) ogłoszenie w czasopiśmie. 7) kotłów lub ... wodospad. 8) inaczej algorytm, albo np. ...

pracy nocnej. 10) bohater. 11) posąg lwa z ludzką głową. 15) w podgrzewaczach podawany w l/min. 17) zbędny ciężar.

18) kolor w kartach. 21) myśliwski pies rasowy. 22) gaszony przez strażaków. 23) "kontynentalny" pierwiastek.

25) podawana najczęściej w kW. 26) skok w wodę.

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 26 utworzą rozwiązanie.

krzyżówka z junkersem
Rozwiązanie hasła wraz z imieniem  
i nazwiskiem prosimy przesyłać e-mailem  
na adres: instalreporter@instalreporter.pl
Wśród prenumeratorów, którzy nadeślą  
prawidłowe rozwiązanie krzyżówki, 
rozlosujemy 10 zestawów: śrubokręt  
krzyżowy i kubek
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 21 stycznia 2014 roku. 
W kolejnym wydaniu InstalReportera 01/2014 
opublikujemy nazwiska Laureatów.

Serdecznie dziękujemy  
marce jUNkeRS za 
ufundowanie nagród.

POZIOMO: 
6) złota moneta bita w Wenecji.  9) tylko taki serwisant może uruchomić kocioł kondensacyjny marki Junkers.  
10) pies zaprzęgowy.  11) gazu w kotłach, benzyny w samochodach.  12) tylna część statku.  13) zimą maluje 
wzory na szybach. 14) miasto uzdrowiskowe w województwie warmińsko-mazurskim.  16) słoik na przetwory.  
19) przepływa przez Kotlinę Żywiecką.  20) ... pary wodnej w wymienniku wtórnym.  24) mieszkaniec północnego 
Mazowsza. 25) naczynie laboratoryjne.  27) zasobnik, może być wężownicowy lub ...  28) nazwa wiszących 
kotłów kondensacyjnych marki Junkers.

PIONOWO: 
1) nazwa systemu mobilnej kontroli urządzeń grzewczych w Junkersie.  2) inaczej „terma.”  3) prowizoryczny 
budynek drewniany.  4) kształt twarzy.  5) ogłoszenie w czasopiśmie.  7) kotłów lub ... wodospad.  8) inaczej 
algorytm, albo np. ... pracy nocnej.  10) bohater.  11) posąg lwa z ludzką głową.  15) w podgrzewaczach 
podawany w l/min.  17) zbędny ciężar.  18) kolor w kartach.  21) myśliwski pies rasowy.  22) gaszony przez 
strażaków.  23) „kontynentalny” pierwiastek.  25) podawana najczęściej w kW. 26) skok w wodę.

10 x
kubek +

śrubokręt 

http://www.instalreporter.pl
http://www.instalreporter.pl/regulaminy/
http://www.instalreporter.pl/regulaminy/
http://www.junkers.com/pl/pl/start/
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POZIOMO:
4) materiał na złączki. 7) na palcu lub zaciskowy w systemach rurowych. 9) klub sportowy z Salonik. 10) swoboda
zachowania. 11) skośne ścięcie krawędzi. 13) system KAN dedykowany do instalacji tryskaczowych. 15) małe w rurach
tworzywowych, a więc łatwy przepływ. 16) pająk słodkowodny. 18) garaż dla samolotów. 22) obramowanie, obwódka.
23) rury np. na korozję lub organizmu np. na przeziębienia. 26) górna lub dolna na rozdzielaczu. 28) stalowoszary,
miękki metal. 30) Bończyk, aktorka. 31) popularna technika połączeń.
PIONOWO:
1) w rurach z polietylenu, np. typu a, b, c. 2) nowela Henryka Sienkiewicza. 3) długowłosy buntownik. 5) do mankietu w
męskiej koszuli lub do mocowanie rur w podłogówce. 6) zielona waluta. 8) używane do wykonywania połączeń w
systemach rurowych lub nazwa filmu z rekinami w roli głównej . 9) zięć Mahometa. 12) dawna trąba wojskowa.
14) świadoma część osobowości, jaźń. 16) ryba wędrowna. 17) system KAN-therm do ogrzewania i chłodzenia
podłogowego. 19) familia. 20) brały udział w rozbiorach Polski. 21) najdłuższa rzeka Europy. 23) cel podróży karawany.
24) krążek kiełbasy. 25) królowa z "Podróży Pana Kleksa." 26) kwitnie w maju. 27) klejąca muchołapka. 28) uratował się
z fal potopu. 29) składany wachlarz japoński.

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 32 utworzą rozwiązanie.

POZIOMO:   
4) materiał na złączki.  7) na palcu lub zaciskowy w systemach rurowych.  9) klub sportowy z Salonik.   
10) swoboda zachowania.  11) skośne ścięcie krawędzi.  13) system KAN dedykowany do instalacji tryskaczowych.  
15) małe w rurach tworzywowych, a więc łatwy przepływ.  16) pająk słodkowodny.  18) garaż dla samolotów.   
22) obramowanie, obwódka.  23) rury np. na korozję lub organizmu np. na przeziębienia.  26) górna lub dolna na 
rozdzielaczu.  28) stalowoszary, miękki metal.  30) Bończyk, aktorka.  31) popularna technika połączeń.  

PIONOWO:   
1) w rurach z polietylenu, np. typu a, b, c.  2) nowela Henryka Sienkiewicza.  3) długowłosy buntownik.   
5) do mankietu w męskiej koszuli lub do mocowanie rur w podłogówce.  6) zielona waluta.  8) używane do 
wykonywania połączeń w systemach rurowych lub nazwa filmu z rekinami w roli głównej .  9) zięć Mahometa.  
12) dawna trąba wojskowa.  14) świadoma część osobowości, jaźń.  16) ryba wędrowna.  17) system KAN-
therm do ogrzewania i chłodzenia podłogowego.  19) familia.  20) brały udział w rozbiorach Polski.   
21) najdłuższa rzeka Europy.  23) cel podróży karawany.  24) krążek kiełbasy.  25) królowa z „Podróży Pana Kleksa.”  
26) kwitnie w maju.  27) klejąca muchołapka.  28) uratował się z fal potopu.  29) składany wachlarz japoński.

krzyżówka z firmą kAN
Rozwiązanie hasła wraz z imieniem  
i nazwiskiem prosimy przesyłać e-mailem  
na adres: instalreporter@instalreporter.pl
Wśród prenumeratorów, którzy nadeślą  
prawidłowe rozwiązanie krzyżówki, rozlosujemy 
1 x bluzę polarową, 2 x koszulkę polo, oraz 
7 x zestaw masażer do głowy + plastikowa 
skrobaczka do szyb.
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 21 stycznia 2014 roku. 
W kolejnym wydaniu InstalReportera 01/2014 
opublikujemy nazwiska Laureatów.

Serdecznie dziękujemy 
firmie kAN za ufundowanie 
nagród.

1 x bluza 
polarowa

2 x 
koszulka 

polo

7 x 
masażer +

skrobaczka 
do szyb

http://www.instalreporter.pl
http://www.instalreporter.pl/regulaminy/
http://www.instalreporter.pl/regulaminy/
http://www.kan.com.pl
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POZIOMO:
4) składa się z łopat. 7) na końcu kominów wentylacyjnych. 8) Chinka lub Japonka. 9) poprzeczna, dolna część futryny
drzwiowej. 11) w wentylatorze element do przyłączania, a ... w każdej koszuli przy szyi. 15) w wentylatorze nominalne,
ale mogą być też ... w tańcu lub firmy. 17) ... wiatr lub wywietrzak zintegrowany firmy Uniwersal. 18) strefa głębinowa.
19) miasto ze Spodkiem, tu siedziba firmy Uniwersal. 24) nazwa systemu nawiewno-wywiewnego Uniwersal lub po
angielsku: przepływ. 25) starcie zbrojne, walka. 27) element każdego wentylatora umożliwiający ruch łopatek, ulegający
niestety np. ścieraniu. 28) trunek domowej roboty. 29) odkrywca prątka gruźlicy. 30) w wentylacji przewody do
transportu powietrza.
PIONOWO:
1) rodzaj wentylacji będącej połączeniem mechanicznej i naturalnej. 2) na niższym cichszy, na wyższym głośniejszy.
3) przesada, ekstrawagancja w ubiorze. 4) halny w Tatrach. 5) wyścig terenowy. 6) załogowa część jachtu. 10) rodzinne
miasto Ludwiga van Beethovena. 12) wydzielony obszar, strefa. 13) układ z tętnicami i żyłami. 14) norweska metropolia.
16) typ zamka do drzwi. 19) dłoń zaciśnięta w pięść. 20) ostra choroba zakaźna. 21) gra podobna do brydża. 22) zaleta
moralna. 23) pracownik utrzymujący porządek w szkole. 24) bałwan na morzu. 26) spokrewniona z agawą.

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 29 utworzą rozwiązanie.

POZIOMO:  
4) składa się z łopat.  7) na końcu kominów wentylacyjnych.  8) Chinka lub Japonka.  9) poprzeczna, dolna 
część futryny drzwiowej.  11) w wentylatorze element do przyłączania, a ... w każdej koszuli przy szyi.   
15) w wentylatorze nominalne, ale mogą być też ... w tańcu lub firmy.  17) ... wiatr lub wywietrzak zintegrowany 
firmy Uniwersal.  18) strefa głębinowa.  19) miasto ze Spodkiem, tu siedziba firmy Uniwersal.  24) nazwa 
systemu nawiewno-wywiewnego Uniwersal lub po angielsku: przepływ.  25) starcie zbrojne, walka.   
27) element każdego wentylatora umożliwiający ruch łopatek, ulegający niestety np. ścieraniu.  28) trunek 
domowej roboty.  29) odkrywca prątka gruźlicy.  30) w wentylacji przewody do transportu powietrza.  

PIONOWO:  
1) rodzaj wentylacji będącej połączeniem mechanicznej i naturalnej.  2) na niższym cichszy, na wyższym głośniejszy.   
3) przesada, ekstrawagancja w ubiorze.  4) halny w Tatrach.  5) wyścig terenowy.  6) załogowa część jachtu.  10) rodzinne 
miasto Ludwiga van Beethovena.  12) wydzielony obszar, strefa.  13) układ z tętnicami i żyłami.  14) norweska metropolia.  
16) typ zamka do drzwi.  19) dłoń zaciśnięta w pięść.  20) ostra choroba zakaźna.  21) gra podobna do brydża.   
22) zaleta moralna.  23) pracownik utrzymujący porządek w szkole.  24) bałwan na morzu.  26) spokrewniona z agawą.

krzyżówka z firmą UNiWeRSAl
Rozwiązanie hasła wraz z imieniem  
i nazwiskiem prosimy przesyłać e-mailem  
na adres: instalreporter@instalreporter.pl
Wśród prenumeratorów, którzy nadeślą  
prawidłowe rozwiązanie krzyżówki, 
rozlosujemy 10 kompletów kalendarz  
ścienny + kalendarz teno.
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 21 stycznia 2014 roku. 
W kolejnym wydaniu InstalReportera 01/2014 
opublikujemy nazwiska Laureatów.

Serdecznie dziękujemy  
firmie UNiWeRSAl za  
ufundowanie nagród.

10 x komplet
kalendarzy

http://www.instalreporter.pl
http://www.instalreporter.pl/regulaminy/
http://www.instalreporter.pl/regulaminy/
http://www.uniwersal.com.pl/
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nych kompensatorów wykonanych z miedzi,  
a następnie ze stali stopowych. Kompensatory 
to konstrukcje mieszkowe, których zadaniem 
jest eliminacja naprężeń mechanicznych i ter-
micznych występujących w rurociągach.  
W latach sześćdziesiątych XX w. w Stanach 
Zjednoczonych idea konstrukcji elastycznych 
kompensatorów została przeniesiona do tech-
niki komunalnych instalacji gazowych gazu 
ziemnego. W Niemczech pierwsze konstrukcje 
elastycznych przewodów gazowych wprowa-
dzono w latach 70. 
W Polsce zostały one rozpowszechnione po 
przystąpieniu do Unii Europejskiej. Dzisiaj ta-
kie rozwiązania są stosowane w komunal-
nych instalacjach gazowych w budownic-
twie mieszkaniowym jako bezpieczny rodzaj 
przyłączy gazowych [4]. 

przypadki nieszczelności  
w instalacjach gazowych

Badania szczelności w ramach corocznych 
przeglądów komunalnych instalacji gazowych 
w budownictwie wielorodzinnym wykazały, 
że najczęściej nieszczelności mogą występo-
wać na przyłączach instalacji gazowych.
Jak wykazują przeglądy instalacji gazowych, 

Nowoczesne, elastyczne, 
metalowe przewody  
do komunalnych instalacji gazowych

  Zbigniew A. Tałach*

  W początkowym okresie rozwoju gazow-
nictwa, gdy stosowano gaz miejski i koksow-
niczy, urządzenia gazowe podłączane były 
do wewnętrznych instalacji gazowych za po-
mocą przewodów gumowych. Na począt-
ku lat pięćdziesiątych urządzenia gazowe 

zaczęto podłączać na sztywno przy użyciu 
długich gwintów. Taki sposób podłączania 
stwarza również zagrożenia, gdyż na takiej 
długości gwintu dochodzi do występowania 
nieszczelności gazu [4].
W latach 50. w krajach wysoko rozwiniętych 

USA i krajach europejskich podejmowane 
były prace projektowe na konstrukcjach ela-
stycznych połączeń metalowych, głównie 
dla potrzeb energetyki jądrowej. Opracowa-
no i wykonano pierwsze konstrukcje elastycz-

Szczelność instalacji gazowych to jedno z najważniejszych zagadnień zapewnienia bezpieczeństwa podczas 
ich eksploatacji. W historii krajowego gazownictwa znane są przypadki, że z powodu braku szczelności 
instalacji lub nieszczelności sieci gazowej doszło do wielu nieszczęśliwych wypadków. 
„Prawo budowlane” w art. 62 ust. 1 pkt 1 wprowadziło przepis dotyczący obowiązkowego corocznego 
przeglądu szczelności instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych. Dzięki temu w ostatnich latach liczba 
nieszczęśliwych wypadków spowodowanych nieszczelnościami gazu zmalała w sposób znaczący.

* Zbigniew A. Tałach, Rzeczoznawca SITPNiG Kraków

Miejsca występowania nieszczelności Szacowany udział procentowy w odniesieniu 
do badanych instalacji gazowych [%]

przyłącza gazomierzy 38
zmiana lokalizacji urządzeń gazowych:
- przyłącza kuchni gazowych
- przyłącza gazowych grzejników wody przepływowej
- przyłącza term gazowych

24
16
12

nieszczelności występujące w urządzeniach gazowych:
- kuchnie gazowe
- gazowe grzejniki wody przepływowej

7
3

UWAGA: Podane w tabeli wyniki mają charakter szacunkowy i oparte są na przeglądach  
instalacji gazowych w budownictwie wielokondygnacyjnym (opracowanie autorskie)

Tab. 1  Wyniki badań kontroli szczelności instalacji gazowych w budownictwie 
wielokondygnacyjnym wraz z określeniem lokalizacji występujących nieszczelnościFot. 1  Szybkozłącze gazowe z przewodem przyłączeniowym

Fo
t. 

Fa
m

as

http://www.instalreporter.pl
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nego osłoną higieniczną z poli(chlorku winylu) 
(PVC) (fot. 1 ). Szybkozłącze gazowe musi speł-
niać wymagania zawarte w zharmonizowanej 
normie przedmiotowej PN-EN 14800:2010 „Bez-
pieczne elastyczne metalowe przewody z rur 
falistych do przyłączania domowych urządzeń 
zasilanych paliwami gazowymi” [4]. 
Ze względu na wysokie wymagania bezpie-
czeństwa stawiane elementom instalacji ga-
zowych przez normę zharmonizowaną PN-EN 
14800:2010, szybkozłącza gazowe z przewoda-
mi przyłączeniowymi  podlegają ocenie zgod-
ności w systemie 1 (Dyrektywa 89/106/EWG)  
i muszą posiadać oznakowanie znakiem CE.
Do szybkozłączy gazowych produkowane są 
specjalne przewody elastyczne zakończone 
z jednej strony końcówką przeznaczoną do 
łączenia z głowicą szybkozłącza. Druga koń-
cówka zakończona gwintem rurowym Rp 1/2 
przeznaczona jest do połączenia z instalacją 
gazową (rys. 2  i rys. 3 ). Na rynku krajowym 
dostępne długości elastycznych przewodów 
do szybkozłączy gazowych wynoszą 0,5, 0,75, 
1,0, 1,25, 1,5 i 2,0 m.
Szybkozłącza gazowe znajdują szerokie za-
stosowanie w zwartej zabudowie, w nowo-
czesnych kuchniach oraz do podłączenia 
urządzeń grzewczych małej mocy nieprze-
kraczającej 15 kW. Szczególnym zastosowa-

niem szybkozłączy jest możliwość ich wy-
korzystania w przypadku zabezpieczenia 
urządzeń gazowych przed niezamierzonym 
otwarciem przez dzieci i osoby starsze. 
Również zaletą szybkozłączy jest zapewnie-
nie łatwego dostępu do urządzeń gazowych 
w celu utrzymania właściwych warunków 
sanitarno-higienicznych. W tym przypadku 
urządzenie można bezpiecznie odłączyć od 
instalacji bez konieczności udziału uprawnio-
nego instalatora [4]. 

najczęstszą przyczyną występowania nie-
szczelności są nieszczelne połączenia gwin-
towe z uszczelnieniem na bazie konopi [3]. 
Klasyfikacja nieszczelności gazowych w bu-
downictwie przedstawia się następująco:
• nieszczelności na kurkach głównych oraz 
elementach skręcanych instalacji spowodo-
wane wysychaniem uszczelniaczy z konopi,
• nieszczelności na połączeniach gazomie-
rzy z pionem instalacji gazowej,
• nieszczelności zaworów kurkowych przed 
aparatami i urządzeniami gazowymi,
• niewłaściwie połączenie urządzenia z in-
stalacją gazową, np. przewodem gumo-
wym (szczególnie dotyczy to instalacji na gaz 
płynny propan-butan),
• nieszczelności przed urządzeniami gazowy-
mi w przypadku braku zaworu odcinającego,
• korozja przewodów – szczególnie w po-
mieszczeniach piwnicznych.
Przypadki nieszczelności gazowych instalacji 
występują również wskutek niezamierzonego 
działania użytkowników, np. próba przesunięcia 
kuchni gazowych połączonej z instalacją gazo-
wą na sztywno z użyciem długich gwintów. 
Nieszczelności instalacji gazowych tworzą 
największe zagrożenia i bardzo często mogą 
stać się przyczyną pożarów i wybuchów  
w budownictwie mieszkaniowym [3]. 

Rozwiązania konstrukcyjne  
elastycznych metalowych  
przewodów przyłączeniowych

Z początkiem lat 90. dopuszczono w Polsce 
systemy połączeń instalacji z urządzeniami 
gazowymi w formie metalowych elastycz-
nych przyłączy gazowych. Takie rozwiąza-
nie konstrukcyjne miało na celu poprawę 
bezpieczeństwa eksploatacji instalacji gazo-
wych i wyeliminowanie ewentualnego wy-
stępowania powstających nieszczelności [4].
Ze względu na swą konstrukcję metalowe 
elastyczne przyłącza gazowe można podzie-
lić na konstrukcje [5]:
• szybkozłączy gazowych wyposażonych  
w zawór zamykający, 
• elastycznych przewodów metalowych  
z końcówkami przyłączeniowymi, 
• elastycznych rozciągliwych przewodów 
gazowych z końcówkami przyłączeniowymi. 

Szybkozłącza gazowe wyposażone  
w zawór zamykający
Kompletne szybkozłącze gazowe składa się  
z przyłącza instalacyjnego (głowicy), w któ-
rego konstrukcję wbudowany jest najczęściej 
kurek kulowy kątowy oraz metalowego prze-
wodu elastycznego w oplocie i zabezpieczo-

pobierz rysunek 1  
Konstrukcja szybkozłącza 
gazowego (katalog firmy 
AYVAZ)

pobierz rysunek 2  
Typowa głowica szybkozłącza 
gazowego wykonana 
zgodnie z wymaganiami 
normy PN-EN 14800 

pobierz rysunek 3  
Wymiary gwintów przyłącza 
z szybkozłącza gazowego 
zgodnie z wymaganiami 
normy PN-EN 14800 oraz 
normy PN-EN 10226-1

Nazwa urządzenia Moc maks.
[kW]

Rodzaj gazu
rodzina 2 rodzina 3

e ls lw p B/p
Kuchnia gazowa 4-palnikowa  
z piekarnikiem gazowym 12 + + + + +

Kuchnia gazowa 4-palnikowa  
z piekarnikiem elektrycznym 5 + 6 + + + + +

Płyta gazowa 4-palnikowa 5 + 6 + + + + +
Kuchnia gazowa 3-palnikowa 5 + + + + +
Kuchnia gazowa 2-palnikowa 4 + + + + +
Konwekcyjny ogrzewacz 
pomieszczeń 5 + + + + +

Gazowe urządzenie 
gastronomiczne małej mocy 15 + + + + +

Tab. 2  Przykłady zastosowań szybkozłączy 
gazowych do zasilania różnego typu urządzeń 
gazowych [1, 2, 4] (opracowanie autorskie). 
Oznaczenia:
- paliw gazowych zastosowanych w tabeli:
• E - gaz ziemny wysokomentanowy 
• Ls (dawniej GZ:35) – gaz ziemny zaazotowany 
• Lw (dawniej GZ:41.5) – gaz ziemny zaazotowany 
- instalacjach skroplonego gazu 
węglowodorowego rodziny 3:
• P, oznaczenie techniczne C – propan (C3)
• B/P, oznaczenie techniczne B – propan butan 
(C4/C3) 

pobierz rysunek 4  
Przykład rozwiązania 
konstrukcyjnego elastycznych 
przyłączy gazowych 
spełniających wymagania 
normy PN-EN 14800 (katalog 
firmy AYVAZ)
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elastyczne przewody metalowe  
z końcówkami przyłączeniowymi 
W miarę postępu techniki wprowadzono do 
instalacji gazowych elastyczne przewody me-

talowe z końcówkami przyłączeniowymi, któ-
re spełniają wymagania normy PN-EN 14800. 
Tego rodzaju elastyczne przewody spełniają 
podobną rolę jak szybkozłącza gazowe, mają 
jednak pewne ograniczenie techniczne, gdyż 
dodatkowo do instalacji gazowej należy za-
montować oddzielny zawór zamykający. 
Elastyczne przewody metalowe z końców- 
kami przyłączeniowymi produkowane są  
w dwóch wielkościach (tabela 5 ) średnic 
nominalnych DN 8 oraz DN 12 [2, 4].

elastyczne rozciągliwe przewody gazowe 
z końcówkami przyłączeniowymi 
Elastyczne rozciągliwe węże gazowe wykona-
ne są w formie konstrukcji z rur falistych ze stali 
stopowej austenitycznej gatunku 1.4404 o ozna-
czeniu według PN-EN 10088:2007 0H17N12M3. 
Elastyczny przewód gazowy składa się z ela-
stycznego przewodu metalowego, koń-
cówek do połączeń wraz z podkładką 
uszczelniającą oraz dodatkowej osłony za-
bezpieczającej koloru żółtego.
Konstrukcja przewodu zaliczona jest do kon-
strukcji rozciągliwych w granicach od 75% do 
100%, co ma znaczenie w praktycznym za-
stosowaniu w instalacjach gazowych. Każ-
dy przewód zakończony jest specjalnymi 
złączami gwintowymi z jednej strony gwin-
tem wewnętrznym, z drugiej zaś strony gwin-
tem zewnętrznym o wymiarach zależnych 
od średnicy przewodu : 1/2”x1/2”; 1/2”x3/4”; 
3/4”x3/4”; 1”x1” [7]. 
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Armatura Premium + Systemy
Termostat „Uni XH”

 Wielokrotnie wyróżnione wzornictwo

OVENTROP Sp. z o.o.   Bronisze,  ul. Świerkowa 1B   05-850 Ożarów Mazowiecki   tel. (22) 722 96 42   fax. (22) 722 96 41   www.oventrop.pl

Innowacja + jakość

Termostat „Uni XH” i zawór typoszeregu E.

Wszystkim sympatykom firmy Oventrop i Marki Instalatora 
najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 
składają pracownicy firmy Oventrop Sp. z o.o.
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pobierz rysunek 5  
Konstrukcja przyłączy 
elastycznych rozciągliwych 
przewodów gazowych – 
norma UNI 11353 [6]

pobierz rysunek 6  
Konstrukcja elastycznego 
rozciągliwego przewodu 
gazowego (katalog firmy 
AYVAZ)

pobierz tabelę 3  
Wymiary elastycznych 
rozciągliwych przewodów 
gazowych zgodnie  
z wymaganiami normy  
UNI 11353

pobierz tabelę 4  
Przykłady zastosowań 
elastycznych przewodów 
gazowych (opracowanie 
autorskie)

Nominalny 
wymiar przewodu 

montażowego

całkowita 
długość przewodu 

montażowego

Minimalny strumień przepływu po-
wietrza dla gazów innych niż typ 
l przy spadku ciśnienia 1 mbar

Minimalny strumień prze-
pływu dla gazu typu l przy 
spadku ciśnienia 0,5 mbar

DN 8 1,0 m 0,5 m3/h 0,55 m3/h
DN 12 1,0 m 1,5 m3/h 1,2 m3/h

Tab. 5  Minimalne wartości strumienia przepływu powietrza dla gazów innych niż gazy 
palne grupy L zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 14800
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Dla zapewnienia szczelności połączeń i bez-
pieczeństwa montażu końcówki przewodu są 
spawane lub lutowane lutem twardym do fa-
listego przewodu. Producenci oferują prze-
wody o długości od 90 do 420 mm [4]. 
Węże elastyczne przeznaczone są do bezpiecz-
nego podłączania instalacji gazowych wszelkie-
go typu urządzeń gazowych (kotły c.o., grzejniki 
wody przepływowej, kuchnie i kuchenki gazo-

we oraz gazowo-elektryczne, ogrzewacze po-
mieszczeń itp.). Oferowane elastyczne przewo-
dy gazowe przeznaczone są do instalacji gazu 
ziemnego wysokometanowego, gazu płynne-
go propanu-butanu oraz gazu miejskiego.
Każdy przewód jest w opakowaniu jednost-
kowym zabezpieczającym przed uszkodze-
niem, ma on również etykietę informacyjną 
zawierającą następujące dane:

• nazwa produktu: Elastyczny i rozciągliwy 
przewód gazowy 
• oznaczenie przewodu: 15-220/420-UNI 11353
• nazwa producenta 
• numer normy: UNI 11353:2010
• numer Deklaracji Zgodności 
• wymiary przewodów wraz z przyłączami
Dodatkowo na złączkach w widocznym miej-
scu w sposób trwały naniesiony jest znak fa-
bryczny producenta, średnica DN produktu 
oraz rok i miesiąc produkcji [8].

dlaczego warto, czyli wnioski końcowe

Zastosowanie w instalacjach gazowych no-
woczesnych, elastycznych stalowych prze-
wodów przyłączeniowych daje gwarancję 
zapewnienia szczelności i eliminuje ryzyko 
niekontrolowanego wypływu gazu.
Elastyczne przewody gazowe umożliwiają ła-
twy montaż gazowych urządzeń grzewczych 
takich, jak: kotły centralnego ogrzewania, 
grzejniki wody przepływowej, kuchnie i ku-
chenki gazowe. Takie konstrukcje szczegól-
nie są przeznaczone do nowoczesnej zwar-
tej zabudowy mebli kuchennych. Metalowe 
elastyczne przewody gazowe umożliwiają 
znaczne skrócenie prac instalacyjno-monta-
żowych, co ma istotne znaczenie przy kosz-
tach wykonywania wewnętrznych instalacji 
w budownictwie mieszkaniowym. 
Elastyczne metalowe przewody gazowe ze 
względu na harmonijkową budowę eliminu-
ją zarówno kompensację drgań pochodzącą 
od pracy urządzeń grzewczych, jak również li-
kwidują naprężenia liniowe powstające w trak-
cie normalnej eksploatacji instalacji gazowych, 
cieplnych i wodnych, a także eliminują zjawisko 
dylatacji pionów i przyłączy gazowych.  

Nazwa parametru Wymaganie zgodnie z normą pN-eN 14800:2010
Wytrzymałość udarowa spełnia

Wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne 6 bar
Standardowy strumień przepływu gazu dla L = 1 m 1,9 m3/h

Wytrzymałość na wzdłużne zginanie spełnia
Maksymalne obciążenie dla dopuszczalnych 

odkształceń 1000 N

Tolerancje wymiarów zgodne
Odporność na wgniecenie spełnia
Przewodnictwo elektryczne 0,177 Ω/m

Szczelność poniżej 10 cm3/h
Wytrzymałość mechaniczna 6 bar
Nieszczelność dopuszczalna poniżej 10 cm3/h

Szczelność (w przypadku pożaru) 650°C przez 30 min
Badanie trwałości spełnia

Tab. 6  Charakterystyka techniczna elastycznych przewodów gazowych zgodnie  
z wymaganiami normy PN-EN 14800.

Fot. 2  Przykład oznakowania elastycznego przewodu metalowego z końcówkami 
przyłączeniowymi – oznaczenie wg normy PN-EN 14800 firmy

Fot. 3  Elastyczny rozciągliwy przewód gazowy z końcówkami przyłączeniowymi pobierz spis literatury 

Jak pisze portal www.energia-pl.pl są na 
świecie takie miejsca, gdzie bez szumnych 
deklaracji i konieczności wpisywania się  
w ogólnoświatowe porozumienia sukce-
sywnie, krok po kroku, ochrona środowiska, 
redukcja emisji gazów cieplarnianych i 
wspieranie energii z odnawialnych źródeł już 
od wielu lat są realizowane i to skutecznie. 
Tasmania – australijski stan – opublikował 
właśnie strategię klimatyczną odnoszącą 
się również do energetyki z perspektywą do 
2020 roku.
– Tasmania jest jak elektrownia energii odna-
wialnej – nasza średnia roczna podaż ener-
gii elektrycznej pochodzi w 87% z energii ze 
źródeł odnawialnych – wyjaśnia we wstępie 
Cassy O’Connor z Ministerstwa ds. Zmian Kli-
matu. Potwierdza ona kolejne kroki do zwięk-
szania mocy z OZE – Rząd Tasmanii jest za 
dalszym wspieraniem znaczących inwestycji 
w energię ze źródeł odnawialnych, takich 
jak wiatr i energia słoneczna, aby zapewnić 
większą konkurencyjność.
Cel jest chyba w tej sytuacji oczywisty i mie-
ści się w 13%, czyli osiągnięcie stuprocento-
wej energii z odnawialnych źródeł. Jednym  
z kolejnych, przykładowych działań zachę-
cających do montowania na dachach 
instalacji PV jest zwolnienie z konieczności 
posiadania pozwolenia na budowę w przy-
padku instalacji solarnych do 38 m2 po-
wierzchni.
Wraz z inwestycjami w OZE plan zakłada re-
dukcję emisji gazów cieplarnianych i do 2020 
roku ma ona zmniejszyć się o 35%.

Kto przoduje  
w OZE? 

Fo
t. 

AS
-G

A
Z

Fo
t. 

AS
-G

A
Z

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2013/11/Spis-literatury.jpg


16g r u d z i e ń  2 0 1 3  ( 1 2 )  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

Od czego zależy 
wielkość dolnego źródła  
w pompach ciepła typu 
solanka/woda?

  Dawid Pantera

Dolne źródło do pompy ciepła solanka/woda, zgodnie z wytycznymi 
projektowymi większości producentów, dobiera się do tzw. mocy 
chłodniczej poprawnie dobranej pompy dla pracy w układzie 
monowalentnym. Taki sposób doboru zakłada, że pompa ciepła będzie 
eksploatowała dolne źródło przez średni czas 2000 h w ciągu roku.  
Dolne źródło dla pompy ciepła powinno być zatem traktowane, nie tyle 
jako źródło mocy, co bardziej jako źródło energii. 

Dobór pompy ciepła solanka/woda w zależności 
od rodzaju ogrzewania i dolnego źródła ciepła 
Przykład praktyczny
Do pokazania zależności wielkości  
dolnego źródła od „klasy” pompy  
ciepła oraz parametrów temperaturo-
wych instalacji grzewczej przyjęto bu- 
dynek o następujących parametrach:

pompa ciepła 10 kW (B0/W35 wg eN 14511) cop wg eN 14511: 4,4 cop wg eN 14511: 4,8

o
dw

ie
rty

 p
io

no
w

e

ogrzewanie podłogowe 100% → 35/28

podwójna U-rura : PE32 (40 W/m.b.) 3 x 82 m.b. (246 m.b.) 3 x 84 m.b. (252 m.b.)
współczynnik efektywności sezonowej wg 

VDI 4650 4,50 4,92

czas pracy sprężarki 1884 h/rok 1838 h/rok

ogrzewanie grzejnikowe 100% → 55/45

podwójna U-rura : PE32 (40 W/m.b.) 3 x 76 m.b. (228 m.b.) 3 x 78 m.b. (234 m.b.)
współczynnik efektywności sezonowej wg 

VDI 4650 3,75 4,03

czas pracy sprężarki 1947 h/rok 1915 h/rok

ko
le

kt
or

 g
ru

nt
ow

y

ogrzewanie podłogowe 100% → 35/28

rura PE32 (liczba pętli po 100 m.b.) 695 m.b. (7 pętli po 
100 m.b.)

727 m.b. (8 pętli po 
100 m.b.)

wymagana powierzchnia kolektora minimum 503 m2 minimum 526 m2

współczynnik efektywności sezonowej wg 
VDI 4650 4,43 4,81

czas pracy sprężarki 1859 h/rok 1816 h/rok

ogrzewanie grzejnikowe 100% → 55/45

rura PE32 (ilość pętli po 100 m.b.) 543 m.b. (6 pętli po 
100 m.b.)

556 m.b. (6 pętli po 
100 m.b.)

wymagana powierzchnia kolektora minimum 393 m2 minimum 402 m2

współczynnik efektywności sezonowej wg 
VDI 4650 3,67 3,92

cas pracy sprężarki 1918 h/rok 1891 h/rok

Powierzchnia ogrzewana 160 m2

Moc obliczeniowa (III strefa, Kraków) 8 kW
Ilość mieszkańców 4 osoby
Dzienne zużycie wody ciepłej 240 litrów
Temperatura wymagana 
pomieszczeń

21°C

  Ilość energii odprowadzona z dolnego 
źródła po zsumowaniu z energią pobraną 
przez sprężarkę daje nam ilość energii dostar-

czanej do budynku. Ta z kolei zależy od ob-
liczeniowego obciążenia cieplnego budyn-
ku oraz od zapotrzebowania na ciepłą wodę 
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wodę użytkową (obliczenie wymaganego 
dodatku);
• wybór rodzaju i parametrów ogrzewania 
(ogrzewanie powietrzne, wodne: nisko-, śred-
niotemperaturowe;
• wybór źródła ciepła niskotemperaturowe-
go (powietrze zewnętrzne, grunt, woda po-
wierzchniowa, gruntowa itp.);
• dobór systemu pracy pompy ciepła (mo-
nowalentny, monoenergetyczny, biwalentny);
• wybór typu i wielkości pompy ciepła w za-
leżności od rodzaju źródła ciepła i wymaga-
nych parametrów pracy;
• dobór wielkości dolnego źródła dla pompy 
ciepła typu solanka/woda.  

użytkową. Punkt dotyczący ciepłej wody 
użytkowej jest często bagatelizowany, a gra 
on ogromną rolę w doborze wielkości dolne-
go źródła ciepła.
Nowe budownictwo dąży do obniżenia za-
potrzebowania energetycznego budyn-
ku poprzez zastosowanie 
skuteczniejszej izolacji ter-
micznej czy montaż wen-
tylacji mechanicznej  
z odzyskiem ciepła. 
Wszystko to jednak nie ma 
wpływu na zapotrzebo-
wanie energii na ciepłą 
wodę użytkową – nieza-
leżnie od rodzaju budyn-
ku na zużycie wody i tym 
samym zapotrzebowanie 
energii wpływają przede 
wszystkim przyzwycza-
jenia mieszkańców. Ob-
liczeniowe obciążenie 
cieplne budynku nie zmieni się wraz ze zmia-
ną liczby mieszkańców, zmieni się natomiast 
zapotrzebowanie tego budynku w energię,  
a zmiana energii spowoduje z kolei zmianę 
czasu pracy pompy ciepła i tym samym zmia-
nę czasu obciążenia dolnego źródła. 

Na rynku dostępne są pompy ciepła o róż-
nych współczynnikach efektywności COP. 
Oznacza to w rozrachunku końcowym, że im 
wyższa wartość COP tym można spodziewać 
się wyższej efektywności całorocznej, a idąc 
dalej tym tropem okaże się, że pompa cie-

pła o wyższej efektyw-
ności będzie wymagała 
większego dolnego źró-
dła ciepła. Nie można 
zatem dowolnie manew-
rować pompą ciepła 
na zaprojektowanym już 
dolnym źródle ciepła.

pompa ciepła  
a rodzaj ogrzewania

Ogromne znaczenie 
dla efektywnej pracy 
pompy ciepła ma tak-
że strona wtórna pom-

py ciepła. Instalacja oparta o ogrzewanie 
płaszczyznowe z uwagi na niższe tempera-
tury zasilania (np. 35/28°C) oferuje wyższą 
efektywność całoroczną pompy ciepła niż 
ogrzewanie grzejnikowe niskotemperaturo-
we (np. 55/45°C). W związku z tym instalacje 
z pompą ciepła współpracujące z instala-
cją ogrzewania podłogowego wymaga-
ją większego dolnego źródła ciepła niż ta 
sama instalacja oparta o grzejniki. Wniosek 
jest identyczny, jak w poprzednim akapicie: 
nie wolno dowolnie manewrować parame-
trami instalacji po zaprojektowaniu wielkości 
dolnego źródła.
Sugerowana kolejność postępowania przy 
doborze pompy ciepła:
• wyznaczenie zapotrzebowania budynku 
na moc cieplną;
• wyznaczenie zapotrzebowania na ciepłą r
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Jedna osoba w domu 
oznacza roczne 
zapotrzebowanie na energię 
na c.w.u. na poziomie  
900 kWh, więc łatwo policzyć, 
że cztery takie osoby 
wymagają doprowadzenia 
ilości energii równej energii 
rocznej na cele grzewcze dla 
domu niskoenergetycznego 
o powierzchni 100 m2.

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

Kompaktowa pompa ciepła solanka/woda  
Vitocal 222-G/242-G
Rozwiązania dla domów 
jednorodzinnych:
Vitocal 222-G – kompaktowa 
pompa ciepła solanka/woda  
z podgrzewaczem c.w.u.
Vitocal 242-G – dodatkowa 
możliwość przyłączenia kolektorów 
słonecznych

• Kompaktowa pompa ciepła solan-
ka/woda o mocy cieplnej od 5,9 do 
10,0 kW
• Wysoki wskaźnik efektywności: war-
tość COP wg EN 14511 do 4,3
• (solanka 0°C/woda 35°C) (COP =  
Coefficient of Performance)
• Maksymalna temperatura na zasila-
niu: 60°C
• Wysoki komfort ciepłej wody dzięki zin-
tegrowanemu zasobnikowi c.w.u. o po-

jemności 220 litrów w Vitocal 242-G (w Vi-
tocal 222-G – o pojemności 170 litrów)
• Bardzo cicha praca dzięki nowemu, 
trójwymiarowemu układowi tłumienia 
drgań – poziom mocy akustycznej wg 
EN 12102: 43 dB(A) przy 0/35°C
• Łatwy w obsłudze nowy regulator  
Vitotronic z komunikatami tekstowymi
• Moduł obsługowy regulatora moż-
na zamontować również na uchwycie 
ściennym
• Urządzenia są dostarczane fabrycz-
nie w postaci gotowej do podłączenia
• Łatwe wnoszenie dzięki niewielkiej 
powierzchni zabudowy, obniżonej wy-
sokości konstrukcji i dzielonej obudowie
• Łatwa instalacja dzięki zmiennym ak-
cesoriom przyłączeniowym
• Możliwość rozbudowy o komfortową 
technikę komunikacji

http://www.instalreporter.pl
http://www.viessmann.pl/
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Nowe „czyste” rozwiązania  
w stelażach, czyli jak zapewnić  
świeżość i higienę

kostka w zbiorniku... (fot. 1 )
Producenci oferują rozwiązania, które umoż-
liwiają umieszczenie kostki odświeżająco-

Jak doradzać inwestorowi? 

Stelaże podtynkowe 
– niuanse wyborów i montażu

  Adam Brząkowski

  przed zakupem stelaża…,  
czyli co doradzić inwestorowi

Inwestorzy i architekci wybierają często ste-
laż pod kątem wyglądu przycisku urucha-
miającego. Należy jednak zwrócić uwagę 
na odpowiednie dopasowanie stelaża pod-
tynkowego z wybranym przyciskiem. U wie-
lu producentów płytki uruchamiające są 
podzielone na grupy i pasują tylko do okre-
ślonej spłuczki podtynkowej. Może się za-
tem okazać, że do zamontowanego już ste-
laża nie będziemy mogli zamontować danej 
płytki uruchamiającej. Producenci oferują 

np. wersję podstawową oraz tzw. wersje in-
westycyjne lub marketowe, które wyróżnia-
ją się niższą ceną, ale i uboższą gamą przyci-
sków uruchamiających. Zastosowane w nich 
spłuczki mogą się na tyle różnić, iż będą wy-
magały innych płytek.
Jak sama nazwa wskazuje stelaż, to element, 
który montuje się na stałe pod tynkiem. Dla-
czego zatem nie decydować się na rozwią-
zanie, które jest właśnie w promocji i jest naj-
tańszym rozwiązaniem? Warto w tym miejscu 
zaznaczyć, że ewentualna wymiana stela-
ża będzie się wiązała z całkowitym remontem 
łazienki. Najlepszą decyzją będzie wybór pro-

duktu sprawdzonego, do którego producent 
zapewnia części zamienne przez co najmniej 
10-15 lat od daty zakończenia produkcji. Naj-
częstszymi obawami przyszłych użytkowników 
jest dostęp w przypadku awarii do elemen-
tów zabudowanych pod płytkami. Elementy 
znajdujące się w zbiorniku ze względu na kon-
takt z wodą, która zawiera pewne zanieczysz-
czenia i chociażby kamień, ulegają awariom, 
które możemy usunąć tylko po wymontowa-
niu tych elementów ze zbiornika.  
Do wszystkich elementów znajdujących się  
w zbiorniku mamy dostęp przez otwór rewizyj-
ny, który kryje się pod klapką uruchamiającą.

Utrzymanie czystości i uzyskanie prostej purystycznej formy umożliwiają stelaże 
podtynkowe do toalet czy bidetów. Podstawowym zadaniem stelaża podtynkowego 
jest pewne zamocowanie ceramiki i podłączenie przewodów wodnych i kanalizacji 
w taki sposób, aby odpowiednie otwory i przyłącza idealnie pasowały do ceramiki. 
Mocowanie WC, umywalki czy bidetu bezpośrednio do ściany wymaga bardzo 
wytrzymałych często specjalistycznych kotew, zwłaszcza w przypadku ścian  
z takich materiałów jak cegła kratówka. Większość rozwiązań dostępnych ma tak opracowaną konstrukcję,  
że możemy WC czy bidet obciążyć aż 400 kg bez ryzyka, że miska nam się urwie. Zamontowanie umywalki, 
WC czy bidetu do lekkich ścianek systemowych z płyt G-K jest niemożliwe bez odpowiedniego stelaża 
zamontowanego bezpośrednio w konstrukcji ścianki.
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-czyszczącej w zbiorniku spłuczki. Należy 
zwrócić uwagę, iż umieszczenie zwykłej kost-
ki do toalety w zbiorniku bez specjalnego do-
zownika może spowodować zapchanie się 
spłuczki czy odpływu bądź zablokowanie się 
zaworu spustowego. Rozwiązanie typu Gro-
he Fresh albo Geberit DuoFresh umożliwia 
bezpieczne zastosowanie specjalnej kostki, 
którą wygodnie wkładamy do specjalnego 
dozownika pod przyciskiem. 

Neutralizacja zapachów i wentylacja… 
(fot. 2 )
Rozwiązanie firmy Geberit umożliwia ponad-
to usunięcie nieprzyjemnych zapachów bez-
pośrednio z miski i zneutralizowanie ich przy po-
mocy filtra z węglem aktywowanym, który 
wystarczy wymienić kilka razy do roku. Jednak 
rozwiązanie to wymaga dostarczenia energii 
elektrycznej. 
Firma Viega z kolei oferuje rozwiązanie wenty-
lacji miski ustępowej dzięki zastosowaniu rury, 

którą podłączamy po prostu do istniejącej  
w łazience wentylacji.

Uniwersalizm

Firma Viega oferuje stelaż z ręczną regula-
cją wysokości położenia miski ustępowej, bez 
zbędnej elektroniki. Rozwiązanie to zostało 
stworzone głównie z myślą o domach wielo-
pokoleniowych, domach seniora, czy szpita-
lach. Podobnie jak w przypadku fotela biuro-
wego, miskę można przesuwać w pionie do 8 
cm (fot. 3 ). Po naciśnięciu przycisku przemiesz-
cza się ona powoli do góry. Wygodne i płyn-
ne opuszczanie miski można osiągnąć poprzez 
wykorzystanie ciężaru własnego ciała.

oszczędność przede wszystkim! 

Takie hasło przyświeca bardzo wielu inwe-
storom. Oszczędności chcemy uzyskać, bu-
dując i wybierając materiały do wykończe-
nia, także elementy wyposażenia łazienki 
takie, jak toaletę, a wraz z nią stelaż. Jed-
nak oszczędność można rozumieć w różny 
sposób. Czy przez oszczędność należy rozu-
mieć koszt zakupu stelaża, przycisku urucha-
miającego i wsporników (300, 500, a może 
900 zł), czy może należy uwzględnić ewen-
tualne koszty serwisu, części zamiennych, a 
może także ilość wody, która będzie zużywa-
na podczas lat eksploatacji?
W domu zamieszkałym przez 4-osobową ro-
dzinę (2 osoby dorosłe i 2 dzieci) może to 
oznaczać oszczędność rzędu 250 zł rocznie. 
Nieprecyzyjnie działający system dwuobjęto-
ściowego spłukiwania może tę oszczędność 
zniwelować. W swojej praktyce często spo-
tykam się z sytuacjami, w których ilość wody 
do spłukiwania pełnego i małego jest na 
podobnym poziomie lub zawór zamyka 
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SĄ RZECZY
NIEPRZEMIJAJĄCE
Nie stać Cię na pozornie tanie, niskiej jakości produkty,
które nadają się do wymiany już po 2-3 latach? Sprawdź 
w takim razie ofertę Franke Washroom Systems, wywodzą-
cego się ze Szwajcarii, światowego lidera techniki sanitar-
nej do obiektów publicznych i komercyjnych.

Zasada priorytetu trwałości i niezawodności dotyczy szcze-
gólnie zabudowywanych podtynkowo stelaży do pisuarów 
i misek WC, umywalek i komór gospodarczych, w tym 
stelaży przystosowanych do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Ich wymiana wiąże się zawsze z olbrzymim nakładem 
pracy i środków. Franke posiada w tym zakresie komplekso-
we, systemowe rozwiązania, którym można zaufać na lata, 
unikając zbędnych remontów.   

www.franke.pl
Stelaże podtynkowe Franke AQUAFIX: 
- CMPX135 do pisuarów z armaturą spłukującą
- CMPX142 do misek WC z armaturą spłukującą

2
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się dopiero w momencie, gdy cały 9-litrowy 
zbiornik się opróżnił. Sytuacje takie zależą tak 
od sprawności całego 
mechanizmu spłukują-
cego, jak i odpowiedniej 
regulacji. Zmniejszanie 
ilości wody spłukującej 
może doprowadzić do 
sytuacji, w której będzie 
ono nieskuteczne. Nieste-
ty nie ma prostej instruk-
cji, jaka ilość wody bę-
dzie odpowiednia, gdyż 
zależy ona od konstrukcji 
samej miski ustępowej,  
a także przepustowości 
zaworu spustowego  
w zbiorniku. Na rynku są dostępne miski ustę-
powe, które mogą być spłukiwane 2/3,5 l 

wody. Takie rozwiązanie proponuje firma  
Villeroy&Boch w serii Omnia Green Gain (fot. 

5  i 6 ). Oznacza to re-
dukcję o 2,5 dm3 w sto-
sunku do standardowego 
zużycia i przekłada się na 
oszczędność 40% wody. 
W przypadku dwuobjęto-
ściowych układów spłu-
kujących mniejsza po-
jemność to zaledwie  
2 dm3. Optymalny kształt 
i trzy punkty dopływu 
wody kierują najsilniej-
szy strumień na przednią 
część miski ustępowej, co 
gwarantuje efektywne 

spłukiwanie. Miski ustępowe Omnia Archi-
tectura wykonane są z innowacyjnego szkli-

Klasy efektywności 
energetycznej dotyczą 
także toalet i ilości wody 
do spłukiwania. spłuczka 
z dwuobjętościowym 
systemem spłukiwania (3/6 l) 
pozwoli na zaoszczędzenie 
prawie połowy kosztów 
dostarczania i odprowadzania 
wody i dzięki temu  
uzyska klasę A++. 
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wa Ceramicplus nakładanego fabrycznie na 
ceramikę sanitarną. Zapewnia ono dodat-
kową oszczędność wody, jest tak gładkie, że 
praktycznie nie osadzają się na nim zabru-
dzenia i kamień, co pozwala na mniejsze zu-
życie wody i detergentów przy czyszczeniu 
urządzeń. Jednak ta miska wymaga specjal-
nie skonstruowanej spłuczki. 
Stelaż Technic GT firmy Sanitec Koło umożli-
wia z kolei regulację ilości wody do poziomu 
4/2 l. Pamiętać należy jednak, że taka ilość 
wody może nie spłukać skutecznie każdej toa-
lety. Panuje opinia, że najprostszym sposobem 
wprowadzenia oszczędności wody w toale-
cie jest obniżenie poziomu wody w zbiorniku. 
Rzeczywiście taka zmiana spowoduje zmniej-
szenie ilości spłukiwanej wody, ale… im mniej 
wody w zbiorniku, tym mniejsza wysokość tzw. 
„słupa wody” nad toaletą, a to powoduje  
z kolei, że woda będzie wolniej spływała do 

miski i będzie ją mniej skutecznie spłukiwać. 
Lepszy wariant to pełen zbiornik, który opróżni 
się tylko częściowo. Takie ustawienie jest pra-
widłowe i bardziej skuteczne.

Sposób na wykończenie stelaży

Stelaż podtynkowy jest zwykle zabudowywa-
ny za pomocą płyt G-K. Najczęściej stosuje-
my płyty o grubości 12,5 mm. Takie płyty po-
winny być ułożone w 2 warstwach tak, by 
zabudowa uzyskała odpowiednią sztywność  
i ułożona glazura na tej powierzchni nie po-
pękała pod naciskiem ceramiki. Możemy tak-
że zastosować płyty pokrywające innego 
typu jak np. płyty włókowe Fermacell, któ-
re dzięki większej wytrzymałości w porówna-
niu z płytami G-K mogą być stosowane jako 
pojedyncza płyta o grubości 18 mm. Stosując 
stelaże do zabudowy lekkiej, czyli do zabu-

Błędy, błędy... i ich konsekwencje

Niewłaściwe ustawienie wysokości…
Najczęściej popełnianym błędem podczas 
montażu stelaży podtynkowych jest nieprawi-
dłowe ustawienie wysokości stelaża względem 
przyszłej posadzki. Większość stelaży ma zazna-
czony na ramie punkt, który określa wysokość 
1 m od przyszłej posadzki. Fachowcy często 
przyjmują, że zaznaczona wysokość jest wyso-
kością od poziomu wylewki, a to oznacza błąd 
o około 15 mm stanowiący grubość płytek wraz 
z klejem. Niestety błędy w ustaleniu odpowied-
niej wysokości są często znacznie większe, a za-
uważone bywają dopiero podczas montażu sa-
mej miski. Na szczęście są na rynku stelaże, które 
umożliwiają regulację wysokości przyłączy nie-
zależnie od zamontowanej ramy, ale tylko do 
momentu zabudowania stelaża płytami G-K. 

Na etapie wykonania zabudowy stelaża... 
Nieprecyzyjne wykonanie otworu, w którym 
będzie osadzana klapka uruchamiająca, po-
woduje problemy z prawidłowym zamocowa-
niem przycisku. W przypadku mechanizmów 
popychaczowych nieprawidłowe zamocowa-
nie klapki uruchamiającej będzie skutkowa-
ło problemami z regulacją mechanizmu i bę-
dzie on niewłaściwie działał. Mechanizm nie 
będzie się uruchamiał bądź będzie się zaci-
nać. Podczas swojej pracy spotykam się tak-
że z przypadkami, gdzie nieprawidłowa praca 
wynika z montażu elementów płytki urucha-
miającej niezgodnego z instrukcją producen-
ta. Instrukcje montażu zawierają zwykle naj-
ważniejsze informacje w postaci piktogramów. 
Dane te informują montera o elementach, któ-

re służą do zabezpieczenia otworów bądź me-
chanizmów przed zabrudzeniem podczas prac 
budowlanych i jakie elementy należy usunąć 
przed montażem ceramiki i klapki uruchamia-
jącej. Pozostawione będą uniemożliwiały pra-
widłową pracę, bądź właściwie zmontowa-
nie samego mechanizmu uruchamiającego 
wraz z płytką. Często monterzy usuwają lub 
nie montują elementów, które ich zdaniem są 
zbędne, a w rzeczywistości są konieczne do 
poprawnej pracy. 

czytanie instrukcji to konieczność…
Niektórzy monterzy uważają, że skoro zamonto-
wali już w swojej karierze kilka, kilkanaście czy 
kilkaset sztuk elementów tego producenta, to 
instrukcja dołączona do produktu jest dla nich 

zbędna. Nic bardziej mylnego. Producenci cią-
gle wprowadzają zmiany i ulepszenia, często są 
one kosmetyczne, praktycznie niezauważalne, 
ale mogą wymagać innej procedury monta-
żu czy prac serwisowych. Instrukcja montażu za-
wiera często także numery katalogowe części 
zamiennych i w związku z tym podczas czynno-
ści odbiorowych powinna być ona przekazana 
inwestorowi. 
Wyjątkowo nierozważnym instalatorom zdarza 
się problem, który wymaga demontażu całej 
zabudowy i wymiany spłuczki. Przed rozpoczę-
ciem wykonywania zabudowy z płyt G-K nale-
ży dokładnie zaznaczyć na płytach, w którym 
miejscu znajduje się stelaż tak, by przez przy-
padek nie wkręcić śruby w zbiornik. Wkręcenie 
śruby w zbiornik będzie skutkowało wyciekiem 
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dowania płytami G-K, możemy uzyskać ocze-
kiwane w łazience półki lub stworzyć wyspy. 
Stosując konstrukcje do zabudowy ciężkiej, 
możemy natomiast spłuczkę umieścić i ob-
murować w ścianie z cegieł, uzyskując tym 
samym więcej przestrzeni w małych łazien-
kach. Do małych łazienek z cienkimi ścianami 
możemy zastosować konstrukcje, których głę-
bokość zabudowy wynosi zaledwie 80 mm.
Przez zamurowanie stelaża w ścianie i zasto-
sowanie płytki uruchamiającej, która licuje 
się z glazurą uzyskujemy efekt minimalizmu  
i higieny w toalecie. 

Stelaż w …kącie

Czy umieszczenie w narożniku łazienki WC, 
umywalki albo bidetu pozwoli na uzyskanie 

większej przestrzeni w tym pomieszczeniu?
Takie pytanie często zadają sobie inwestorzy  
i projektanci. Nad takim zastosowaniem nale-
ży się także zastanowić pod kątem wykona-
nia instalacji i przyłączy. Zastosowanie odpo-
wiedniego stelaża umożliwi zamontowanie, 
a odpowiednia konstrukcja może spowodo-
wać, że łazienka zyska na funkcjonalności. 
Na rynku jest dostępna gama tzw. stelaży ni-
skich, które możemy zamontować np. pod 
oknem. Stelaże takie mają klapki uruchamia-
jące w przodu lub z góry. Jest to bardzo inte-
resująca propozycja, jednak należy zwrócić 
uwagę przede wszystkim na stelaże niskie  
z uruchomieniem od przodu. Przycisk urucha-
miający takiego stelaża znajduje się na takiej 
wysokości, że zostaje zasłonięty podniesioną 
deską sedesową.  

wody do zabudowy, zalewając całą przestrzeń 
zabudowy oraz warstw posadzki.

problemy z kanalizacją
Częstym problemem związanym pośrednio  
z WC jest zasysanie wody z przyborów, takich jak 
natryski umywalki czy wanny, które znajdują się 
w pobliżu toalety. Najczęstszym powodem jest 
źle wykonana instalacja kanalizacji, a zwłaszcza 
dobór średnic i odpowietrzenie pionów kanali-
zacyjnych. Zbyt mała średnica rury wywiewnej 
lub zastosowanie napowietrzacza zamiast rury 
wywiewnej może nie dostarczyć odpowiedniej 
ilości powietrza do rurociągu w momencie spłu-
kiwania toalety. Spłukując toaletę, do rurocią-
gu dostaje się duża ilość wody, w miejsce której 
musi być dostarczone powietrze z zewnątrz. Za-

stosowanie napowietrzacza w szczelnej zabudo-
wie stelaża skutkuje brakiem dopływu powietrza 
do rurociągu. Jeśli przewody będą miały zbyt 
małą średnicę, powstanie podciśnienie, które 
może wyssać wodę z innych przyborów.

kolejność podłączenia do kanalizacji
Najbliżej pionu kanalizacyjnego powinna znaj-
dować się właśnie toaleta, dopiero w dal-
szej odległości inne przybory takie; jak natry-
ski, umywalki czy wanny. Stelaże do WC mają 
zwykle kolano odpływowe z kształtką redukcyj-
ną DN 80/100. Nie oznacza to jednak, że mo-
żemy wykonać instalację kanalizacyjną do WC 
w średnicy 80 mm. Takie rozwiązanie jest do-
puszczalne tylko w krajach, gdzie zwykło się nie 
wrzucać papieru toaletowego do sedesu.  

W Polsce najmniejszą dopuszczalną średnicą 
przyłącza kanalizacyjnego do WC jest DN 100.

jak zdiagnozować problem ze szczelnością 
spłuczki?
Jeśli chodzi o diagnozę zaworu napełniającego 
i spustowego, problem jest częsty, ale na szczę-
ście łatwy do zdiagnozowania, a tym samym ła-

two się przygotować do naprawy. Jeśli po spłu-
kaniu toalety woda cały czas wypływa do miski, 
oznacza to nieszczelny zawór spustowy. Wypływ 
wody do toalety dopiero po kilkunastu, kilkudzie-
sięciu sekundach od spłukania, świadczy o nie-
szczelnym zaworze napełniającym. Wystarczy 
rozmowa telefoniczna i krótki test, aby stwierdzić, 
jakie części będą potrzebne do naprawy.
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jak również urządzeń 
„grubych” oraz regu-
lacja głębokości przy 
zastosowaniu specjal-
nych uchwytów mon-
tażowych Z-CMPX140. 
Stelaże mają różnego 
rodzaju systemy izola-
cyjne, takie jak izolacja 
akustyczna przepustów 
ściennych oraz izola-
cja przeciwroszenio-
wa zbiorników spłuczek 
podtynkowych. Wybra-
ne stelaże, po wyposa-
żeniu w odpowiednią armaturę, umożliwia- 
ją integrację danego punktu sanitarnego  
w system centralnego zarządzania wodą  
w budynkach Franke AQUA 3000 open.  
W komplecie dostarczane są do stelaży uniwer-
salne kolana odpływowe o standardowych 
przekrojach, sworznie do montażu urządzeń 
„grubych”, osłony budowlane wybranych ele-
mentów stelaża oraz zestawy elementów mo-
cujących stelaże i ich instrukcje montażowe.

Do sanitariatów ogólnodostępnych 

Stelaże podtynkowe 
Franke AQUAFIX

  Grzegorz Oleś

  pięć grup produktowych
Asortyment Franke AQUAFIX dzieli się na pięć 
głównych grup produktowych stelaży do: 
- misek ustępowych, 
- pisuarów, 
- umywalek, 
- komór gospodarczych oraz 
- poręczy i uchwytów. 
Wśród stelaży ww. grup znajdują się m.in. 
produkty przystosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych oraz produkty szczegól-
nie odporne na wandalizm. 

cechy szczególne
Oferowane stelaże zaprojektowane zostały  
w pierwszej kolejności do współpracy z sze-
roką gamą armatury sanitarnej Franke (przy-
ciskową, dotykową, bezdotykową lub zdal-
nie sterowaną czasowo) z linii produktowych 
AQUALINE, PROTRONIC, AQUATIMER oraz  
z „grubymi” urządzeniami sanitarnymi Fran-
ke (miski ustępowe, pisuary, umywalki itp.) 
przeznaczonymi do sanitariatów ogólnodo-
stępnych. Stelaże podtynkowe Franke odróż-
niają się od produktów wielu innych marek 

przede wszystkim fabrycznym przystosowa-
niem do współpracy z urządzeniami sanitar-
nymi ze stali szlachetnej, a nie tylko z cerami-
ki. Produkty zostały zbadane i dopuszczone 
do obrotu przez wiodącą niemiecką organi-
zację certyfikacyjną TÜV (Technischer Über-
wachungs-Verein). Cała linia stelaży Franke 
służy do zabudowy pojedynczej suchej. Sa-
monośna konstrukcja oparta jest na powle-
kanej proszkowo ramie stalowej. Standardem 
jest oczywiście regulacja wysokości zarówno 
mocowania armatury, uchwytu do odpływu, 

Stelaże podtynkowe to jedne z tych urządzeń sanitarnych, które – po 
wykończeniu pomieszczenia – umykają wzrokowi. Zamontowane pod płytami 
gipsowo-kartonowymi i płytkami ceramicznymi, powinny przez wiele lat działać sprawnie i właściwie  
bez serwisowania. Koszt ewentualnej naprawy lub wymiany stelaży na ogół przekracza cenę zakupu. W ich 
przypadku nic nie liczy się zatem tak bardzo, jak niezawodność. Ta kwestia nabiera jeszcze większego znaczenia  
w sanitariatach ogólnodostępnych, uczęszczanych codziennie przez setki, a niekiedy nawet tysiące ludzi. Tu najwyższa 
jakość wykonania przestaje być luksusem, a staje się bezwzględnym wymogiem. Jednak nawet to nie wystarczy. 
Obok niezawodności konieczne jest podejście systemowe. Stelaż musi w sposób doskonały współpracować z innymi 
urządzeniami sanitarnymi: armaturą, miską ustepową, pisuarem, czy umywalką. Najlepiej więc, gdy cały komplet jest  
z jednej ręki. Potrzebna jest szwajcarska precyzja i wieloletnie doświadczenie w różnych dziedzinach, a tym odznacza 
się Franke Washroom Systems, światowy lider techniki sanitarnej do obiektów publicznych i komercyjnych.

CMPX140
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wyposażonych w spłuczkę pisuarową monto-
waną do syfonu;
- cMpX137 do pisuarów bezwodnych.

Stelaże Franke AQUAFiX do umywalek
Producent proponuje trzy typy stelaży o od-
miennym przeznaczeniu:
- cMpX152 do umywalek z bateriami stoją-
cymi,
- cMpX151 do umywalek z bateriami stoją-
cymi przystosowanych dla osób niepełno-
sprawnych,
- cMpX150 do umywalek ze stali szlachetnej 
z bateriami stojącymi lub ściennymi.

Stelaż Franke AQUAFiX do komór gospo-
darczych
Do komór gospodarczych ze stali szlachetnej 
z bateriami ściennymi przeznaczony jest ste-
laż cMpX155.

Stelaż Franke AQUAFiX do mocowania 
poręczy i uchwytów
W ofercie znajduje się stelaż cMpX162 do 
mocowania poręczy i uchwytów dla osób 
niepełnosprawnych w układzie lewo- lub 
prawostronnym.  

Nazwa Franke AQUAFiX cMpX142 Franke AQUAFiX cMpX140 Franke AQUAFiX cMpX135

zastosowanie

do wiszących misek 
ustępowych w toaletach 

publicznych, do 
współpracy z ciśnieniową 

armaturą spłukującą

do wiszących misek 
ustępowych w toaletach 

publicznych, do współpracy 
ze sterownikiem lub 
przyciskiem spłuczki

do pisuarów ze stali 
szlachetnej w toaletach 

publicznych, do 
współpracy z ciśnieniową 

armaturą spłukującą
zabudowa (sucha czy 
mokra) sucha

Waga 17,5 kg 16,1 kg 16 kg
Szerokość 525 mm
Wysokość 1185 mm 1440 mm
Głębokość 135 mm 155 mm 135 mm
obciążenie 
maksymalne co najmniej 4 kN ≈ 407 kg -

Montaż do ściany i posadzki
Średnica odpływu DN 100 DN 50
Regulacja wysokości 0-200 mm

Regulacja głębokości 165-205 mm przy zastosowaniu uchwytów 
montażowych

135-205 mm przy 
zastosowaniu uchwytów 

montażowych

izolacja - izolacja przeciwroszeniowa 
zbiornika

izolacja akustyczna 
przepustu ściennego G 1/2

cechy szczególne

przystosowany do 
armatury spłukującej 
Franke linii AQUALINE, 

PROTRONIC, AQUATIMER, 
wyposażony w puszkę 

montażową do armatury, 
zbiornik na wodę zbędny

przystosowany do 
sterowników spłukujących 

Franke linii AQUATIMER, 
PROTRONIC oraz 

przycisków spłukujących 
AQUA555, 556, 557 i 558  

przystosowany do armatury 
spłukującej Franke linii 

AQUALINE, PROTRONIC, 
wyposażony w puszkę 

montażową do armatury, 
ustawienia fabryczne pod 

pisuar Franke CMPX538
Rodzaj mechanizmu 
uruchamiającego nie dotyczy spirale przyciskowe nie dotyczy

Miejsce usytuowania 
przyłącza wody prawa strona lewa strona góra

cena netto 
producenta 1004 zł 823 zł 955 zł

Franke Washroom Systems
tel. 22 711 67 17/87, faks 22 711 67 18
www.franke.pl
Sprawdź kontakt do doradcy  
na twoim terenie
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Stelaże Franke AQUAFiX do misek  
ustępowych
W ofercie znajdują się cztery typy stelaży  
o odmiennym przeznaczeniu:
- cMpX142 do misek ustępowych i współpra-
cy z podtynkową ciśnieniową armaturą spłu-
kującą; 
- cMpX143 do wiszących misek ustępowych 
dla osób niepełnosprawnych i współpracy  
z podtynkową ciśnieniową armaturą spłukującą;
- cMpX140 do misek ustępowych, wyposażony 
w zabudowany podtynkowo zbiornik na wodę;
- cMpX141 do wiszących misek ustępowych 
dla osób niepełnosprawnych, wyposażony  
w zabudowany podtynkowo zbiornik na wodę.

Stelaże Franke AQUAFiX do pisuarów
Do różnych zastosowań Franke oferuje pięć 
typów stelaży:
- najnowszy model AQFX0002 do pisuarów 
ze stali szlachetnej wyposażony w puszkę na 
podtynkową armaturę spłukującą Franke 
FLUSH-S lub FLUSH-C;
- najnowszy model AQFX0001 do pisuarów 
ceramicznych wyposażony w puszkę na pod-
tynkową armaturę spłukującą Franke FLUSH-
-S lub FLUSH-C;
- cMpX135 do pisuarów ze stali szlachetnej 
wyposażony w puszkę na podtynkową arma-
turę spłukującą linii AQUALINE i PROTRONIC;
- cMpX136 do pisuarów ze stali szlachetnej 

CMPX142 CMPX135 CMPX162

http://www.instalreporter.pl
http://www.franke.com/content/washroomsystems/pl/pl/home/service_support/vertretung.html
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ny do wymagań użytkownika. W zależności 
od upodobania można zamontować przy-
ciski mechaniczne lub bezdotykowe, ste-
rowane elektronicznie. Nowoczesne roz-
wiązania dostępne w stelażach Geberit 
umożliwiają swobodne kreowanie prze-
strzeni w łazience. 
Do każdej spłuczki podtynkowej można  
w prosty i szybki sposób zainstalować urzą-
dzenie Geberit AquaClean, tworząc z WC 
nowoczesną toaletę myjącą.
Nie do pominięcia są również inne zalety ste-

Spłuczki 
podtynkowe 
Geberit

  po drugie, cena oryginału jest porówny-
walna do innych rozwiązań dostępnych na 
rynku, a reprezentujących zbliżony poziom 
techniczny.

po trzecie, Geberit udziela 10 lat praw-
dziwej gwarancji na produkt, co oznacza, 
że przez 10 lat od daty zakupu ewentual-
na naprawa gwarancyjna wraz z dojazdem 
serwisu jest dla klienta bezpłatna, a gwa-
rancją objęte są wszystkie elementy stelaża 
i spłuczki, łącznie z zaworami i uszczelkami. 
Najwyższa jakość materiałów stosowanych 
do produkcji znakomicie ułatwia wielolet-

nie bezproblemowe działanie urządzeń. 
Dodatkowo Geberit, jako jedyna firma na 
rynku, zapewnia 25 lat dostępności części za-
miennych do spłuczek podtynkowych. I jest 
to termin mający pokrycie w rzeczywistości. 
Warto tu zwrócić uwagę, że w asortymencie 
Geberit do dziś są części zamienne pozwala-
jące na serwis pierwszych, dziś już 50-letnich 
spłuczek. Wiarygodność gwarancji Geberit 
potwierdza doświadczenie zdobyte podczas 
niemal 140 lat istnienia firmy. Gwarancja by-
łaby niepełna, gdyby nie było odpowiedniej 
sieci serwisu. Geberit ma 20 punktów serwiso-
wych na terenie całego kraju.

Szeroki wybór modeli
Osobnym powodem, dla którego warto ku-
pić stelaż podtynkowy Geberit, jest duży 
asortyment stelaży do praktycznie wszystkich 
przyborów sanitarnych. Stelaże o tej samej 
technologii wykonania i montażu umożliwia-
ją wykonanie kompletnych ścianek instala-
cyjnych i aranżację praktycznie każdej ła-
zienki za pomocą dopasowanych produktów 
jednego producenta.
Bogate wzornictwo, szeroka paleta kolo-
rystyczna przycisków do WC oraz do pisu-
arów pozwala na eleganckie wykończenie 
łazienki w sposób najbardziej dopasowa-

Dlaczego warto kupić stelaż podtynkowy 
firmy Geberit? Odpowiedzi na tak  
postawione pytanie może być wiele.  
Przede wszystkim warto kupić stelaż Geberit, 
bo to oryginał. Firma Geberit produkuje 
spłuczki podtynkowe, które są „sercem” 
systemu od blisko 50 lat, a nazwa Geberit 
stała się synonimem stelaża i spłuczki 
podtynkowej.

DuoFresh – Element montażowy 
Geberit Duofix do WC,  
z odciągiem, Sigma 12 cm, H112

Element montażowy Geberit 
Duofix do WC, Sigma 8 cm, H112

Wsporniki dystansowe Geberit Duofix 

Nogi ocynkowane, regulowane płynnie  
w zakresie 0-20 cm
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→ Bogate wzornictwo, szeroka paleta kolory-
styczna przycisków do WC oraz do pisuarów;
→ Nowoczesne rozwiązania umożliwiające 
kreowanie przestrzeni w łazience;
→ Do każdej spłuczki podtynkowej można  
w prosty i szybki sposób zainstalować urzą-
dzenie Geberit AquaClean, tworząc z WC 
nowoczesną toaletę myjącą;
→ Łatwy i sprawny montaż instalacji – Know 
How Installed;
→ Produkt wykonany z materiałów najwyż-
szej jakości;
→ Wyjątkowe parametry akustyczne i wy-

trzymałościowe;
→ Oszczędność wody – produkty przyjazne 
środowisku.  

laża: łatwy i sprawny montaż – to powód, dla 
którego instalatorzy tak chętnie montują ste-
laże Geberit. A oszczędność wody, wyjątko-
we parametry akustyczne i wytrzymałościo-
we – to zalety, które docenią użytkownicy  
w trakcie wieloletniego korzystania z toalet 
wyposażonych w stelaże Geberit.

zalety w skrócie:
→ 10 lat prawdziwej gwarancji na produkt;
→ 25 lat dostępności części zamiennych;
→ 20 punktów serwisowych na terenie całe-
go kraju;
→ 140 lat doświadczenia potwierdzającego 
wiarygodność gwarancji Geberit;

Nazwa 
duoFresh – element 

montażowy Geberit duofix 
do Wc, z odciągiem,  
Sigma 12 cm, H112

element montażowy 
Geberit duofix do 
Wc, Sigma 8 cm, 

H112

duofix – element 
montażowy do 

pisuaru, dla armatury 
podtynkowej, H112-130

zastosowanie WC WC pisuar
zabudowa sucha sucha sucha
Waga 14,9 kg 15,4 kg 13,3 kg
Szerokość 50 cm 60 cm 50 cm
Wysokość 112 cm 112 cm 112-130 cm
Głębokość 13,5 cm 8 cm 7,5 cm
obciążenie 
maksymalne 400 kg 400 kg 100 kg

Montaż w ściance g-k; przyścienny; w konstrukcji drewnianej;  
w ściankach Systemu Geberit Duofix

Średnica odpływu 90 mm, kielich przejściowy 90/110 mm syfon 50 mm; kolano 
63/50 mm

Regulacja 
wysokości montaż w podłożu o grubości warstw podłogi od 0 do 20 cm

Regulacja 
głębokości 13,5-40 cm 8-31 cm 7,5-40 cm

izolacja przeciwroszeniowa EPS brak

cechy szczególne 

możliwość uruchomienia 
odciągu zanieczyszczonego 

powietrza z przyciskiem 
Sigma40; możliwość  

wrzucania kostek 
higienicznych do 

koszyczka zawieszonego 
wewnątrz spłuczki; 

szeroka gama przycisków 
uruchamiających; 

możliwość redukcji ilości 
spłukiwanej wody do 4 i 2 l; 

minimalna 
głębokość 

zabudowy; szeroka 
gama przycisków 
uruchamiających; 
zmienna szerokość 

zabudowy  
66-100 cm

uniwersalna skrzynka 
montażowa do 
zastosowania 

sterowania 
pneumatycznego 

– ręcznego lub 
elektronicznego – 

bezdotykowego IR;
możliwość łatwego 

ustawienia trawersów 
oraz rozstawu 

mocowania dla pisuaru
Rodzaj 
mechanizmu 
uruchamiającego 

mechaniczny przy użyciu popychaczy; możliwość 
zastosowania sterowania pneumatycznego lub 

elektronicznego
pneumatyczny lub 

elektroniczny 

Miejsce 
usytuowania 
przyłącza wody 

góra z prawej 

Numer 
katalogowy 111.370.00.5 111.725.00.1 111.616.00.1

Sigma80 Sigma10

Sigma60 Sigma50

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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  Podtynkowe zestawy DELFIN to urządze-
nia wysokiej jakości, dostarczane z komplet-
nymi mechanizmami i mocowaniami pozwa-
lającymi na łatwy montaż. W ofercie marki 
Delfin dostępne są dwa modele stelaży pod-
tynkowych: Delfin i Delfin Star. Oba charakte-
ryzują się solidną konstrukcją, są komfortowe 
w użytkowaniu i ekonomiczne. Różnią się od 
siebie mechanizmem uruchamiania spłuczki 
oraz wyglądem i nieznacznie wymiarami.

Nowoczesny prysznic – bez brodzika

Odwodnienia liniowe Delfin to idealne, no-
woczesne rozwiązanie do każdej łazienki, 
zapewniające więcej przestrzeni i wygody 
pod prysznicem. Montowane w podłodze 
pozwalają pozbyć się brodzika z łazienki –  
natrysk bierzemy, stojąc na podłodze,  
a odpływ liniowy odpowiada za szybkie  
i sprawne odprowadzenie wody.

odpływy liniowe delfin w kilku  
zdaniach:
- wykonane z wysokiej jakości stali nie-
rdzewnej,
- kompletne zestawy do montażu,
- wymiary: 700, 800, 900 mm – możliwe do-
pasowanie odwodnienia do każdej łazienki,

- syfon z możliwością regulacji wysokości; ni-
ska całkowita wysokość z odwodnieniem – 
78 mm,
- wykończenie szczotkowane lub polerowane.

Odwodnienia w wersji DELFIN LUX mają wy-
posażenie ponadstandardowe, z dodatko-
wą opcję regulacji wysokości: regulowane 
nóżki poziomujące, kołnierz uszczelniający  
i ozdobną ramkę otaczającą odwodnienie.

Nowocześnie, przestronnie, komfortowo  

Stelaże podtynkowe  
i odpływy liniowe Delfin

  Anna Nowak

Podtynkowe zestawy instalacyjne to coraz bardziej popularne rozwiązanie stosowane w łazienkach. 
Wykorzystanie stelaży podtynkowych pozwala ukryć instalację wodno-kanalizacyjną, dzięki czemu łazienka 
zyskuje na przestronności i nowoczesności. Wybierając zestaw podtynkowy, szczególną uwagę należy 
zwrócić na jakość, długość gwarancji oraz ogólnopolski serwis. Ważne jest, aby wybrać model o solidnej  
i niezawodnej konstrukcji. Trwałość i rozsądna cena mają również spore znaczenie dla użytkowników.

Delfin A101 Delfin Star
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Stelaże podtynkowe delfin w skrócie

Solidna konstrukcja. Konstrukcja zestawów 
podtynkowych Delfin oparta jest na ramie 

wykonanej z pełnego profilu stalowego. Na 
profilu tym umieszczone są otwory pozwala-
jące na montaż miski o rozstawie śrub mocu-
jących 180 lub 230 mm. Na ramie zawieszo-

ny jest zbiornik wykonany 
metodą rozdmuchową, 
gwarantującą szczelność 
i wieloletnie bezawaryjne 
użytkowanie.  

komfort i ekonomia. Izo-
lacja zbiornika zapewnia 
jego ciche napełnianie. 
W spłuczce zamontowa-
ny jest kompletny mecha-
nizm o podwójnym syste-
mie spłukiwania (duże lub 
małe spłukiwanie), po-
zwalający na ekonomicz-
ne eksploatowanie spłucz-
ki. W przypadku stelaża Delfin jest to duże 
spłukiwanie w zakresie 6-9 l oraz małe spłuki-
wanie 3-3,5 l, w przypadku stelaża  
Delfin Star odpowiednio 6-7 l i 3-3,5 l.

Łatwość montażu. Oba stelaże wyposażone 
są w kompletne przyłącza wodne i kanaliza-
cyjne, mocowania muszli, kolano odpływowe 
90/110 mm, elementy montażowe (kołki roz-
porowe, kręty). Montaż ramy stelaża odbywa 
się za pomocą dwóch wsporników do ściany 
i dwóch uchwytów do podłoża. Uchwyty te 
zapewniają płynną regulację stelaży pozwa-
lającą na zmianę wysokości odległości od 
ściany – oba stelaże można regulować pod 
kątem wysokości i głębokości zabudowy.

estetyka. Całość stelaża ukryta jest pod za-
budową lekką. Ważnym widocznym elemen-
tem jest niezawodny przycisk wykonany z wy-
sokiej jakości tworzywa w trzech wariantach 
kolorystycznych: biały, chrom połysk, chrom 
mat. Szeroka oferta przycisków pozwala na 
dopasowanie spłuczki do stylistyki wnętrza i 
estetyczne wykończenie łazienki.

Dodatkowym atutem jest dobra cena oraz 
ogólnopolski serwis, 10-letnia zaś gwarancja 
na zbiornik i stelaż oraz 2-letnia gwarancja 
na części ruchome zapewniają niezawodną 
eksploatację obu stelaży.  

Nazwa Stelaż podtynkowy delfin A101 Stelaż podtynkowy delfin Star

zastosowanie
zestaw podtynkowy do WC do zabudowy lekkiej – do mocowania 
wiszących misek ustępowych i zabudowanego montażu osprzętu 

instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w pomieszczeniach sanitarnych
zabudowa sucha lub mokra
Waga 12,7 kg 12,5 kg
Szerokość 508 mm 510 mm
Wysokość 1176-1376 mm 1105-1265 mm
Głębokość 160-200 mm 150-230 mm
obciążenie 
maksymalne 400 kg

Montaż

ramy montażowe do suchej 
zabudowy w konstrukcjach 

lekkich ścian szkieletowych z płyt 
g-k lub do zabudowy mokrej w 

konstrukcjach ścian murowanych; 
ramy montażowe mocowane do 

podłoża odpornego na docisk 
powierzchniowy, za pomocą 
łączników dostosowanych do 

rodzaju podłoża, dopuszczonych 
do obrotu; wytrzymałość na 
ściskanie podłoża powinna 

odpowiadać co najmniej klasie 
betonu C12/15 wg normy PN-EN 

206-1:2003+A1:2005+A2:2006; ramy 
montażowe, po ich zamocowaniu, 
należy zabudować płytą g-k gr. co 
najmniej 18 mm lub 2x12 mm (wg 
PN-EN 520+A1:2010);głębokość 
zabudowy ramy montażowej 
powinna wynosić 160-200 mm

ramy montażowe przymocowane 
są łącznikami kotwiącymi do ściany 
murowanej i do podłoża posadzki, 

a następnie zabudowane płytą 
g-k; mogą być również stosowane 

wewnątrz ścian działowych 
wykonanych z płyt gipsowo-
kartonowych, mocowane są  

w niej do zaprojektowanej 
konstrukcji nośnej ściany działowej 

zdolnej do przeniesienia obciążenia 
od ramy oraz do podłoża posadzki 

betonu C12l15 wg normy PN-EN 
206-1:2003; do zabudowy ram 

montażowych należy stosować 
płyty g-k wodoodporne gr. co 
najmniej 18 mm lub podwójne  

o grubości co najmniej 2x12 mm 
(wg PN-EN 520+A1:2010); głębokość 

zabudowy ramy montażowej 
powinna wynosić 150-230 mm

Średnica odpływu 110 mm
Regulacja wysokości 1176-1376 mm 1105-1265 mm
Regulacja głębokości 160-200 mm 150-230 mm
izolacja płyta dźwiękochłonna – wyposażenie dodatkowe

cechy szczególne
podwójne spłukiwanie: duże/małe, szybki, łatwy montaż: wszystkie 

niezbędne elementy w zestawie, jednolity zbiornik wykonany metodą 
rozdmuchu gwarantuje 100% szczelności

Rodzaj mechanizmu 
uruchamiającego popychaczowy cięgło

Miejsce usytuowania 
przyłącza wody

z tyłu, możliwość usytuowania 
również od góry zbiornika

prawa strona, z opcją przełożenia  
– przyłącze uniwersalne

cena netto 
producenta 412 zł netto 350 zł netto

SBS Sp. z o.o.
91-205 Łódź,  
ul. Aleksandrowska 67/93
tel. 42 663 54 00 lub 663 54 01
faks 42 663 54 02
marketing@grupa-sbs.pl,  
www.grupa-sbs.pl
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  Viega eco plus: optymalne  
rozwiązanie w każdej sytuacji
Podstawę systemu Viega Eco Plus stanowią 
stabilne, samonośne, malowane proszkowo 
ramy, przeznaczone do montażu wiszących 
elementów ceramiki łazienkowej (WC, bidet, 
pisuar, umywalka). Gwarantują one absolut-
ną sztywność i bezpieczeństwo. Typowy ste-
laż do WC ma wysokość 1130 lub 830 mm.  
W ofercie są elementy narożne, który idealnie 
sprawdzą się w małych łazienkach. Ich zasto-
sowanie pozwala optymalnie zagospodaro-
wać i ciekawie zaaranżować dostępną prze-
strzeń. Stelaż do bidetu ma wysokość 1130 mm, 
a modele przeznaczone do pisuarów – 1130 
lub 1300 mm. Viega proponuje również sze-
reg elementów podtynkowych do montażu 
umywalek (wys. od 860 do 1300 mm), przy-
stosowanych do różnych wersji armatury: tra-
dycyjnej, natynkowej lub podtynkowej. Ofer-
ta Viega Eco Plus obejmuje ponadto stelaże 
do WC, bidetu i umywalek dla osób niepel-
nosprawnych. 

Pełna swoboda w projektowaniu łazienki 

Systemy podtynkowe Viega 
  Łukasz Szypowski

Asortyment firmy Viega obejmuje szeroką 
gamę rozwiązań podtynkowych, pozwalających 
zaprojektować łazienkę bez żadnych kompromisów. 
Wszystkie produkty wyróżnia wysoka jakość, 
doskonałe materiały i nowoczesne rozwiązania 
techniczne. Oprócz klasycznych stelaży do WC 
dostępne są również oszczędzające miejsce 
elementy narożne, bloki do zabudowy „na mokro”, 
a także pierwszy na rynku stelaż z ręczną regulacją 
wysokości miski ustępowej. Viega oferuje także 
stelaże do bidetów, pisuarów i umywalek. 

Nazwa Viega eco plus Viega Mono Tec Viega eco plus
zastosowanie WC WC bidet
zabudowa sucha mokra sucha
Waga
Szerokość 490 mm 545 mm 490 mm
Wysokość 1130 mm 1105 mm 1130 mm
Głębokość 130 mm 80 mm 75 mm
obciążenie maksymalne 400 kg
Montaż przyścienny lub w ścianie g-k ściana murowana ściana murowana lub w ścianie g-k
Średnica odpływu DN 90/100 DN 90 50 mm
Regulacja wysokości 0-200 mm tak 0-200 mm
Regulacja głębokości 130-200 mm przez przykrycie tynkiem 75-200 mm
izolacja EPS EPS brak
cechy szczególne 
(krótko)

możliwość regulacji wysokości 
ceramiki niezależnie od wys. ramy

najpłytsza spłuczka podtynkowa 
na rynku

możliwość regulacji wysokości 
ceramiki niezależnie od wys. ramy

Rodzaj mechanizmu 
uruchamiającego popychaczowy lub cięgna Bowdena

Miejsce usytuowania 
przyłącza wody 

lewa strona, góra lub prawa 
strona góra regulowane chowane za 

bidetem lub z boku
cena producenta 754,33 zł netto 658,98 zł netto 725,67 zł netto

Elementy Viega Eco Plus przeznaczone do bidetu, pisuaru i umywalki

Klasyczny stelaż Viega Eco Plus do monażu miski WC oraz wersja narożna
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Regulacja wysokości miski, jak w fotelu 
biurowym
Tegoroczną nowością w ofercie Viega Eco 
Plus jest pierwszy na rynku stelaż z ręczną re-
gulacją wysokości położenia miski ustępo-
wej, bez zbędnej elektroniki. Rozwiązanie to 
zostało stworzone głównie z myślą o domach 
wielopokoleniowych, domach seniora, czy 
szpitalach. Podobnie jak w przypadku fotela 
biurowego, miskę można przesuwać w pionie 
do 8 cm. Po naciśnięciu przycisku przemiesz-
cza się ona powoli do góry. Wygodne i płyn-
ne opuszczanie miski można osiągnąć po-
przez wykorzystanie ciężaru własnego ciała.

Viega Mono: jeden blok do wszystkiego
Viega Mono to sprawdzone rozwiązanie do 
zabudowy „na mokro”. Obudowa ze styro-
pianu o regulowanej długości (od 980 do 

1130 mm) zapewnia swobodę i elastyczność 
montażu. Zmontowane wstępnie przyłącze 
wody i przepust ścienny z wysokogatunko-
wego, odpornego na korozję brązu ułatwia-
ją podłączenie do instalacji wodnej. Oferta 
Viega Mono obejmuje bloki do WC (w trzech 
wersjach), do bidetu, umywalki i pisuaru. 

Mono Slim i Mono Tec: idealne gdy  
brakuje miejsca
Dodatkowe opcje do zabudowy mokrej 
to spłuczka Mono Slim z zaizolowaną rurą 
spłuczkową i materiałem do zamocowania 
do ściany, oraz element do WC Mono Tec  
z ramą ze stali ocynkowanej, łukiem przyłą-
czeniowym i materiałem do zamocowania 
ramy. W przypadku tych rozwiązań głębo-
kość zabudowy wynosi jedynie 8 cm! Po-
mimo tak małych wymiarów spłuczka ma 

wszystkie zalety charakterystyczne dla innych 
wersji, np. 9-litrowy zbiornik i dwuobjętościo-
wy system spłukiwania.  
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Viega Sp. z o.o.
al. Zwycięstwa 250, 81-540 Gdynia
tel. 58 66 24 999, faks 58 66 24 990
info@viega.pl, www.viega.pl

Pierwszy na rynku stelaż z ręczną regulacją wysokości położenia miski 
ustępowej

Viega Mono (po lewej) – obudowa ze styropianu o regulowanej 
długości Oferta firmy Viega obejmuje także modele Mono Slim 
i Mono Tec – o głębokości zabudowy 8 cm (po prawej)

W minionym tygodniu, dzięki wyjątkowym 
warunkom pogodowym, polskie elektrow-
nie wiatrowe pobiły rekord produkcji energii 
elektrycznej. W czwartek wieczorem produk-
cja ta wyniosła ok. 3010 tys. MWh – czytamy 
w serwisie Gazety Prawnej.
To oznacza, że nasze elektrownie wiatrowe 
wykorzystywały blisko 100% swoich zdol-
ności. Zgodnie z danymi URE łączne moce 
zainstalowane tego typu elektrowni w Pol-
sce wynosiły na koniec minionego kwartału 
3079 MW. Poprzedni rekord, ustanowiony 
przez wiatraki energetyczne w niedzielę  
1 grudnia, wynosił 2936 MWh. To blisko 
dwa razy więcej, niż wynosi przeciętnie 
produkcja o tej porze roku. Jest to bo-
wiem 1500-1700 MWh.
– Jesienią i zimą produkcja energii z wiatru 
bywa nawet trzykrotnie wyższa niż wiosną 
i latem – mówi Arkadiusz Sekściński, wice-
prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki 
Wiatrowej. – Jednak takie warunki pogodo-
we, z jakimi mieliśmy w ostatnich dniach do 
czynienia, wcale nie są dla nas szczególnym 
powodem do zadowolenia. Wiatr, który wie-
je z prędkością przekraczającą 25 m/s, może 
być niebezpieczny. Dlatego automatyczne 
systemy działające w każdej tego typu elek-
trowni właśnie dla zachowania bezpieczeń-
stwa ograniczają obroty turbin wiatrowych 
– wyjaśnia wiceszef PSEW.
 
Źródło: www.gazetaprawna.pl

Wiatraki – 
rekordowa 
produkcja 
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  Pompy ciepła to nie tylko urządzenia  
o dużej efektywności energetycznej, ale to 
urządzenia pozwalające też na korzystanie  
z OZE. W ostatnim czasie urządzenia te sta-
ły się realną konkurencją dla systemów solar-
nych do podgrzewu ciepłej wody.

Rynek pomp ciepła do c.w.u.  
w polsce

Wydaje się, że już wszyscy liczący się produ-
cenci urządzeń grzewczych mają w swojej 
ofercie zasobnikowe pompy ciepła do pod-
grzewu ciepłej wody. Jeżeli tak jeszcze nie 
jest, to można być prawie pewnym, że tak 
będzie w ciągu najbliższego roku. 
Najnowsze analizy firmy konsultingowej Del-
ta E&E wskazują, że przyrost rynku ilościo-
wo w większości krajów europejskich w cią-

gu najbliższych kilku lat będzie wynosił ok. 
30% rocznie. 
Wg szacunków Polskiej Organizacji Rozwo-
ju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) licz-
ba sprzedanych urządzeń w tym segmen-
cie rynku pomp ciepła wyniosła około 5600 
sztuk w 2012 roku (rys. 2 ), mimo że 2010 r. 
szacowano ten rynek tylko na 2060 szt. urzą-
dzeń. Oznacza to, że roczny wzrost rynku  
w ciągu dwóch lat przekroczył 60%. Niektó-
re analizy wskazują, że rynek ten w 2012 roku 
był jednak większy, nawet o kilka tysięcy 
urządzeń. Wg prognoz  PORT PC już w roku 
2017 liczba pomp ciepła instalowanych  
w tym segmencie rynku może wynosić (sza-
cując ostrożnie) około 20 000 szt./rok.
Silnym impulsem dla wzrostu tego segmen-
tu urządzeń może być wprowadzenie w 2014 
roku wsparcia finansowego w ramach pro-

Pompy ciepła i kotły gazowe – razem czy osobno? 

Pompy ciepła do c.w.u. –  
wschodząca gwiazda rynku techniki podgrzewu

  Paweł Lachman

Coraz częściej słyszy się pozytywne opinie wśród instalatorów i klientów na temat zastosowania pomp ciepła do 
podgrzewu ciepłej wody. Warto odnotować zarówno ekstremalnie duży przyrosty rynku tych urządzeń w ciągu 
ostatnich lat, jak też znakomite perspektywy rynkowe w niedalekiej przyszłości. Jest to związane z niewielkimi 
kosztami eksploatacji w stosunku do innych technologii podgrzewu wody, z dodatkowymi korzyściami takimi,  
jak m.in. chłodzenie pomieszczeń w lecie. Duży wpływ będą też mieć nowe wymogi oznakowania energetycznego 
(etykiety) dla urządzeń do podgrzewu wody użytkowej, które zaczną obowiązywać od września 2015 roku. 

 

                 
 
 

Pomieszczenie 
 Nieogrzewane  
lub ogrzewane 

Powietrze  
zewn. 

1  Przykładowa pompa ciepła powietrze/woda do c.w.u. W przypadku 
poboru powietrza z zewnątrz jest możliwe, że pompa ciepła będzie 
korzystać z OZE

2  Szacunki PORT PC w zakresie rynku pomp ciepła (na fioletowo 
rynek pomp ciepła do c.w.u.)
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gramu PROSUMENT Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Po wprowadzeniu wsparcia wzrost rynku 
może być jednak większy niż jest obecnie 
przewidywany i wynosić ponad 80-100% 
rocznie. Wymogi etykiet energetycznych 
i wymogi ecodesign dla urządzeń gazo-
wych, olejowych i zasilanych prądem pro-
dukujących ciepłą wodę użytkową (tzw. 
Lot2) jeszcze mocniej wesprą rozwój tych 
produktów.

kiedy powinna być włączona do 
pracy pompa ciepła, a kiedy kocioł 
gazowy?

Istotnym zagadnieniem, które warto poddać 
krótkiej analizie to kwestia tego, w jakich wa-
runkach opłaca się załączenie pompy cie-
pła do podgrzewu wody użytkowej w stosun-
ku do kotła gazowego. 
W obliczeniach założono, że koszt nośnika 
energii wynosi 21 gr/kWh w przypadku ciep- 
ła z gazu ziemnego (wraz kosztami stały- 
mi uśrednionymi rocznie) oraz sprawność ko-
tła w okresie zimowym na poziomie 90%  
(w odniesieniu do ciepła spalania gazu 
ziemnego wysokometanowego E). Spraw-
ność ładowania zasobnika z kotła kondensa-
cyjnego w okresie poza sezonem grzewczym 
założono na poziomie 75% (zgodnie z przyję-
tymi standardami w Niemczech). Można to 
również odnieść do wartości COP wg normy 
PN-EN 16147 i odpowiednich wartości tempe-
ratury powietrza z rys. 4  zmierzonych wg nor-
my PN-EN 16147.
W przypadku ceny energii elektrycznej  
w taryfie całodziennej wynosi ok. 62 gr/
kWh granica opłacalności jako COP dla pra-
cy pompy ciepła w zimie wynosi ok. 2,66.
62/21 x 0,9 = 2,66 [-], co odpowiada tem-

Porównanie kosztów przygotowania c.w.u. przez różne urządzenia 

W krótkiej analizie porównano koszty 
przygotowania ciepłej wody w okresie 
braku ogrzewania (od maja do paździer-
nika) dla następujących rozwiązań:
• pompa ciepła do c.w.u., taryfa cało-
dzienna (okres letni),
• kocioł gazowy kondensacyjny z zasob-
nikiem (okres letni taryfa W3, > 1200 m3 
gazu/rok),
• kocioł gazowy kondensacyjny z zasob-
nikiem (okres letni taryfa W2, < 1200 m3 
gazu/rok),
• kocioł węglowy z zasobnikiem  
(okres letni),
• podgrzewacz elektryczny, zasobnikowy,
• kocioł olejowy z zasobnikiem (okres letni).
Przeprowadzone obliczenia wskazują, jak 
atrakcyjne są pompy ciepła do c.w.u. 
pod kątem kosztów eksploatacji. Szcze-
gólnie w porównaniu do urządzeń elek-
trycznych są to ponad 3-krotnie niższe 
koszty eksploatacji (oszczędność pra-
wie 1000 zł w ciągu okresu, w którym 
nie występuje ogrzewanie). Bardzo duże 
oszczędności występują w stosunku do 
kotła olejowego z zasobnikiem, jak rów-
nież w stosunku do kotła gazowego z za-

sobnikiem (taryfa gazowa W3 > 1200 m3). 
Oszczędności w stosunku do kotła gazo-
wego w taryfie W2 < 1200 m3 są już wyraź-
nie mniejsze. Podobnie jest w porównaniu 
do kotła węglowego. Główną korzyścią 
jest w tym wypadku brak kosztów obsługi 

w okresie poza sezonem grzewczym.  
W tej analizie założono, że koszt obsługi 
kotła węglowego to 1 zł dziennie. W rze-
czywistości mogą być one wielokrotnie 
większe, zależy to od indywidualnej oce-
ny właścicieli takich kotłów.

Typ urządzenia
koszt jedn. 
nośnika np.  

gr/kWh 
Miesięczne 

koszty stałe [zł]

cop lub 
sprawność 

podgrzewania 
c.w.u.

koszt miesięczny 
[zł] (z kosztami 

stałymi)

dodatkowe koszty 
na 6 miesięcy  
w odniesieniu  

do p.c.
Pompa ciepła do c.w.u. taryfa całodzienna (okres letni) 62 5 330% 64  
Kocioł gazowy kondensacyjny z zasobnikiem (okres 
letni taryfa W3, > 1200 m3 gazu/rok) 16 69 75% 136 432

Kocioł gazowy kondensacyjny z zasobnikiem (okres 
letni taryfa W2, < 1200 m3 gazu/rok) 17 26 75% 97 199

Kocioł węglowy z zasobnikiem (okres letni) 12 30 60% 93 173
Podgrzewacz elektryczny, zasobnikowy 62 5 90% 222 947
Kocioł olejowy z zasobnikiem (okres letni) 42 0 70% 189 749

3  Porównanie miesięcznych kosztów przygotowania ciepłej wody użytkowej  
o uwzględnieniu kosztów stałych i zmiennych (pobór dziennny 200 litrów wody o temp. 55oC)

Tab. 1  Koszty stałe, jak i koszty zmienne przygotowania c.w.u. przez różne urzadzenia. W przypadku pompy ciepła założone COP  
wynosi 3,3 dla A20W10-55 zgodnie PN-EN 16147

0 189

5 217

30 63

26 71

69 67

5 59

Miesięczne koszty ciepłej wody użytkowej

Kocioł olejowy z zasobnikiem (okres letni)

Podgrzewacz elektryczny, zosobnikowy

Kocioł węglowy z zasobnikiem (okres letni)

Kocioł gazowy kondensacyjny z zasobnikiem 
(okres letni taryfa W2, < 1200 m3 gazu/rok)

Kocioł gazowy kondensacyjny z zasobnikiem 
(okres letni taryfa W3, > 1200 m3 gazu/rok)

Pompa ciepła do c.w.u. taryfa całodzienna 
(okres letni)

0                       50                    100                   150                    200                    250
Koszt przygotowania ciepłej wody użytkowej zł/miesiąc
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raturze z wykresu poniżej -7oC (rys. 4 )
Wszystkie wyniki zebrane są tabeli 2 .
Obliczenia pokazują, że praktycznie w każ-
dych warunkach pracy pompy ciepła zasi-
lanej prądem z taryfy nocnej jest to rozwią-
zanie opłacalne. W przypadku normalnej 
taryfy (licznik jednotaryfowy) granicą pra-
cy pomp ciepła jest wartość COP równa 2,66 
(co odpowiada dla typowych pomp ciepła 
temperaturze powietrza od +2oC do +5oC). 
Rys. 5  pokazuje, że szczególnie w okresie letnim 
załączenie pompy ciepła daje duże oszczęd-
ności kosztów. Warto przy tym pamiętać, że  
w przypadku współpracy pompy ciepła z ko-
tłem gazowym i taryfy W3 nawet gdy zuży-
cie gazu wynosi 0 m3 miesięczne, koszty stałe 
wynoszą 69 zł. Podobna sytuacja występuje 
również w systemach solarnych do c.w.u. 

peraturze z wykresu ok. +2oC (rys. 4 ) 
W okresie letnim przy sprawności kotła 75% , 
w przypadku ceny energii elektrycznej w ta-
ryfie całodziennej wynosi ok. 62 gr/kWh gra-
nica opłacalności jako COP dla pracy pom-
py ciepła w lecie wynosi ok 2,21.
62/21 x 0,75 = 2,21 [-], co odpowiada tempe-
raturze z wykresu poniżej -7oC (rys. 4 )
W przypadku ceny energii elektrycznej  
w taryfie nocnej wynosi ok. 45 gr/kWh grani-

ca opłacalności jako COP dla pracy pompy 
ciepła w zimie wynosi ok 1,93.
45/21 x 0,90 = 1,93 [-], co odpowiada tempe-
raturze z wykresu poniżej -7oC (rys. 4 )
W okresie letnim przy sprawności kotła 75% , 
w przypadku ceny energii elektrycznej w ta-
ryfie nocnej 45 gr/kWh granica opłacalno-
ści  jako COP dla pracy pompy ciepła w le-
cie wynosi ok 1,61.
45/21 x 0,75 = 1,61 [-], co odpowiada tempe-
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W tym obszarze bardziej opłacalna jest  
praca pompy ciepła niż ogrzewanie 
gazem, ale tylko dla zasilania prądem w 
taryfie nocnej  

 

cena energii elektrycznej  
dla taryfy całodziennej =>  
62 gr/kWh

cena energii elektrycznej 
dla taryfa nocnej (licznik 
dwutaryfowy) => 45 gr/kWh

Wartość graniczna cop pompy  
ciepła w odniesieniu do kotła 
gazowego z zasobnikiem w lecie (75%)

2,21 (dla przykładowej 
pompy ciepła odpowiada to 
temperaturze -7oC)

1,61 (dla przykładowej 
pompy ciepła odpowiada to 
temperaturze -7oC)

Wartość cop graniczna pompy  
ciepła w odniesieniu do kotła 
gazowego z zasobnikiem w zimie (90%)

2,66 (dla przykładowej pompy 
ciepła odpowiada to 0oC)

1,93 (dla przykładowej pompy 
ciepła odpowiada to -7oC)
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Uporządkowany wykres temperatur zewnętrznych 

4  Wykres COP dla A20W10-55 wg 16147 dla przykładowej 
pompy ciepła do c.w.u. w funkcji temperatury powietrza. 
Dopuszczalny zakres pracy od  temperatury powietrza -7oC 

5  Porównanie kosztów podgrzewu wody użytkowej pompy ciepła i kotła gazowego 
(bez kosztów stałych w lecie)

Tab. 2  Graniczne wartości COP w stosunku do cen gazu ziemnego (21 gr/kWh) 6  Uporządkowany wykres statystycznych temperatur zewnętrznych dla Warszawy

W przypadku zasilania prądem  
w taryfie nocnej, w tym przedziale 
temperatury powietrza bardziej 
opłacalna jest praca pompy ciepła 
niż ogrzewanie gazem. 

Cena energii w taryfie nocnej
Cena energii w taryfie całodziennej
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Przytoczona analiza nie jest pełna, gdyż nie 
uwzględniono w niej kosztów stałych dla ener-
gii elektrycznej i gazu w okresie letnim. W przy-
padku poprawnego uwzględnienia miesięcz-
nych kosztów stałych w okresie letnim, które 
dla gazu są stosunkowo wysokie (taryfa W3 = 
69 zł brutto i taryfa W2 = 25 zł brutto) porów-
nanie wypada jeszcze bardziej korzystnie na 
rzecz pomp ciepła. Dodatkową zaletą jest 
np. możliwość darmowego chłodzenia po-
mieszczeń (wymaga to zastosowania odpo-
wiedniego układu kanałów wentylacyjnych 
i opcji przełączania kierunku przepływu po-
wietrza wyrzutowego).
W porównaniu do typowych systemów so- 
larnych wyraźnie większa jest dyspozycyj- 
ność czasowa pompy ciepła wyrażona  
w godzinach w ciągu roku. Zakładając, że 
pompa ciepła pobiera powietrze zewnętrz-
ne i jest zlokalizowana w okolicach Warsza-
wy, temperatura +2oC i niższa (pomarańczo-
wy punkt) występuje statystycznie przez 2250 
godzin (ok. 93 dni). Co oznacza, że przez 
prawie 6400 godzin (271 dni) może efektyw-
nie pracować pompa ciepła do celów cie-
płej wody (rok to statystycznie 8650 godzin). 
Zakładając, że pompa ciepła pracuje na 

potrzeby podgrzewu c.w.u., korzystając  
z elektrycznej taryfy nocnej, temperatu-
ra poniżej -7oC i niższa (niebieski punkt) wy-
stępuje statystycznie przez 224 godzin (sta-
tystycznie ok. 10 dni). Co oznacza, że przez 
prawie 8426 godzin (355 dni, czyli 97% roku) 
może efektywnie pracować pompa ciepła 
do celów ciepłej wody. 
Jest to w praktyce 3 do 4 razy dłużej niż dys-
pozycja czasowa typowych układów solar-
nych do podgrzewu c.w.u. 

pompa ciepła i oszczędność  
na taryfie gazowej w nowych  
budynkach

Jednym z istotnych powodów zastosowa- 
nia pompy ciepła do przygotowania cie-
płej wody użytkowej jest możliwość przej-
ścia na niższą taryfę W2 z taryfy W3 dla  
kotła gazowego.
Koszty stałe w przypadku taryfy W3 wyno-
szą około 69 zł brutto, w przypadku taryfy W2 
około 25 zł brutto. Roczne oszczędności z ty-
tułu zastosowania taryfy W2 są na poziomie 
około 500 zł rocznie. 
W tabeli 3  podane zostały przykłady zasto-

opis A B c
powierzchnia ogrzewana [m2] 150 150 150
zapotrzebowanie jedn. ciepła na c.o. [kWh/m2] 70 70 60
zapotrzebowanie roczne na c.o. [kWh/m2] 10 500 10 500 9000
zapotrzebowanie na c.w.u 3600 1800 1800
Sprawność na c.o. 90% 90% 90%
Sprawność na c.w.u. (lato) 75% - -
Sprawność na c.w.u. (zima) 85% 85% 85%
Łączne zapotrzebowanie ciepła [kWh/rok] 15 417 12 725 11 059
Łączne zapotrzebowanie ciepła [m3/rok] 1468 1212 1053
Taryfa gazowa W dla gazu e W3 W3 W2

Tab. 3  Porównanie trzech wariantów zużycia gazu w nowym budynku
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sowania kotła gazowego w budynku jedno-
rodzinnym i poszczególne przypadki zużycia 
gazu w m3.
A. Budynek o powierzchni ogrzewanej  
150 m2 i zapotrzebowaniu ciepła (użytkowe) 
70 kWh/m2. Ciepła woda jest przygotowywa-
na całorocznie w podgrzewaczu zasobniko-
wym z wężownicą (pośrednio).
B. Budynek o powierzchni ogrzewanej 150 m2 
i zapotrzebowaniu ciepła (użytkowe) 70 kWh/
m2. Ciepła woda jest przygotowywana cało-
rocznie w podgrzewaczu zasobnikowym  
z wężownicą (pośrednio). Poza okresem 
grzewczym, c.w.u. podgrzewana jest przez 
pompę ciepła do c.w.u. o COP = 3,3.
c. Budynek o powierzchni ogrzewanej  
150 m2 i zapotrzebowaniu ciepła (użytko-
we) 60 kWh/m2. Ciepła woda jest przygoto-
wywana całorocznie w podgrzewaczu za-
sobnikowym z wężownicą (pośrednio). Poza 
okresem grzewczym, c.w.u. podgrzewana 
jest przez pompę ciepła do c.w.u. o współ-
czynniku COP = 3,3 (pobór powietrza z po-
mieszczenia).
Z porównania zużycia energii w tabeli 3  wi-
dać, że dla budynku o powierzchni ogrzewa-
nej 150 m2 i typowym zużyciu ciepłej wody 
zastosowanie pompy ciepła do podgrze-
wania wody może obniżyć skutecznie zuży-
cie gazu poniżej 1200 m3 na rok i przejście do 
taryfy gazowej W2. Jest to możliwe w przy-
padku np. zastosowania w budynku systemu 
wentylacyjnego z rekuperacją (z odzyskiem 
ciepła) lub po podwyższeniu standardów 
izolacyjnych budynków.
cdn. w kolejnym numerze InstalReportera  

pobierz literaturę

Nowe konwektorowe 
grzejniki Purmo  
– Aura Comfort i Aura Basic

  Nowe modele grzejników konwektoro-
wych Aura Comfort i Aura Basic to rozwiąza-
nie stosunkowo tanie i efektywne. Ich wysoka 
moc sprawia, że nawet duże pomieszcze-
nia nagrzewają się bardzo szybko. Działanie 
sił konwekcji, czyli wydmuchiwanie ciepłego 
powietrza w górę powoduje, że w pomiesz-
czeniach z dużymi przeszkleniami szyby nie 
pokrywają się rosą. 

Ogrzewanie konwekcyjne wykorzystuje efekt 
unoszenia się ciepłego, ogrzanego powie-
trza w całym pomieszczeniu na zasadzie cyr-
kulacji. 
Grzejniki konwektorowe Purmo Aura niwe-
lują odczucie chłodu bijącego od dużych 
przeszklonych powierzchni, nawet gdy na ze-
wnątrz panują minusowe temperatury. Grzej-
niki Purmo Aura mają niewielkie rozmiary i wy-
soką estetykę wykończenia. Są dostępne w 

bogatej palecie kolorów RAL, można je więc 
łatwo dopasować do aranżacji wnętrza. 

Aura Basic – bazowe źródło ciepła  
w stalowej obudowie

Basic – to z ang. określenie słów: podstawo-
wy, fundamentalny i zasadniczy. A zatem 
Aura Basic to postawa komfortu cieplnego  
w pomieszczeniach przeszklonych. Szybko 
nagrzeje pomieszczenia – zarówno w biu-
rach, salonach, jak i ogrodach zimowych,  
a także w witrynach sklepowych, gdzie nie-
dopuszczalny jest widok zaparowanych szyb. 
Elementem grzejnym Purmo Aura jest mie-
dziano-aluminiowy wymiennik ciepła ukry-
ty w estetycznej obudowie stalowej, od góry 
osłonięty perforowaną kratką stalową. Obu-
dowa grzejników Aura nie nagrzewa się bez-
pośrednio od czynnika grzewczego, co 

Purmo Aura to nowa linia grzejników konwektorowych, które 
sprawią, że nawet pomieszczeniom z dużym przeszkleniem łatwo 
zapewnić komfort cieplny. Moc i wydajność, przy niewielkich 
rozmiarach, to cechy charakterystyczne modeli Aura Comfort, 
Aura Basic oraz naściennych grzejników Aura Slim. Grzejnik konwektorowy Purmo 

montowany do podłogi – Aura Basic

Grzejnik konwektorowy Purmo 
montowany do podłogi – Aura Comfort
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zapobiega utracie energii poprzez promie-
niowanie do powierzchni szklanych, obniża-
jąc tym samym koszty eksploatacyjne. Purmo 
Aura Basic to grzejnik stojący na podłodze. 
Montowany jest do niej za pomocą estetycz-
nych konsol montażowych. Kratkę górną mo-
delu Basic wykonano ze stali i jest dostępna 
w kilku wariantach perforacji.
Aura Basic – dane techniczne:
Szerokość: 146, 186, 236 mm
długość: od 600 do 2900 mm
Wysokość: 90, 140, 240, 280 mm
przyłącza wodne: 2 x G ½” – gwint wewnętrzny
ciśnienie robocze: 10 bar
Temperatura maksymalna: 110oC
ciśnienie próbne: 13 bar
cena: od 578 do 2607 zł netto

Aura comfort – subtelny i stylowy,  
o dużej mocy

Comfort – z ang. oznacza wygodę, luksus.
Aura Comfort to także grzejnik konwektoro-
wy montowany do podłogi. Różni się od swo-
jego poprzednika ozdobną, trwałą, ażurową, 
wykonaną z aluminium kratką, przez którą 
wydobywa się ciepłe powietrze. Zaprojekto-
wany bardzo estetycznie i elegancko Aura 

Comfort zapewni ciepło w pomieszczeniach 
reprezentacyjnych, gdzie będzie nie tylko 
ogrzewać, ale i zdobić. 
Aura comfort – dane techniczne:
Szerokość: 96, 146, 186, 236 mm
długość: od 600 do 2900 mm
Wysokość: 90, 140, 240, 280 mm
przyłącza wodne: 2 x G½” – gwint wewnętrzny
ciśnienie robocze: 10 bar
Temperatura maksymalna: 110oC
ciśnienie próbne: 13 bar
cena: od 545 do 3132 zł netto

Aura SliM – naścienne grzejniki  
konwektorowe

Uzupełnieniem grzejników konwektorowych 
Aura Basic i Aura Comfort są ich odpowiedni-
ki zawieszane na ścianie. Grzejniki naścienne 
Aura Slim Basic i Aura Slim Comfort stanowią 
rozszerzenie standardowej serii grzejników sto-
jących Aura oraz kanałowych Aquilo. Gład-
kie grzejniki Aura Slim spełniają – pozornie 
wykluczające się – wymagania dotyczące 
minimalizacji wymiarów do osiągania maksy-
malnej mocy cieplnej przy jednoczesnym za-
chowaniu eleganckiego wyglądu.
Grzejniki Aura Slim dzięki niewielkim wymia-
rom nie przykuwają uwagi, a jednocześnie 
bardzo wydajnie ogrzewają pomieszczenia, 
nie zabierając wiele przestrzeni na ścianach.
Aura Slim Basic oraz comfort – dane 
techniczne
Szerokość: 80, 130, 180, 230 mm
długość: od 400 do 2000 mm
Wysokość: 140, 240, 280, 350, 500, 650 mm
przyłącza wodne: 2 x G ½” – gwint wewnętrzny
ciśnienie robocze: 10 bar
Temperatura maksymalna: 110oC 
ciśnienie próbne: 13 bar
cena: od 499 do 2416 zł netto  

Grzejniki konwektorowe Purmo – naścienne  
Aura Slim Basic i Aura Slim Comfort

Nowe kotły  
w ofercie Galmet

  Jacek Krzysztoń

  Kotły c.o. typu GT-KWR ST zaprojektowane 
zostały z myślą o ogrzewaniu budynków użyt-
kowych. Podstawowym paliwem dla tych urzą-
dzeń jest drewno opałowe, które można zastę-
pować węglem kamiennym lub ekogroszkiem. 
Dzięki większym drzwiczkom załadunkowym  
z zasypem skośnym istnieje możliwość stosowa-
nia opału o zwiększonych gabarytach. Nie bez 
znaczenia jest fakt, że wersja GT KWR ST PLUS 
ma głębszą o 50 mm komorę spalania. Zapew-
nia ona dłuższą stałopalność, która przekłada 
się na większą wygodę użytkowania.
Nowe modele w standardzie wyposażone zo-
stały w ruchomy ruszt mechaniczny do oczysz-
czania z popiołu rusztu wodnego, który gwaran-
tuje jeszcze dokładniejsze spalanie. Urządzenia 
chroni solidny korpus ze stali kotłowej: 6 mm 
(21÷35 kW), 5 mm (16-17 kW). Wysoka wytrzyma-
łość poparta została długim 36-miesięcznym 
okresem gwarancji na jego szczelność.
Konstrukcja kotłów umożliwia zastosowanie 
zestawu nadmuchowego ze sterownikiem 
ST PiD (z czujnikiem c.w.u. i czujnikiem spalin) 

lub LUKSUS PiD (z czujnikiem c.w.u., i opcjonal-
nie czujnikiem spalin) albo miarkownika cią-
gu. Użytkownik ma możliwość zamontowania 
wentylatora zarówno po prawej, jak i po lewej 
stronie kotła. Urządzenie ma także okrągły 
wylot spalin. Kotły typu GT KWR ST dostępne 
są w wersjach o mocy 16, 21, 27 i 33 kW, nato-
miast GT KWR ST PLUS 17, 23, 30, 35 kW, co po-
zwala na dokładne dopasowanie modelu do 
indywidualnych potrzeb użytkownika.  

Firma Galmet wypuściła niedawno na rynek dwa nowe modele 
kotła. W urządzeniach oznaczonych symbolami: GT KWR ST oraz 
GT KWR ST PLUS zastosowane zostały praktyczne rozwiązania, 
które zapewniają podwyższony komfort użytkowania. 
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  Systemy powietrze/woda 

• Bardzo ważnym zagadnieniem podczas 
montażu pompy ciepła powietrze/woda jest 
odpływ kondensatu powstającego w cza-
sie automatycznego rozmrażania parowni-
ka urządzenia. Dotyczy to w szczególności 
pomp ciepła w zabudowie zewnętrznej. Na-
leży dopilnować, by odpływ kondensatu był 
starannie wykonany, chroniony przed zama-
rzaniem i mógł być wykonany z naturalnym 
spadkiem. 
Odpływ kondensatu musi być wykonany ze 
spadkiem w dół i na bok od pompy ciepła 
lub pod miejsce montażu urządzenia, musi 
zapewniać swobodny odpływ wody nagro-
madzonej w wannie kondensatu po proce-
sie rozmrażania parownika. Odpływ powi-
nien być skierowany do studzienki – warstwy 
grubego żwiru o wysokości około minimum 

Lista inwestora pompy ciepła 

Pytania do zadania: 
etap montażu pompy ciepła

  Artur Karczmarczyk

Świadomy inwestor dziś traktowany jest już nie jak zmora, a raczej partner  
w procesie inwestycyjnym. Dobrze zamontowana pompa ciepła, to późniejsza 
pewność i bezawaryjność jej działania. Na etapie montażu jest sporo aspektów, 
na które trzeba zwrócić uwagę. Poniżej omawiamy zagadnienia, które 
warto poruszyć w rozmowie z inwestorem i o które on może nas zapytać.

Pompa ciepła solanka/woda WPF 7 basic wraz z wiszącym zasobnikiem buforowym SBP 100  
o pojemności 100 litrów oraz zasobnikiem c.w.u. SBB 302 WP o pojemności 300 litrów 
w domu jednorodzinnym w województwie małopolskim. Dolne źródło stanowią  sondy 
pionowe. Łącznie 200 m.b. odwiertów

Co zrobić, aby nie skarżyć się na hałas pracującej powietrznej pompa ciepła? 

poziom hałasu (ciśnienia akustycznego 
– eN 12102) pompy ciepła 
Przy ustawianiu pomp ciepła powietrze/
woda na zewnątrz odprowadzenie powie-
trza nie sprawia w zasadzie żadnych proble-
mów. Należy jednak unikać kierowania od-
prowadzanego zimnego powietrza w stronę 
tarasów, balkonów sąsiadów, a także bez-
pośrednio na ściany budynku czy garażu. 
Szczególnie istotne jest także unikanie zwięk-
szenia poziomu hałasu zarówno w kierun-
ku sąsiadów, jak i własnego domu. Pompa 
ciepła nie powinna być ustawiana w pobli-
żu sypialni czy pokoi gościnnych. Przejścia rur 
przez ściany i stropy powinny być zabezpie-
czone przed przenoszeniem dźwięku. Kom-

paktowe pompy ciepła powietrze/woda 
odznaczają się niskim poziomem hałasu. 
Jednakże błędy popełnione podczas mon-
tażu urządzenia mogą prowadzić do niepo-
żądanego zwiększenia poziomu hałasu. 

dlatego trzeba zwrócić uwagę  
i pamiętać, że: 
• rośliny umieszczone przed ścianami 
mogą zmniejszyć odbicie fal dźwiękowych 
przez ich pochłanianie, 
• należy unikać ustawiania pomp ciepła 
na podłożach odbijających fale dźwięko-
we (duże powierzchnie o podłożu odbija-
jącym fale dźwiękowe mogą powodować 
zwiększenie poziomu hałasu o 3 dB(A)  

w porównaniu z powierzchniami porośnię-
tymi trawą lub roślinami), 
• należy unikać ustawienia pomiędzy dwo-
ma ścianami lub w kącie, gdyż odbicia fal 
dźwiękowych mogą powodować zwięk-
szenie poziomu hałasu, 
• poziom hałasu może zostać obniżo-
ny przez wykorzystanie odpowiednich na-
turalnych sposobów (do obniżenia pozio-
mu hałasu przyczyniają się powierzchnie 
trawiaste i pokryte roślinami, bezpośred-
nie rozchodzenie się fal dźwiękowych przy 
ustawieniu pompy na zewnątrz można 
ograniczyć w znacznym stopniu przez za-
stosowanie masywnych ścianek, żywopło-
tów lub palisad). 
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600 mm i średnicy minimum 500 mm i usy-
tuowanej na głębokości około 120 cm po-
niżej poziomu gruntu (około 20 cm poni-
żej warstwy przymarzania). Zaleca się, by 
rurę odpływu kondensatu zaizolować izo-
lacją termiczną w celu niknięcia przyma-
rzania kondensatu w rurze odprowadzają-
cej wodę. 
• Zwrócić uwagę na kierunek odprowadze-
nia powietrza. W idealnym przypadku kie-
runek wylotu powietrza jest zgodny z różą 
wiatru, głównym kierunkiem wiatru. W przy-
padku odwrotnym spada temperatura po-
wietrza zasysanego przez pompę ciepła,  
w konsekwencji spada moc grzewcza urzą-
dzenia oraz współczynnik COP pompy cie-
pła, SCOP systemu, a rosną koszty eksplo-
atacyjne.
• Unikać możliwości mieszania się powie-
trza doprowadzanego do pompy ciepła  
z odprowadzanym – konsekwencje zjawiska 
opisano powyżej. 
• Dla pomp ciepła w wykonaniu zewnętrz-
nym należy zapewnić swobodny, nieogra-
niczony przepływ powietrza wokół urzą-
dzenia (zob. wytyczne techniczne STIEBEL 
ELTRON POLSKA).
• Przy zabudowie zewnętrznej i wewnętrz-
nej należy zapewnić niezbędny dostęp ser-
wisowy do urządzenia zgodny z instrukcją 
montażu pompy ciepła. 
• Przy zabudowie zewnętrznej należy tak 
umieścić pompę ciepła, by była możliwość 
jej zdemontowania i zabrania do zakładu 
serwisowego.  
W innym przypadku serwisant może ob-
ciążyć użytkownika kosztami prac dodat-
kowych niewynikającymi z gwarancji (np. 
konieczność zamówienia dźwigu w celu 
przeniesienia urządzenia z miejsca monta-
żu/demontażu, do którego nie ma dostępu 

wózkiem widłowym – brak przestrzeni dojaz-
dowej). 
• Ze względu na przetłaczanie przez wen-
tylator pompy ciepła dużych ilości powie-
trza i powstający szum nie należy montować 
pomp ciepła w pobliżu/obok ścian sypialni 
lub pokoi dziecięcych. 
• Istnieje możliwość obniżenia poziomu aku-
stycznego pompy ciepła w wersji zewnętrz-
nej przez zastosowanie tłumików drgań po-
wietrza, np. KSD.

Systemy solanka/woda 

• Czy zastosowane w instalacji dolnego źró-
dła materiały i urządzenia (pompy obiego-
we, naczynia przeponowe, odpowietrzniki, 
zawory odcinające itd.) mają dopuszczenie 
do pracy z mieszaniną propylen-glikolu  
i wody? 
• W instalacjach dolnego źródła nie wol-
no stosować materiałów i urządzeń niemają-
cych dopuszczenia do pracy w temp. poni-
żej 0oC.
• W instalacjach gruntowych wymienni- 
ków ciepła nie wolno stosować takich ma-
teriałów, jak ocynk (bezpośredni kontakt  
z propylen-glikolem) i PP – polipropylen 
oraz innych materiałów niemających do-
puszczenia do pracy z propylen-glikolem 
oraz w zakresie niskich wartości temperatu-
ry – poniżej 5oC. 
• Do napełniania instalacji dolnego źródła 
nie należy stosować alkoholi (substancja 
niedopuszczona przez producentów pomp 
obiegowych stosowanych w pompach cie-
pła – utrata gwarancji), dodatkowo alkohol 
metylowy zgodnie z przepisami jest to sub-
stancja oznaczona, jako trująca. 
• Do napełniania instalacji dolnego źródła 
nie zaleca się stosowania glikolu etyleno-

wego – zgodnie z przepisami jest to substan-
cja oznaczona jako trująca. 
• W instalacji dolnego źródła należy unikać 
połączeń rur dobiegowych w innym miejscu 
niż w obrębie studzienki zbiorczej. 
• W przypadku braku studzienki zbiorczej, 
połączenia trzeba wykonać w obrębie roz-
dzielacza umieszczonego na ścianie ze-
wnętrznej lub wewnętrznej. 
• Należy zapewnić możliwość szybkiego  
i taniego dostępu/rewizji do elementów  
łączonych/połączeń instalacji dolnego źró-
dła. 
• Czy przejścia przez ścianę, fundament zo-
stały wykonane zgodnie z zaleceniami pro-
ducenta (zob. wytyczne techniczne STIEBEL 
ELTRON POLSKA lub renomowanego produ-
centa dolnych źródeł)? 
• Czy połączenia w instalacji z PE dolnego 
źródła na zewnątrz były wykonywane zgod-
nie z wytycznymi producenta dolnego źródła 
oraz dotyczącymi takich połączeń, szczegól-
nie wtedy, kiedy temperatury powietrza ze-
wnętrznego były niższe niż +7oC? 
• Pamiętaj o tym, że gruntowy wymiennik 
ciepła możesz wykorzystać do chłodzenia 
pasywnego lub aktywnego.  
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Stiebel Eltron-Polska Sp. z o.o. 
ul. Działkowa 2, 02-234 Warszawa
tel. 22 609 20 30, 
faks 22 609 20 29,
www.stiebel-eltron.pl

dowiedz się więcej 
o promocjach!

KLiKNij!

STIEBEL ELTRON

Poradnik

pomp ciepła
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Dobrze wykonane dolne źródło ciepła to połowa sukcesu

Wymiennik poziomy 

• Czy na działce wokół budynku jest wystar-
czająca powierzchnia do wykonania wy-
miennika poziomego: około 2,5 razy większa 
niż ogrzewana?
• Czy w obrębie działki, na której posado-
wiony jest budynek zapewniono możliwość 
dojazdu (odpowiednia szerokość i wysokość 
dojazdu) sprzętem ciężkim: koparką, samo-
chodem ciężarowym z 3 lub 4 osiami?
• Czy wymiar dolnego źródła, wielkość/po-
wierzchnia ułożenia, liczba sekcji wymienni-
ka poziomego wymagane dla danej pompy 
ciepła zostały skonsultowane z działem tech-
nicznym producenta pompy ciepła?
• Czy projekt instalacji dolnego źródła zos- 
tał naniesiony na aktualny rzut geodezyjny  
i oddany do wydziału geodezji starostwa po-
wiatowego w celu zgłoszenia prowadzonych 
prac? Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 
roku „Prawo budowlane” tekst ujednolicony 
przez GUNB rozdział 4, art. 29, punkt 16 pompy 
ciepła nie wymagają pozwolenia na budowę.
Zgodnie z nowym „Prawem geologicznym  
i górniczym” (DzU 2011 nr 163 poz. 981 art. 3) 
nie jest to obowiązkowe dla instalacji wykona-
nych w celach energetycznych do 30 m głę-

bokości, jest to zalecane przez autora, jak  
i producentów..
• Należy unikać wykonywania poziomego 
wymiennika gruntowego w postaci jednego 
odcinka rury.
• Czy sprawdzono, by współczynnik odbioru 
ciepła z gruntu nie przekraczał 40 kWh/m2/
rok zalecanych dla poziomych gruntowych 
wymienników ciepła?
• Czy zaplanowano i czy została wykona-
na próba szczelności poziomego gruntowe-
go wymiennika zgodnie z wytycznymi pro-
jektowania, wykonywania i odbioru instalacji 
z pompami ciepła. Cz. 1. Dolne źródła do 
pomp ciepła. Wydanie 01/2013 PORT PC.
• W przypadku poziomego wymiennika cie-
pła istnieją ograniczenia w zakresie wykorzy-
stania go do chłodzenia pasywnego lub  
aktywnego (wytyczne techniczne STIEBEL  
ELTRON POLSKA lub renomowanego produ-
centa dolnych źródeł).

Wymiennik pionowy 

• Czy na działce wokół budynku jest wystar-
czająca powierzchnia do wykonania wy-
miennika pionowego?
UWAGA bardzo ważne:
Zgodnie z „Prawem geologicznym i górniczym” 
(DzU 2011 nr 163 poz. 981 art. 3 oraz art. 86 dla 
wykonania gruntowych pionowych wymienni-
ków ciepła (sond pionowych) do głębokości:
1. ≤ 30 m nie jest wymagany projekt prac 
geologicznych (jeżeli prace nie będą prowa-
dzone na obszarze górniczym);
2. ≤ 100 m jest wymagany projekt prac geolo-

gicznych, niezależnie czy prace będą prowa-
dzone na obszarze górniczym czy też poza nim;
3. ≤ 100 m jest wymagany projekt prac geo-
logicznych oraz plan ruchu zakładu górni-
czego, jeżeli prace będą prowadzone na 
obszarze górniczym;
4. > 100 m jest wymagany projekt prac geo-
logicznych oraz plan ruchu zakładu górnicze-
go, niezależnie czy prace będą prowadzone 
na obszarze górniczym czy też poza nim.
• Czy firma/wiertnik wykonujący prace wiert-
nicze posiada doświadczenie w zakresie wy-
konywania pionowych gruntowych wymien-
ników ciepła – sond pionowych stosowanych 
w systemach pomp ciepła solanka/woda, 
jeśli tak, to jakie?
• Czy wielkość/długość całkowita wymienni-
ka pionowego wymaganego dla danej pom-
py ciepła została skonsultowany z działem 
technicznym producenta pompy ciepła?
• Czy w obrębie działki, na której posado-
wiony jest budynek zapewniono możliwość 
dojazdu (odpowiednia szerokość i wysokość 
dojazdu) sprzętem ciężkim – wiertnicą, samo-
chodem ciężarowym z 3 lub 4 osiami?
• Czy zastosowano zalecaną przez produ-
centa odległość pomiędzy sondami?
Dla głębokości do 60-70 m.b. odległość wy-
nosi minimum 6, optymalnie 7 m.b. Od głę-
bokości 70 m.b. każde 10 m.b. głębiej prze-
kłada się na zwiększenie rozstawu o 1 m.b.
Przykład:
Sondy 80 m.b. głębokości – rozstaw pomię-
dzy sondami optymalnie/zalecane 8 m.b.
Sondy 90 m.b. głębokości – rozstaw pomię-
dzy sondami optymalnie/zalecane 9 m.b. itd.

Dla instalacji powyżej 100 kW mocy dolnego 
źródła zalecany jest TRT – Test Reakcji Termicz-
nej i analiza termiczna dolnego źródła w per-
spektywie wielodziesięciolecia – minimum  
50 lat, np. z wykorzystaniem programu EED.
• Czy została zachowana minimalna odle-
głość zalecana 2 m od instalacji wodociągo-
wej, kanalizacyjnej, ścian budynków, granicy 
działki itp.?
• Czy zaplanowano i czy została wykonana 
próba szczelności pojedynczej sondy przed  
i po zainstalowaniu sondy w górotworze  
i czy jest protokół z takich prób dla wszystkich 
sond (zgodnie z wytycznymi projektowania, 
wykonywania i odbioru instalacji z pompami 
ciepła. Cz. 1. Dolne źródła do pomp ciepła. 
Wydanie 01/2013 PORT PC)?
Czy przekazano Inwestorowi protokoły z prób 
szczelności?
• Należy unikać wykonywania pionowego 
gruntowego wymiennika ciepła w postaci 
jednej sondy.

Zaleca się stosowanie układu równoległe-
go połączeń poszczególnych pionowych wy-
mienników z kontrolą przepływu dla każdej 
sekcji (zalecane jest zastosowanie rotametrów).
Nie należy stosować układu szeregowego 
połączeń poszczególnych sond – skutkuje to 
zwiększeniem hydraulicznych oporów linio-
wych, zwiększeniem dyspozycyjnej wysoko-
ści podnoszenia pompy obiegowej dolnego 
źródła (szczególnie ważne dla pomp obiego-
wych zabudowanych w urządzeniu), a w kon-
sekwencji spadkiem współczynnika SCOP sys-
temu i wzrostem kosztów eksploatacyjnych.

Średnia temperatura gruntu [oc]
głębokość 

odwiertu [m]
tereny 

otwarte 
tereny  

miejskie
tereny  

górzyste
0 9,5 9,5 3,2

25 11,3 12,5 8,0
50 12,0 13,5 8,7
75 12,8 14,5 9,5
100 13,5 15,5 10,2
125 14,3 16,5 11,0
150 15,0 17,5 11,7
175 15,8 18,5 12,5
200 16,5 19,5 13,2
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• Czy współczynnik odbioru ciepła z grun-
tu nie przekracza 90 kWh/m.b./rok sondy 
zalecanych dla pionowych gruntowych 
wymienników ciepła?
• Jaki jest zakres prac określony w umowie 
z wiertnikiem w ramach wykonania ukła-
du dolnego źródła składającego się mini-
mum z dwóch sond (zalecenie STIEBEL  
ELTRON POLSKA)?
Brak określenia zakresu prac w obszarze 
wykonania dolnego źródła może skutko-
wać podziałem odpowiedzialność po-
między wiertnikiem a wykonawcą/monte-
rem systemu pompy ciepła.
Wynikłe problemy pomiędzy wykonawca-
mi, mogą skutkować dalej wieloma pro-
blemami eksploatacyjnymi, użytkowymi  
i konfliktami międzyludzkimi.
• Czy zastosowane sondy spełniają wy-
magania wynikające z warunków, w któ-
rych będą zastosowane, czy są to sondy 
fabrycznie przygotowane – głowica wraz 
z rurą/rurami?
Nie zaleca się ze względów na tempera-
turę, jak i technologię wykonywania po-
łączeń (szczególnie jesienią i zimą) przy-
gotowywania głowic sond, jak również 
całkowitych sond wraz z rurami roboczy-
mi zasilania i powrotu na miejscu zainsta-
lowania.
• Czy w instalacji dolnego źródła zostały 
zrównoważone przepływy?
Czy zastosowano rotametry (na przepły-
wie bezpośrednim lub w układzie równole-
głym „bocznikowym”), pętlę Tichelmana?
• Czy przestrzeń pomiędzy sondą a góro-

tworem została wypełniona masą wypeł-
niającą (np. bentonitem)?
Brak masy wypełniającej bardzo mocno 
wpływa na współczynnik odbioru ciepła 
z gruntu oraz zmniejsza mechaniczną wy-
trzymałość sondy.
czy wykonano to metodą iniekcji  
oddolnej?
• Jeżeli nie zastosowano masy wypełnia-
jącej, to z jakiego powodu i czy firma wy-
konawcza zapewniła w umowie prawi-
dłową pracę wymiennika i możliwość 
pozyskania przyjętej ilości energii?
• Czy w zakresie zawartej umowy z geolo-
giem (posiadającym stosowne uprawnie-
nia), jest również nadzór nad wykonaniem 
gruntowych pionowych wymienników cie-
pła – sond pionowych?
• W przypadku zastosowania gruntowych 
pionowych wymienników ciepła – sond 
pionowych w systemach chłodzenia pa-
sywnego i aktywnego nie zaleca się sto-
sowania sond pionowych o głęboko-
ściach przekraczających 100 m.b. (zob. 
tabelę średnich temperatur gruntu).
• Czy w przypadku współpracy grun-
towych pionowych wymienników cie-
pła – sond pionowych z dodatkowym ze-
wnętrznym źródłem ciepła (np. kolektory 
słoneczne) spełniono wymagania tech-
niczne dla sondy oraz pompy ciepła 
(maksymalnej temperatury na wyjściu  
z dolnego źródła do pompy ciepła),  
a także środowiskowe (brak wpływu na 
średnią temperaturę środowiska wodno-
-gruntowego)?

Dobrze wykonane dolne źródło ciepła to połowa sukcesu

  Zintegrowana nastawa wstępna umoż-
liwia zdławienie natężenia przepływu 
przez grzejnik w warunkach obliczenio-
wych do wartości zaprojektowanej. 
Wyposażenie armatury w termostat grzejni-
kowy pozwoli na sprawną regulację tempe-
ratury w pomieszczeniu (lub całkowite odcię-
cie grzejnika od instalacji). 
Zintegrowany ogranicznik temperatury po-
wrotu RTL utrzymuje odpowiednią tempe-
raturę czynnika w pętli ogrzewania płasz-

czyznowego. Zakres regulacji temperatury 
powrotu z pętli wynosi od 10 do 40°C i po-
zwala obsłużyć jedną pętlę takiego ogrze-

Od roku w ofercie Oventrop  

Multiblock T-RTL 
– zestaw do szybkiego 
podłączenia grzejnika  
i podłogówki

  Kazimierz Mróz

Od początku roku 2013 
w programie dostaw 
Oventrop dostępna jest 
armatura do równoległego 
podłączenia grzejnika 
i pętli ogrzewania 
podłogowego o nazwie 
własnej Multiblock T-RTL. 

Multiblock T-RTL z termostatem Uni SH  
i maskownicą dekoracyjną w kolorze białym
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Grzejnik i pętla ogrzewania podłogowego 
na jednym obiegu
Produkt ten przeznaczony jest do stosowa-
nia w instalacjach grzewczych 2-rurowych 
napełnionych czynnikiem nieagresywnym 
(wodą lub mieszaniną wodno-glikolową)  
i jest kombinacją trzech zaworów:
 - zasilającego termostatycznego z nasta-
wą wstępną,
 - odcinającego powrotnego,
 - ogranicznika temperatury powrotu RTL.

Przyłącza Multiblock T Przyłącza Multiblock TF

Multiblock T, figura kątowa, z termostatem Uni SH  
i z maskownicą dekoracyjną (inox)

wania. Funkcje regulacji temperatury po-
mieszczenia na termostacie grzejnikowym  
oraz ograniczenia temperatury czynnika  
w pętli podłogowej są rozdzielone i ich dzia-
łanie jest niezależne.
Program dostaw oprócz przyłącza Multiblock  
T-RTL (w wykonaniach prostym lub kątowym) 
zawiera również odpowiednie maskowni-
ce dekoracyjne. Pozwalają one dopasować 
wygląd armatury do wystroju wnętrza ła-
zienki. Maskownice dostępne są w dwóch 

wykonaniach – polakierowane na biało lub 
chromowane.

pełna rodzina Multiblock  
– przyłącza grzejnikowe do  
instalacji 2- lub 1-rurowych 

Armatura Multiblock to praktyczna kombi-
nacja zaworu termostatycznego i podwój-
nego przyłącza grzejnikowego znajdująca 
zastosowanie na zasilaniu i powrocie grzej-

nika (Multiblock T/TF), względnie do równole-
głego podłączenia grzejnika i pętli ogrzewa-
nia płaszczyznowego, jak to opisano powyżej 
(Multiblock T-RTL). 
Kierunek przepływu (ale tylko w przypadku 
Multiblock T/TF) nie ma wpływu na pracę ar-
matury i w związku z tym istnieje możliwość 
dowolnego podłączenia zasilania i powro-
tu. W przypadku zastosowania armatury Mul-
tiblock T o figurze prostej lub przyłącza Multi-
block TF termostat może być montowany po 
prawej lub lewej stronie przyłącza. 
Armatura z mosiądzu, niklowana. Stosowana 
do grzejników z króćcami z gwintem zewnętrz-
nym 3/4″ lub z gwintem wewnętrznym 1/2″.
Króćce miękko uszczelniane o rozstawie  
50 mm. Po nałożeniu maskownicy dekoracyj-
nej armatura komponuje się wizualnie z no-
woczesnymi grzejnikami łazienkowymi. Ma-
skownica może być lakierowana na biało, 
względnie chromowana lub metalizowana 
w kolorze inox.

Wykonania: 
– Multiblock T – figura kątowa lub prosta 
– Multiblock TF – ze zmiennym kątem podłą-
czenia 
– Multiblock T-RTL – z funkcja ograniczania 
temperatury powrotu w dodatkowej pętli  
w podłodze 

zalety przyłączy Multiblock: 
– możliwość łączenia z rurami dowolnego  
rodzaju 
– zastosowanie armatury w funkcji zaworu ter-
mostatycznego z nastawą wstępną; możli-
wość odcięcia, opróżniania i napełniania, 
– dowolna orientacja zasilania i powrotu,
– zastosowanie w instalacji 2-rurowej,
– możliwość przestawienia trybu pracy  
z 2- na 1-rurowy, 

– pewność szczelności dzięki zastosowaniu 
uszczelnienia miękkiego,
– maskownice dekoracyjne w kolorze białym, 
chromowanym lub inox.  
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jak i skuteczności, a ich jakość jest potwierdzo-
na certyfikatem ISO 9001 SGS. Seria kurtyn po-
wietrznych Sirion przeznaczona jest do montażu 
poziomego, naściennego lub podsufitowego 
na wysokości do 3,0 m. Dzięki zastosowaniu wy-
sokowydajnych wentylatorów kurtyny skutecz-
nie zatrzymują napływ powietrza zewnętrzne-
go do obiektów, tym samym ograniczają utratę 

energii poprzez otwarte drzwi, tworząc przyja-
zny klimat wewnątrz pomieszczeń.

Budowa
Budowa kurtyn marki HAVACO oraz zastoso-
wane w nich komponenty, zapewniają wy-
soką niezawodność i umożliwiają stosowa-
nie ich w budynkach pracujących w systemie 
całodobowym takich, jak: banki, hotele, biu-
rowce, lokale usługowe, supermarkety oraz 
budynki użyteczności publicznej. Kurtyny Si-
rion spełniają wszystkie wymagania wnętrz  
o wysokim standardzie, zapewniając oszczęd-
ność energii oraz wysoki komfort termiczny. 

design
Kurtyn powietrzne Sirion to urządzenia o po-
nadczasowym wyglądzie przeznaczone do sto-
sowania we współczesnych rozwiązaniach ar-
chitektonicznych, wszędzie tam gdzie kurtyna 
oprócz swojej podstawowej roli spełnia również 
rolę atrakcyjnego dodatku architektonicznego 
w wejściu do luksusowych obiektów. Zastoso-

wane w kurtynach Sirion materiały pozwalają 
na umieszczenie urządzenia w reprezentacyj-
nych wejściach, tworząc niepowtarzalny klimat.

Funkcje i sterowanie
Wśród zaawansowanych funkcji kurtyn po-
wietrznych Sirion są elektronicznie regulowa-
ne grzałki elektryczne z wbudowanym za-
bezpieczeniem przed przegrzaniem oraz 
układ opóźniający wyłączenie wentylatora. 
Kurtyny Sirion mogą być montowane obok 
siebie, pokrywając całą szerokość szerszych 
otworów drzwiowych i sterowane za pomo-
cą jednego pilota zdalnego sterowania. Do-
łączony pilot umożliwia regulację zarówno 
prędkością wentylatora, jak i mocy grzewczej 
grzałek. Wszystkie funkcje sterownicze pilota 
są też osiągalne z poziomu wbudowanego  
w urządzenie sterownika. 

Modele
W serii kurtyn Sirion dostępne są cztery mo-
dele, dwa o długości 1 m, jeden o długości 
1,5 m i jeden o długości 2 m.
W kurtynach jednofazowych regulacja pręd-
kości wentylatora oraz regulacja mocy 
grzewczej odbywa się w sposób dwustopnio-
wy, natomiast urządzenia trójfazowe mają 
dwa stopnie prędkości wentylatora i trzy 
stopnie mocy grzewczej.

HAVACO – nowa marka w firmie VENTIA

Kurtyny powietrzne 
  Robert Rabiński

  projekt
Kurtyny powietrzne marki HAVACO są zapro-
jektowane tak, aby w pełni zaspokoić oczeki-
wania klientów zarówno pod względem ceny, 

Firma VENTIA realizując 
konsekwentnie strategię 
dynamicznego rozwoju,  
a jednocześnie wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom 
klientów stworzyła nową 
markę urządzeń z branży 
HVAC. Wprowadzona na 
rynek nowa marka kurtyn 
powietrznych HAVACO 
powstała w wyniku ciągle 
rosnących potrzeb na 
nowoczesne, przystępne 
cenowo urządzenia.

Model Napięcie 
[V] Moc [kW] Δt

[k]
prędkość 
powietrza

[m/s]

przepływ 
powietrza

[m3/h]

poziom 
hałasu
[dB(A)]

Waga 
[kg]

SiRioN 100-e3,5 230 3,5 7,9

9.5

1330 57 14,5
SiRioN 100-e6 400 6 13,5 1330 57 14,5
SiRioN 150-e10 400 10 13,6 2200 59 18,5
SiRioN 200-e14 400 14 13,5 3100 61 26,5 r
ek

la
m

a

Ventia Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121A, 02-234 Warszawa 
tel. (22) 841 11 65, faks (22) 841 10 98
info@ventia.pl, www.ventia.pl
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zalety produktu: 

 
łatwy montaż 

 
atrakcyjna cena 

produkcja
Kurtyny powietrzne HAVACO są konstruowa-
ne w oparciu o wiedzę i doświadczenie ze-
wnętrznych firm z branży HVAC, przy współ-
udziale i nadzorze pracowników firmy VENTIA.

logistyka
Wszystkie kurtyny Sirion są dostępne od ręki 
z magazynu, a koszty transportu na terenie 
Polski pokrywa VENTIA.

Serwis
Wyspecjalizowany i gotowy do szybkiej re-
akcji autoryzowany serwis, zapewnia wła-
ściwe działanie urządzeń i zadowolenie 
klienta.

dobór urządzeń
Personel firmy VENTIA, w sposób profesjonal-
ny pomaga właściwie dobrać kurtynę po-
wietrzną do konkretnych potrzeb klienta.  

 
cechy produktu: 

 
automatyczne opóźnienie 
wyłączenia wentylatora

 
pilot zdalnego sterowania

 
automatyczne zabezpieczenie 

przed przegrzaniem

 
zintegrowany panel sterowniczy

 
regulowana kratka wylotowa

 
nowoczesny wygląd, 

kompaktowa budowa

 
niski poziom głośności

 
aluminiowa kratka czerpna

 
deklaracja zgodności CE 

NanoWave  
– nowe syntetyczne  
włókniny filtracyjne 

  Janusz Łuczak

  Największymi wyzwaniami współczesnej 
filtracji są kwestie zapewnienia wydajnego 
oczyszczenia powietrza z drobnych zanie-
czyszczeń oraz ograniczenia kosztów procesu 
filtracji. Badania prowadzone przez naukow-
ców na całym świecie wskazują na negatyw-

ny wpływ drobnych zanieczyszczeń (poniżej 
PM2.5, PM1) na ludzkie zdrowie. Te mniejsze od 
przekroju ludzkiego włosa cząstki dostają się 
do pęcherzyków płucnych i do krwi i wywiera-
ją znaczący wpływ na funkcjonowanie układu 
oddechowego i sercowo-naczyniowego. 

Ograniczanie kosztów 
zużycia energii oraz ochrona 
środowiska naturalnego jest 
priorytetem wszystkich dziedzin 
współczesnego przemysłu. 
Szacuje się, że około 30% 
globalnego zużycia energii 
i około 1/3 emisji gazów 
cieplarnianych spowodowanych 
jest przez eksploatację 
budynków. Natomiast około 30% 
zużycia energii w instalacjach 
klimatyzacyjnych wynika ze strat ciśnienia na filtrach. Zapewnienie stałej, 
wysokiej jakości powietrza w budynku generuje także znaczące koszty 
eksploatacyjne. Filtry o gorszych parametrach użytkowych wymagają 
częstszej wymiany i serwisowania instalacji.
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Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje, że 
na świecie przedwczesna umieralność spo-
wodowana zanieczysz-
czeniami zewnętrznymi  
i wewnętrznymi może się-
gać nawet 3,2 mln osób 
rocznie. W krajach UE 
średnie skrócenie staty-
stycznej długości życia  
z powodu zanieczyszcze-
nia PM2.5 wynosi blisko 
8,6 miesiąca. Wbrew po-
wszechnemu przekona-
niu zanieczyszczenie wewnątrz pomieszczeń 
może być nawet do 50 razy wyższe niż na 
wolnym powietrzu. Wynika to z doskonalszych 
metod izolacji budynków oraz zwiększone-
go czasu funkcjonowania ludzi wewnątrz po-
mieszczeń. Obecnie przeciętnie 90% czasu 
spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach, 
gdzie wszystkie elementy wyposażenia (me-
ble, farby, wykładziny, etc.) oraz wykonywa-
ne przez nas czynności (gotowanie, sprząta-
nie, etc.) generują powstawanie drobnych 
zanieczyszczeń. Odpowiednia wentylacja 
pomieszczeń i zastosowanie filtrów powietrza, 
które są w stanie oczyścić je z niebezpiecz-
nych dla zdrowia cząstek może w znaczny 
sposób poprawić komfort pracy i wypoczyn-
ku, a długofalowo przyczynia się do utrzyma-
nia lepszej kondycji zdrowotnej.

Filtry NanoWave 
Przełomowa technologia filtracji powietrza 

filtrami NanoWave fir-
my Hollingsworth & Vose 
tworzonymi w oparciu o 
nowy materiał filtracyj-
ny umożliwia zwiększenie 
wydajności filtracji przy 
jednoczesnym obniżeniu 
kosztów eksploatacji i zu-
życia energii.
Zaletą produktu Nano-
Wave jest wyeliminowa-

nie szkodliwej dla zdrowia migracji włókna 
szklanego podczas procesu instalowania i fil-
trowania. Materiał NanoWave spełnia stan-
dardy ASHRAE dla filtrów kieszeniowych  
i może być stosowany w istniejących rozwiąza-
niach, eliminując koszty adaptacji urządzeń. 
NanoWave ma szerokie zastosowanie m.in.  
w: kabinach lakierniczych, przemyśle farma-
ceutycznym, centrach handlowych, szpita-
lach, pomieszczeniach mieszkalnych i biu-
rowych, respiratorach. Może być także 
stosowany jako filtr spalin.
W porównaniu do tradycyjnych materiałów 
syntetycznych, których mechanizm filtracyjny 
opiera się na oddziaływaniu elektrostatycz-
nym, NanoWave w warunkach rozładowa-
nia ma identyczną wydajność przy połowie 
oporów. NanoWave może być oferowany  

NanoWave o dwukrotnie 
większej powierzchni 
filtracyjnej niż obecnie 
stosowane w filtracji włókna 
syntetyczne i szklane, 
gwarantuje lepszą wydajność 
i trwałość filtrów. 

w formie naładowanej elektrostatycznie 
lub rozładowanej. Naładowane elektrosta-
tycznie włókno charakteryzuje się zwięk-
szoną wydajnością początkową, ale nigdy 
nie obniża swej wydaj-
ności poniżej wydajno-
ści obecnie stosowane-
go włókna szklanego 
przez cały okres pracy. 
Z testów Hollingsworth & 
Vose wynika, że standar-
dowe materiały filtracyj-
ne po wyładowaniu nie 
są w stanie obniżyć po-
ziomu zanieczyszczenia 
wewnątrz budynku do norm wymaganych 
przez WHO (bez uwzględnienia zanieczysz-
czeń wewnętrznych, przy założeniu stęże-
nia PM2.5 na zewnątrz 100 µg/m3). Dodat-
kowo większa sztywność włókna NanoWave 
umożliwia właściwe otwarcie kieszeni, które 
utrzymują swój kształt w różnych warunkach 

pracy. NanoWave zapewnia także znacznie 
niższy spadek ciśnienia przy danej wydaj-
ności niż to ma miejsce w przypadku trady-
cyjnych włókien syntetycznych, co przekła-

da się na niższe zużycie 
energii na jednostkę fil-
tracyjną. 
Oszczędność energii 
elektrycznej w klimatyza-
cji i wentylacji przy zasto-
sowaniu materiału  
NanoWave sięga 70%  
w porównaniu z tradycyj-
nymi materiałami. 

NanoWave w skrócie: 
• doskonała chłonność i zatrzymywanie  
pyłów 
• niższe koszty zużycia energii 
• większa żywotność filtrów
• eliminacja szkodliwego pylenia włókien 
• brak kosztów adaptacji urządzeń  

żywotność i chłonność 
materiału NanoWave jest 
dwukrotnie większa niż 
włókien szklanych,  
a skuteczność pochłaniania 
pyłów jest trzykrotnie większa 
od tradycyjnych włókien. 

SFM Filtry Łuczak s.j. 
30 lat na rynku
23 grudnia 2013 roku minie 30 lat od 
pierwszej rejestracji działalności go-
spodarczej Janusza Łuczaka, właści-
ciela SFM FILTRY ŁUCZAK Sp. j. SFM jest 
firmą z wieloletnim doświadczeniem 
na rynku filtrów powietrza do syste-
mów wentylacji i klimatyzacji. Firma 
powstała w 1983 roku i zatrudniała po-
czątkowo kilku pracowników. W okre-
sie swojego istnienia zmieniła zakres 
swojej działalności, struktury organi-
zacyjne, stosowane technologie oraz 
materiały i rozwiązania techniczne.

NanoWave W RóżNycH klASAcH FilTRóW

klASA FilTRóW SpAdek ciŚNieNiA (pa@0.11m/s)
Standard europejski F6 24

F7 45
F6 90

Standard amerykański MERV 11 22
MERV 14 43
MERV 15 86
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centów stosujących zasady WORLD CLASS 
MANUFACTURING – przed premierą rynkową 
kilkadziesiąt prototypowych wersji pracowało 
przez 18 miesięcy w domach i mieszkaniach 
prywatnych użytkowników, w tym także  
w Polsce. W wyniku ich sugestii przez ten  
czas wprowadzono w konstrukcji ponad 
dwadzieścia zmian. Powstał produkt, które- 
go nie było dotąd na rynku. 
W przystępnej cenie podgrzewacz oferuje 
użytkownikowi wiele korzyści dotąd niespo-
tykanych lub oferowanych przez produkty 
znacznie droższe. Najistotniejsze z nich to:
- prosta regulacja temperatury jednym 
pokrętłem – istotna zwłaszcza dla osób star-
szych, którzy w naszym kraju w większości 
są użytkownikami gazowych podgrzewaczy 
przepływowych,  
- start przy bardzo niskim ciśnieniu wody 
(0,1 bar) – możliwość bezproblemowej eks-
ploatacji na wyższych piętrach w budynkach 
wielorodzinnych,
- szybka stabilizacja temperatury  
wody przy zmianach intensywności  
rozbioru – dzięki modulacji płomienia  

w oparciu o rzeczywista temperaturę wody 
mierzoną precyzyjnym czujnikiem NTC,
- nowoczesny i elegancki design – dosko-
nale prezentujący się w coraz ładniejszych 
łazienkach naszych mieszkań i domów.
Wszystkie te korzyści mogły być zaimplemen-
towane dlatego, iż Ariston Fast evo nie jest 
kolejną modyfikacją produktu, a urządze-
niem skonstruowanym od podstaw i oferuje 
„więcej za mniej”.
Cena katalogowa producenta to 1279 zł  
netto.  

Dane techniczne 
FAST EVO 11 ONT B
Znamionowa moc grzewcza:  
21,5 kW
Minimalna/znamionowa moc 
użyteczna: od 8,5 do 19,0 kW
Przepływ c.w.u. przy ∆T=25°C:  
11 l/min
Minimalny pobór ciepłej wody:  
> 2 l/min
Maksymalne ciśnienie robocze:  
10 bar
Ciśnienie minimalne: 0,1 bar
Waga: 8,9 kg
Rodzaj gazu: GZ50, GZ41,5, GPL

„Więcej za mniej” 

Nowy gazowy 
podgrzewacz wody 
ARISTON FAST EVO

  Rafał Kowalczyk

  Nowy przpływowy podgrzewacz Ariston 
to konstrukcja przygotowana zupełnie od 
podstaw. Dla sprostania wymaganiom jako-
ściowym, jakie panują w Grupie Ariston Ther-
mo – będącej w elitarnym gronie produ-

obejrzyj film 
prezentujący FAST EVO 

Wciąż można jeszcze skorzystać ze 
wsparcia, które zapewnia dofinanso-
wanie w wysokości 45%, ale warto po-
starać się o to jak najszybciej. Program 
cieszy się zainteresowaniem, jednak 
środki  przeznaczone na ten cel są 
praktycznie na wyczerpaniu. Może ich 
zabraknąć jeszcze przed planowanym 
zakończeniem. 
Efekty prowadzonego obecnie pro-
gramu dopłat do kredytów na zakup 
kolektorów słonecznych, którego dys-
pozytorem środków jest NFOŚiGW, to 
wykorzystanie 73% przeznaczonych 
na ten cel funduszy. Mimo że program 
przewidziany jest na lata 2010-2015, 
praktycznie w przyszłym roku środki ule-
gną wyczerpaniu. Czasu więc pozosta-
ło niewiele. 
W ciągu realizacji planu przez ostatnie 
4 lata na dopłaty do kredytów na za-
kup kolektorów słonecznych wydano 
niemal 330 mln zł. Z uwagi na szerokie 
zainteresowanie, NFOŚiGW podjął de-
cyzję o przesunięciu limitu środków do 
wypłaty z 2014 r. na 2013 r. Sprawiło to, 
że do rozdysponowania pozostało już 
niewiele ponad 120 mln zł. 
Więcej

Dofinansowania 
do kolektorów 
słonecznych na 
wyczerpaniu

http://www.instalreporter.pl
http://www.ariston.com/pl/Przeplywowy_podgrzewacz_gazowy_FAST_EVO
http://instalreporter.pl/aktualnosci/dofinansowania-do-kolektorow-slonecznych-na-wyczerpaniu/
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  4 zawory kulowe Herkules:
• kurek kulowy z pokrętłem motylkowym  
z dławikiem, pełnoprzelotowy, wzmocniony 
(rys. 1 ), 

HERKULES – charakterystyka w skrócie

parametry pracy
• ciśnienie nominalne 40 bar
• temperatura pracy 140°C
• media robocze: woda ciepła, zimna in-
stalacji wodociągowych i centralnego 
ogrzewania, sprężone powietrze, roztwór 
50% glikolu +50% wody
• kurki kulowe mają Aprobaty Tech-

niczne wydane przez ITB stwier- 
dzające przydatność do stosowania  
w budownictwie oraz Atesty Higienicz-
ne wydane przez Państwowy Zakład  
Higieny
• dla wszystkich kurków kulowych wyda-
wana jest Deklaracja Zgodności produ-
centa

Wykonanie i materiały
• korpusy i nakrętki wykonane są z wypra-
sek i obrabiane na obrabiarkach
• materiał korpusu i kuli: mosiądz
• wykończenie kuli: chromowana, polerowana
• uszczelnienia kuli: teflon PTFE
• uszczelnienia trzpienia: teflon PTFE

Wykończenie
• wszystkie kurki kulowe są piaskowane  
i po tej operacji niklowane
• na specjalne zamówienia mogą być 
pokryte chromem lub tylko piaskowane

zalety
• stalowa rączka
• podwójne uszczelnienie trzpienia
• przelot kurka bez jakichkolwiek zwężeń 
nie dławi przepływu (zawory Herkules), 

pełny przelot wg. normy
• gwinty przyłączeniowe z dużą liczbą zwo-
jów zapewnią pewne i szczelne połączenie
• dławik umieszczony w trzpieniu umożli-
wi kompensację ewentualnych luzów przy 
pomocy zwykłego płaskiego klucza
• chromowana i polerowana kula odpor-
na na tzw. „zapiekanie”
• grube ścianki i solidne wykonanie
• kontrola jakości prowadzona ściśle we-
dług obowiązujących norm europejskich
• 100% wyprodukowanych zaworów pod-
dawanych jest kontroli szczelności ciśnie-
nie nominalne 40 bar
• współczynnik Kvs w tabelach
• na korpusach znajdują się wymagane 
normą trwałe oznaczenia
• powierzchnia wewnętrzna przystosowa-
na do wody pitnej

Herkules  
– mocarz wśród  
zaworów kulowych

  Łukasz Biernacki

Tej jesieni do grupy najnowszych produktów oferowanych  
przez firmę FERRO dołączyły cztery zawory kulowe wodne Herkules typ 
V17 oraz kolejna nowość w grupie produktów należących do armatury 
przepływowej – reduktory ciśnienia.

1 2

4

• kurek kulowy nakrętno-wkrętny z pokrętłem 
motylkowym z dławikiem, pełnoprzelotowy, 
wzmocniony (fot. 2 ), 
• kurek kulowy z półśrubunkiem i pokrętłem 
motylkowym z dławikiem, pełnoprzelotowy, 
wzmocniony (fot. 3 ),
• kurek kulowy z filtrem i stalową rączką, peł-
noprzelotowy (fot. 4 ).

Herkules może być używany oprócz syste-
mów wodnych i sprężonego powietrza także  
w instalacjach solarnych. Zawór wyposażony 
został w grube ścianki, stalową rączkę oraz 
podwójne uszczelnienie trzpienia. Znajdu-
jący się w nim dławik umożliwia kompensa-
cję ewentualnych luzów za pomocą zwykłe-
go płaskiego klucza. Herkules odznacza się 
wieloma praktycznymi cechami. Ma chro-

3
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mowaną i polerowaną kulę odporną na tzw. 
„zapiekanie”, jego przelot pozbawiony jakich-
kolwiek zwężeń nie dławi przepływu, gwinty 
stożkowe z dużą ilością zwojów zapewniają 
pewne i szczelne połączenie. Powierzchnia 
wewnętrzna Herkulesa przystosowana zosta-
ła do wody pitnej, na korpusach zaś znajdują 
się wymagane normą trwałe oznaczenia. Za-
wór poddawany jest kontroli jakości według 
ściśle obowiązujących norm europejskich 
oraz kontroli szczelności. Kurek kulowy Herku-
les może pracować w warunkach maksymal-
nej temperatury 140°C i ciśnienia maksymal-
nego 40 bar. Zarówno kulę zaworu, jak  
i jego trzpień uszczelniono teflonem PTFE.
Kurki kulowe mają Aprobaty Techniczne wy-
dane przez ITB stwierdzające przydatność 
do stosowania w budownictwie oraz Ate-
sty Higieniczne wydane przez Państwowy 
Zakład Higieny. Dla wszystkich kurków kulo-
wych wydawana jest Deklaracja Zgodności 
producenta.

Nowe reduktory ciśnienia

Reduktory ciśnienia należą do tych urządzeń, 
które w instalacji centralnego ogrzewania  
i instalacji wody użytkowej służą do zabez-
pieczania danego układu przed wystąpie-
niem poważnej awarii. Wykonane z najwyż-
szej jakości materiałów charakteryzują się 
wytrzymałością i niezawodnością działania. 

Reduktor ciśnienia – standard (fot. 5 )
Reduktory o regulacji ciśnienia na wylocie: 
1-4 bar, maksymalnym ciśnieniu wlotowym: 
16 bar i maksymalnej temperaturze pracy: 
80°C. Wyposażone zostały w przyłącza do 
manometru ¼”.

Reduktor o podwyższonym ciśnieniu (fot. 6 )
Reduktory o regulowanym ciśnieniu na wy-
locie: 0,5-5 bar, maksymalnym ciśnieniu wlo-
towym: 25 bar i maksymalnej temperaturze 
pracy: 80 °C. Wyposażone zostały w przyłą-
cza do manometru ¼”.
Fot. Ferro  

5

6

Indywidualne podejście do każdej inwestycji 

Wielka moc kotłów 
marki Buderus

  Efektem wieloletnich doświadczeń, wy-
korzystywanych podczas produkcji każde-
go kotła marki Buderus, jest zaawansowana 
technologia, wysoka jakość, wytrzymałość 
i długowieczność urządzeń. Kotły grzew-
cze marki Buderus, mocy od 14 do 1850 kW, 
sprawdziły się już w milionach budynków na 
całym świecie. Potrafią sprostać oczekiwa-
niom dotyczącym komfortu cieplnego  
w praktycznie wszystkich typach obiektów, od 
domu jednorodzinnego po park przemysłowy. 
Wszystkie kotły muszą być bezpieczne, ener-
gooszczędne i łatwe w obsłudze, jednak po-
zostałe wymagania stawiane zaawansowa-
nym technologicznie przemysłowym kotłom 
grzewczym są inne niż w przypadku urzą-
dzeń wykorzystywanych w kotłowniach do-
mowych. Przemysłowe kotły i ich palniki 
powinny charakteryzować się długą żywot-
nością i niezawodnością. Dzięki zastosowaniu 
nowoczesnych technologii i wykorzystywaniu 
w kotłach uszlachetnionych polimeryzacją 
plazmową, a przez to odpornych na zniszcze-

nie, wymienników ciepła ALUplus, możliwe 
jest uzyskanie większej trwałości i sprawności 
urządzeń. W przypadku obiektów o wysokim 
zapotrzebowaniu cieplnym, najistotniejsze 
jest jednak stworzenie unikalnego rozwiąza-
nia grzewczego idealnie dopasowanego do 
konkretnych potrzeb i oczekiwań inwestora.
Marka Buderus oferuje rozwiązania skrojone 
na miarę i uzupełnia je o usługi dodatkowe. 
Służy kompetentnym doradztwem, szybko re-
agującym serwisem oraz wspiera firmy insta-
lacyjne, oferując im szkolenia. Dobierając do 
konkretnej kotłowni urządzenia dużej mocy, 
uwzględnia specyfikę obiektu, a także indy-
widualne oczekiwania inwestora. 

kotły GB162 na osiedlu eBjoT w Ursusie

Najczęściej spotykanymi obiektami, w któ-
rych wykorzystuje się kotły dużej mocy są bu-
dynki mieszkalne i biurowce. W obiektach,  
w których na stałe zamieszkują ludzie, nie-
zwykle istotne jest maksymalne wygłuszenie 

Buderus od ponad 280 lat tworzy prekursorskie rozwiązania z zakresu 
techniki grzewczej. Dzięki temu może podchodzić indywidualnie do 
potrzeb każdego inwestora, nawet w przypadku bardzo złożonych 
projektów wymagających zastosowania kotłów wielkiej mocy.
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kotłowni. Ciekawe rozwiązanie zastosowano  
w znajdującej się bezpośrednio przy mieszka-
niach kotłowni na osiedlu EBJOT w Ursusie. Za-
montowano w niej w kaskadzie wiszące ko-
tły kondensacyjne GB162 marki Buderus. Kotły 
GB162 mają modułową budowę i kompakto-
we rozmiary, dlatego na stosunkowo niewiel-
kiej powierzchni można stworzyć dużej mocy 
kotłownię (na 1 m2 podłogi przypada nawet 
400 kW mocy). Układ może być dalej rozbu-
dowywany, a dostęp do wszystkich jego ele-
mentów, podobnie jak montaż urządzeń, jest 
bardzo łatwy. Pracujące w kaskadzie kotły zu-
żywają niewiele gazu i są bardziej niezawodne 
niż pojedyncze urządzenia. Aby zminimalizo-
wać hałas i drgania generowane przez ko-
tłownię, na wszystkich łączeniach umieszczo-
no antywibracyjne ochrony z podkładkami.

kotły GB402 i SB725 w Miasteczku 
orange

W budynkach biurowych wygłuszenie ko-
tłowni nie jest aż tak bardzo istotne, a inwe-

storom zależy przede wszystkim na energo-
oszczędności i dostarczeniu ciepłej wody. 
Doskonałym przykładem obiektu, w któ-
rym troska o zapewnienie maksymalnego 
komfortu cieplnego użytkownikom odegra-
ła kluczową rolę, jest oddany do eksploata-
cji we wrześniu 2013 roku biurowiec Miastecz-
ko Orange. W Miasteczku Orange pracują 
kompaktowe gazowe stojące kotły konden-
sacyjne marki Buderus (GB402 i SB725), które 
pozwalają nie tylko zminimalizować zużycie 
gazu, ale także uzyskać w krótkim czasie bar-
dzo duże ilości ciepłej wody potrzebnej po-
nad 3300 osobom. 
Dzięki zamontowanemu w kotłach modu-
łowi Lon Geatwey marki Buderus urządze-
nia współpracują z wewnętrznym syste-
mem zarządzania całym budynkiem BMS 
(Building Management System). Umożliwia 
to sterowanie kotłami na bieżąco z kompu-
tera dowodzącego wszystkimi systemami 
w obiekcie i pozwala na natychmiastowe 
przesyłanie do niego informacji o ewentual-
nej awarii urządzeń. 

kotłownia biurowca z kaskadą GB162  

W wielu biurowcach liczba pracowników jest 
jednak znacznie mniejsza, więc dostarcze-
nie aż tak dużych ilości ciepłej wody w krót-
kim czasie nie jest w nich podstawowym za-
daniem urządzeń grzewczych. Wtedy lepiej 
sprawdzają się inne kotły. Spółka BSH Sprzęt 
Gospodarstwa Domowego zdecydowała się 
na wykorzystanie w swojej nowej siedzibie ko-
tłów GB162 marki Buderus. Inwestor położył 
główny nacisk na maksymalne obniżenie zu-
życia gazu, więc kotły GB162 były w tym przy-
padku idealne. Ich niezawodność zwiększo-
no, instalując je w kaskadzie. W ten sposób 
zwiększono też zakres modulacji całej kotłow-
ni, co zminimalizowało zużycie gazu przede 
wszystkim w okresach przejściowych, gdy 
temperatura na zewnątrz jest bliska 0oC.  

Kotłownia na osiedlu EBJOT w Ursusie – kaskada kotłów GB162 

Dzięki zamontowanemu w kotłach modułowi Lon 
Geatwey urządzenia współpracują z wewnętrznym 
systemem zarządzania całym budynkiem BMS 

Spółka BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego zdecydowała się na wykorzystanie w swojej 
nowej siedzibie kotłów GB162
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zielenienia” się produkcji energii elektrycz-
nej w Niemczech. Efekty działań niemieckich 
programów wsparcia fotowoltaiki i energety-
ki wiatrowej pozwoliły mocno obniżyć współ-
czynnik nakładu energii pierwotnej (ze źródeł 
kopalnych) dla energii elektrycznej. Jeszcze 
parę lat temu w Niemczech, aby uzyskać  
1 kWh energii elektrycznej trzeba było zu-
żyć 3 kWh energii pierwotnej. Po 2016 r., aby 
uzyskać 1 kWh energii elektrycznej trzeba 
będzie zużyć już tylko 1,8 kWh energii pier-
wotnej. Powoduje to znaczne zwiększenie 
efektywności (a zarazem przyrost znaczenia) 
pomp ciepła zasilanych energią elektryczną. 

Wykorzystanie energii pierwotnej dla pompy 
ciepła po 2016 r. będzie o 30% efektywniej-
sze w porównaniu do obecnych przepisów  
i to przy tej samej konstrukcji urządzenia. 
Będzie to szczególnie mocno promować 
pompy ciepła typu powietrze/woda i za-
sobnikowe pompy ciepła do ciepłej wody 
użytkowej (rys. 1 );
• charakterystyki energetyczne budynków  
i klasy energetyczne budynków będą opie-
rać się o zużytą energię końcową, a nie tak 
jak u nas o energię pierwotną. Nowe świa-
dectwa charakterystyki energetycznej bu-
dynków będą też mieć klasy energetycz-

W nowych budynkach po 2016 roku 
głównie pompy ciepła... 

Niemcy zaostrzają 
wymagania cieplne dla 
budynków: z 75 do 56 kWh/m2

  Paweł Lachman

  Najważniejsze zmiany  
w rozporządzeniach eneV  
2014/2016 w skrócie:

• kotły grzewcze, które zostały zainstalowa-
ne przed 01.01.1985 r., po 30 latach pracy 
(2015 r.) nie będą mogły być już dalej używa-
ne. Wyjątki dotyczą kotłów niskotemperaturo-
wych i kondensacyjnych oraz niektórych bu-

dynków jedno- i dwurodzinnych;
• bardzo istotną zmianą dotyczącą sprężarko-
wych pomp ciepła jest zapowiedź  zmniejsza-
nia współczynnika nakładu energii pierwot-
nej dla energii elektrycznej (energy – mix sieci 
energetycznej). W rozporządzeniu z 2014 r. 
spada ono umiarkowanie z wartości  2,6 do 
2,4, a po 01.01.2016 r. spadnie jeszcze bardziej 
znacząco do 1,8. Jest to wynik mocnego „za-

Niedawno, w Niemczech pojawiła się zapowiedź kolejnego etapu rewolucji 
energetycznej, tym razem w technice grzewczej. 1 maja 2014 roku wejdzie 
w życie nowe rozporządzenie o oszczędzaniu energii EnEV.  
Już teraz zapowiedziano, że od stycznia 2016 pojawi się kolejna 
nowelizacja przepisów z bardzo rygorystycznymi wymogami efektywności 
dla nowych budynków. W 2016 r. wartość maksymalnego dopuszczalnego 
rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną dla c.o. i c.w.u. w nowych 
budynkach jednorodzinnych spadnie z 75 do 56 kWh/(m2 rok) (rys. 1 ). 
Praktycznie więc tylko zastosowanie pomp ciepła pozwoli łatwo osiągnąć 
najwyższe klasy energetyczne A+ dla nowych budynków mieszkalnych  
w Niemczech. Jak jednak wygląda sytuacja w tym sektorze w Polsce?
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1  Przykład obliczeń zużycia energii pierwotnej w 2014 roku i 2016 r, dla budynku  
o zapotrzebowaniu energii użytkowej 60 kWh/m2 dla budynku o powierzchni 
ogrzewanej 170 m2. Jedyna zmiana zużycia energii pierwotnej po 2016 r. dotyczy  
pomp ciepła powietrze/woda
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metodologii obliczanie charakterystyki 
energetycznej budynków... 
Aby dom jednorodzinny mógł uzyskać kla-
sę energetyczną A, musi zużywać mniej niż 
60 kWh energii pierwotnej na jednostkę po-
wierzchni rocznie. W przypadku obiektu  
z instalacją chłodzenia zużycie to musi być 
mniejsze od 70 kWh/(m2 rok). 
Przykładowe klasy energetyczne dla budyn-
ku jednorodzinnego, wyposażonego w sys-
tem grzewczy, wentylacyjny i przygotowania 
ciepłej wody użytkowej podane są w tabeli.
Planowane wymogi granicznej warto-
ści współczynnika EP w Polsce dla budyn-
ków jednorodzinnych w będą się stopniowo 
zwiększać i wynosić odpowiednio:
• 120 kWh/(m2 rok) w 2014 r., 
• 95 kWh/(m2 rok) w 2017 r.,
• 70 kWh/(m2 rok) w 2021 r.
Wydaje się, że niemieckie rozwiązanie klas 
energetycznych w oparciu o zużytą ener-
gię końcową jest najlepszym rozwiąza-
niem. Bo to głównie ten rodzaj energii inte-
resuje klientów i mieszkańców budynków. 
Polska propozycja klas energetycznych nie 
obejmuje klasy energetycznej A+ (gdyż naj-
wyższa klasa w Polsce to klasa A). Warto to 
również uwzględnić w planowanych rozwią-
zaniach w przyszłości, także w polskich regu-
lacjach.  

ne budynków podobnie, jak sprzęt AGD czy 
inne urządzenia zużywające energię. Klasy 
energetyczne zaczynają się od klasy A+,  
a kończą na klasie H (rys. 2 ).
Najwyższe klasy energetyczne A+ pozwoli osią-
gnąć zastosowanie pomp ciepła, w tym rów-
nież pomp ciepła typu powietrze/woda. Stosun-
kowo wysokie klasy energetyczne A pozwolą 
osiągnąć gazowe pompy ciepła i układy hybry-
dowe np. kocioł gazowy z pompą ciepła. 
Kotły spalające biomasę np. pelet (mimo 
najniższego zużycia energii pierwotnej rys. 1 ) 
będą mieć stosunkowo niską klasę energe-
tyczną (w podanym przykładzie klasa D –  
rys. 2 ). Ogłoszona i planowana zmiana 
przepisów EnEV od 2016 r będzie mieć duży 
wpływ na dynamiczny rozwój technologicz-

ny i rozwój rynku 
wyżej wymienio-
nych grup produk-
tów nie tylko  
w Niemczech ale  
i w całej Europie. 
Zapewne będziemy 
świadkami opisy-
wanych zmian  
w najbliższych la-
tach i w Polsce.

od 2014 klasy 
energetyczne  
budynków 
obecne również 
w polsce

Prawdopodob-
nie w pierwszych 
miesiącach 2014 r. 
również w Polsce 
zostaną wprowa-
dzone klasy ener-

getyczne budynków, które będą zależeć 
od wartości wskaźnika rocznego zapotrze-
bowania na nieodnawialną energię pier-
wotną EP [kWh/(m2rok)]. Definicję oznacza-
nia klas energetycznych zawiera projekt 
rozporządzenia z 25.09.2013 r. w sprawie 
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klasa Aklasa A+ klasa B klasa C klasa D

2  Ilość energii końcowej w kWh/(m2rok) z poszczególnych urządzeń 
grzewczych i wynikowe klasy energetyczne dla przykładowego budynku  
o powierzchni 170 m2 i energii użytkowej 60 kWh/(m2rok)

klasa energetyczna 
budynku jednorodzinnego 

od 2014 r.

Wartości wskaźnika rocznego 
zapotrzebowania na nieodnawialną 
energię pierwotną ep [kWh/(m2rok)]

A EP<60
B 60≤EP<120
c 120≤EP<130
d 130≤EP<140
e 140≤EP<175
F 175≤EP<210
G EP≥210

Tabela Projektowane polskie klasy energetyczne budynków jednorodzinnych 
(bez chłodzenia) w oparciu o zużytą energię pierwotną

Pracownicy Wolf Technika Grzewcza 
sp. z o.o. wzięli udział w charytatyw-
nej akcji Szlachetna Paczka i pomogli 
jednej z pruszkowskich rodzin znajdu-
jącej się w trudnej sytuacji materialnej. 
Pracownicy wspólnie z zarządem firmy 
zaangażowali się w pomoc wybranej 
rodzinie, aby nadchodzący okres świą-
teczny stał się dla niej wolnym od trosk 
i pełnym radości. – Wybraliśmy rodzinę 
z pobliskiego Pruszkowa, która boryka 
się z problemami materialnymi. Mamy 
nadzieję, że ta pomoc pozwoli im choć 
na chwilę oderwać się od trosk dnia 
codziennego, a na ich twarzach zago-
ści uśmiech – powiedziała jedna z pra-
cownic firmy.
Zbiórka potrzebnych podarków trwała 
krótko i była intensywna. Na hasło „PO-
MAGAMY” wszyscy pracownicy zaczęli 
przynosić niezbędne rzeczy, i już po 
kilku dniach paczka była gotowa. Do-
datkowo firma zasponsorowała zakup 
potrzebnych mebli dla wybranej rodzi-
ny. To pierwsza akcja tego typu  
w firmie, ale na pewno nie ostatnia – 
jak zapewniają pracownicy. 

WOLF w akcji 
Szlachetna 
Paczka 2013

http://www.instalreporter.pl


51g r u d z i e ń  2 0 1 3  ( 1 2 )  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

a ich dobór uzależniony jest od aplikacji. 
Przykładowo badania klimatu w pomieszcze-
niach można prowadzić za pomocą sond 
pomiarowych z sensorami wilgotności i tem-
peratury umieszczonymi wewnątrz obudowy, 
natomiast do badania temperatury zasilania 
i powrotu instalacji należy dobierać sondę 
umożliwiającą współpracę z dwiema termo-
parami posiadającymi przykładowo uchwy-
ty kleszczowe. Testo oferuje bardzo szeroką 
gamę  czujników temperatury zarówno ter-
moparowych jak i NTC oraz  Pt. 
Sondy i tzw. baza Saveris tworzą jeden sys-
tem umożliwiający m.in.:
• automatyczne zapisywanie danych po-
miarowych w komputerze, 
• alarmowanie o przekroczeniach wartości 
granicznych przez email lub SMS (opcja),
• szerokie możliwości wyboru ustawień 
alarmowania (np. sposób i kolejność za- 
wiadamiania o alarmach, opóźnienia  
alarmów itp.),

• automatyczne tworzenie raportów w kom-
puterze,
• elastyczność rozmieszczenia elementów sys-
temu dzięki łączom radiowym i ethernetowym.

Wszystkie w/w urządzenia mogą być przydatne 
zarówno podczas budowy, jak i w późniejszej 
eksploatacji oraz procesach reklamacyjnych 
różnego rodzaju instalacji i innych obiektów.  

Testo proponuje… 

Systemy  
pomiarów 
i rejestracji 
temperatury, 
wilgotności  
i ciśnienia

  Mirosław Muter 

  Firma Testo oferuje w tej dziedzinie sze-
roki wybór zaawansowanych technicznie 
rozwiązań.

Rejestratory temperatury i wilgotności 
Testo proponuje klientom 13 wersji rejestra-
torów niezależnych od zewnętrznych źródeł 
zasilania wraz z bogatym wyborem czujni-
ków zewnętrznych i profesjonalnym oprogra-
mowaniem.

Rejestratory charakteryzuje:
• duża pojemność pamięci trwałej (NVM),
• oszczędne zarządzanie energią, trwałość  
baterii do 8 lat,
• prosta jednoprzyciskowa struktura menu.

System pomiarów i archiwizacji  
temperatury i wilgotności testo Saveris
Testo dysponuje szerokim wachlarzem sond 
pomiarowych Saveris (lub rejestratorów),  

W procesach produkcyjnych, instalacjach, budynkach, magazynach  
i w laboratoriach coraz częściej znajdują zastosowanie niezależne systemy 
pomiarów i rejestracji temperatury, wilgotności, ciśnienia i innych wielkości 
fizycznych. Powinny one umożliwiać wysyłanie różnego rodzaju alarmów  
w celu uniknięcia stanów krytycznych. 
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czynnik środowiskowy, zarówno w miejscu 
przechowywania, jak i ekspozycji dla wybra-
nych materiałów lub przedmiotów. Informacje 
dotyczące zalecanych warunków przecho-
wywania muzealiów są warte przedstawienia, 
gdyż w pozostałych cytowanych zagranicz-
nych aktach prawnych i wytycznych nie zna-
leziono takich dokładnych danych.
W tabeli 3 , na podstawie najnowszego wy-
dania poradnika amerykańskiego stowarzy-
szenia ASHRAE (American Society of Heating, 
Refrigerating and Air-Conditioning Engine-
ers) [1], przedstawiono zalecenia dotyczą-
ce klas regulacji parametrów powietrza wraz 
z wykazem wartości temperatury, wilgotno-
ści względnej oraz dopuszczalnych tolerancji 
tych parametrów dla muzeum, galerii, biblio-
teki i archiwum.
Ponieważ każdy materiał, z którego są wyko-

nane przedmioty muzealne w inny sposób  
reaguje na konkretną wartość temperatury  
i wilgotności względnej, chociaż podawa-
ne w publikacjach zalecenia dotyczą więk-
szości rodzajów obiektów (drewno, płót-
no, tkaniny, papier, skóra itd.), istnieją grupy 
obiektów bezwzględnie wymagające bar-
dziej indywidualnych warunków mikroklima-
tycznych (np. metal, „chore” szkło, tworzy-
wa sztuczne). Biorąc to pod uwagę w nowo 
wybudowanym magazynie zbiorów w duń-
skim Nationalmuseet w Kopenhadze zasto-
sowano parametry powietrza przedstawio-
ne w tabeli 4 .
Kolejnym zagrożeniem dla zbiorów są drob-
noustroje. Ich obecność w powietrzu we-
wnętrznym musi być kontrolowana. Dotych-
czas nie powstały normy europejskie, na 
mocy których można byłoby klasyfikować 

Optymalne parametry powietrza 

Utrzymanie  
jakości powietrza  
w muzeach… (2)

  Anna Charkowska*

  klimatyzacja 

Jest jedynym rozwiązaniem, pozwalającym 
na spełnienie wymogu przechowywania 
dzieł sztuki i muzealiów w warunkach stabil-
nej wilgotności i stabilnej temperatury powie-
trza. Wiadomo bowiem, że dla obiektów za-
bytkowych najbardziej szkodliwe są krótkie, 
szybkie zmiany wilgotności i temperatury po-
wietrza, czyli mimo że odstępstwa od zaleca-
nych wartości parametrów powietrza są nie-
bezpieczne dla dzieł sztuki, to dużo bardziej 
szkodliwa jest ich niestabilność. A zatem bar-
dziej szkodzą „huśtawki klimatyczne” – wa-
hania, częste zmiany, nawet jeśli są bardzo 
krótkie. Nawet zmiany wartości parametrów 
powietrza o niewielkiej amplitudzie, ale po-
wtarzające się często, powodują uszkodzenia 
materii zabytkowej [14].
Obiekty zabytkowe, przechowywane w mu-
zeach, galeriach, archiwach i bibliotekach 

poza zapewnieniem stabilnych warunków 
klimatu wewnętrznego, potrzebują wysokiej 
czystości powietrza, wolnego od nadmier-
nej ilości cząstek pyłu i substancji gazowych 
oraz zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Za-
pewnienie odpowiednich warunków klima-
tycznych, ich utrzymanie i kontrolowanie 
jest najważniejszym czynnikiem zapobiega-
jącym zainfekowaniu zbiorów mikroorgani-
zmami [20].

parametry powietrza i jego czystość 
oraz oświetlenie

Poza wilgotnością względną i temperaturą 
powietrza, czynnikiem, który wpływa na bez-
pieczeństwo przechowywanych i ekspono-
wanych zbiorów jest rodzaj i natężenie oświe-
tlenia. Z tego powodu w niniejszym artykule 
zamieszczono opartą na niemieckich da-
nych tabelę 2 , w której uwzględniono ten 

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

pobierz tabelę 2 pobierz tabelę 3

Warunki mikroklimatyczne 
(rodzaj materiału) Temperatura powietrza, °C Wilgotność względna 

powietrza, %
Mikroklimat typowy (większość 
materiałów) <22 40-60

Mikroklimat suchy (metal) <22 <30
Mikroklimat suchy i zimny 
(tworzywa sztuczne) <6 30-40

Tabela 4  Zalecane wartości temperatury i wilgotności względnej w nowo wybudowanym 
magazynie zbiorów w duńskim Nationalmuseet w Kopenhadze [2]

Rodzaj zanieczyszczeń
Maksymalne stężenie dopuszczalne 

jednostka objętości x 109 µg/m3

Dwutlenek siarki (SO2) 5 do 10 -
Tlenki azotu (NOx) 5 do 10 -
Ozon (O3) 5 do 10 -
Kwas octowy (CH3COOH) <4 -
Formaldehyd (HCHO) <4 -
Cząsteczki kurzu włącznie  
z zarodnikami pleśni - 50

Tabela 5  Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniach bibliotek  
i w archiwach zgodnie z PN ISO 11799: 2006 [11]

http://www.instalreporter.pl
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też pamiętać, że instalacja klimatyzacyjna 
musi reagować na zmienność zysków ciepła 
i wilgoci, wynikającą ze zmieniającej się licz-
by osób zwiedzających, dynamikę zmian zy-
sków (lub strat) ciepła pochodzących ze śro-
dowiska zewnętrznego i wewnętrznego oraz 
wynikającą z aktualnych warunków klimatu 
zewnętrznego (zmiany temperatury i wilgot-
ności względnej powietrza).

Stosowane obecnie w polsce  
i proponowane parametry  
powietrza

Temperatura powietrza. Zarządzanie klima-
tem wewnętrznym w muzeach jest zazwy-
czaj, poza stabilizacją warunków przechowy-
wania zabytków, także podporządkowane 
komfortowi zwiedzających i pracowników 
obsługi. Oznacza to ogrzewanie sal ekspozy-
cyjnych w okresie zimowym do temperatury 

od 18°C do 22°C oraz ich ochładzanie (jeśli 
jest to technicznie możliwe) do temperatury 
komfortowej w okresie letnim (20-25°C). Jest 
to bezpieczny dla zabiorów zakres warto-
ści tych parametrów ani nie powodujący ich 
niszczenia, ani też im nie zagrażający [2], [19]. 
Problemem jest okres zimowy, gdy mogą wy-
stąpić znaczące spadki wartości wilgotności 
względnej powietrza w pomieszczeniach, na-
tomiast w lecie może pojawić się zwiększenie 
jej wartości. W okresie silnych mrozów, gdy 
temperatura na zewnątrz spada do -20°C, 
ogrzanie bardzo suchego powietrza we wnę-
trzu budynku powoduje spadek wartości wil-
gotności względnej powietrza w nienawilża-
nych salach i magazynach muzealnych do 
poziomu ok. 7-8% [19].

Wilgotność powietrza. Dla większości ma-
teriałów optymalną wartością wilgotności 
względnej powietrza jest wartość 50%.  

poziom zainfekowania pomieszczeń. W arty-
kule [10] przedstawiono skalę służącą do kla-
syfikacji pomieszczeń ze względu na zawarte 
w powietrzu drobnoustroje. Przy jej opraco-
wywaniu skorzystano z projektu normy ska-
żenia mikrobiologicznego powietrza CEC 
(Commision of the European Communities)  
z 1993 roku sformułowanego dla domów  
i pomieszczeń nieprzemysłowych oraz in-
nych publikacji, jak również z doświadczeń 
zawodowych pracowników Laboratorium 
Muzeum Narodowego w Warszawie (ta- 
bela 6 ).

zalecenia projektowe

Kolejne, ważne dla projektantów instalacji 
w obiektach muzealnych, wytyczne można 
znaleźć w [1]. Między innymi zaleca się, aby:
• zastosować kontrolę wilgotności względnej 
jako podstawowy sposób regulacji parame-
trów powietrza; 
• zapewnić stabilizację parametrów powie-
trza w przestrzeni: w płaszczyznach pozio-
mych i w pionowych;
• projektować wentylację mieszającą, która 
umożliwia uzyskane wyrównanego stężenia 
zanieczyszczeń oraz jednorodnej wartości 
temperatury i wilgotności względnej powie-
trza w całej przestrzeni; ze względu na straty-
fikację powietrza i porywanie zanieczyszczeń 
z podłogi (kurz, drobnoustroje) nie zaleca się 

stosowania nawiewników wyporowych lub 
podłogowych;
• projektować instalacje o stałym strumieniu 
powietrza w ciągu roku (CAV);
• zapewnić całodobową pracę instalacji kli-
matyzacyjnej;
• utrzymywać stabilne parametry powietrza 
przez cały czas (przez cały rok i 24 godziny/
dobę), 
• utrzymywać cyrkulację powietrza wokół 
eksponatów;
• zapewnić wymaganą czystość nawiewa-
nego powietrza i odprowadzenie z sal zanie-
czyszczonego powietrza;
• zaprojektować wielostopniowy system fil-
tracji powietrza – przynajmniej dwustopnio-
wy układ składający się z filtrów włóknino-
wych (oprócz tych filtrów – filtr węglowy  
o skuteczności 85-95%; nie należy instalować 
filtrów elektrostatycznych, produkujących 
szkodliwy dla zabytków ozon);
• zastosować nawilżacze parowe realizujące 
przewodowe nawilżanie powietrza – nie za-
leca się ustawiania w pomieszczeniach au-
tonomicznych nawilżaczy powietrza, gdyż 
podczas ich pracy uzyskuje się nierówno-
mierne nawilżanie powietrza otaczającego 
(bliżej nawilżacza – większe), a zatem nie jest 
możliwe uzyskanie jednolitej wartości wilgot-
ności względnej powietrza w całym pomiesz-
czeniu i na różnych wysokościach.
Spełniając wymienione zalecenia, należy 

Pozostałe parametry środowiskowe…

…w muzeach, bibliotekach i w archi-
wach, na które zwraca się uwagę pro-
jektując i eksploatując systemy kli-
matyzacji, zgodnie z informacjami 
zamieszczonymi w [1], powinny przyj-
mować następujące wartości:
• prędkość przepływu powietrza : po-
niżej 0,13 m/s,
• liczba wymian powietrza : 8-12 h-1,
• poziom dźwięku: muzea, biblioteki: 
NC 35 – NC 40. archiwa: NC 35 (NC – 
Noise Criteria – wskaźnik oceny hałasu), 
podane wartości wskaźnika NC odpo-
wiadają przeliczonemu ekwiwalentne-

mu poziomowi natężenia dźwięku od-
powiednio: 45-50 dB(A), 45 dB(A). 

Odnosząc się do wymagań polskich, 
w obowiązującej krajowej normie PN-
-87/B-02151/02 nie podano dopuszczal-
nego poziomu dźwięku dla pomiesz-
czeń muzealnych. Dla pomieszczeń do 
pracy umysłowej wymagającej silnej 
koncentracji uwagi podano wartość 
dopuszczalnego równoważnego pozio-
mu dźwięku od wszystkich źródeł hałasu 
wynosząca 35 dB(A), a od wyposażenia 
technicznego budynku: 30 dB(A) [12].

Klasyfikacja Stężenie drobnoustrojów
jtk/m3

Ocena skażenia mikrobiologicznego 
powietrza

I stopień 0-99 małe skażenie
II stopień 100-199 średnie skażenie
III stopień 200-500 duże skażenie
IV stopień >500 bardzo duże skażenie

Tabela 6  Klasyfikacja skażenia mikrobiologicznego powietrza w muzeach [10]
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W oparciu o badania obiektów wrażliwych, 
takich jak drewno polichromowane stwier-
dzono, że krótkookresowe fluktuacje wil-
gotności względnej o amplitudzie nieprze-
kraczającej ±15% nie stanowią większego 
zagrożenia. Zatem dopuszczalny zakres 
wartości wilgotności względnej dla więk-
szości rodzajów zbiorów mógłby się mieścić 
w zakresie 35-65%. Jednak należy zwrócić 
szczególną uwagę na górną granicę war-
tości tego parametru, od której zaczyna się, 
a potem, wraz ze wzrostem wartości wilgot-
ności względnej, coraz bardziej wzrasta za-
grożenie mikrobiologiczne. 
W normie PN-EN 15757:2011 [13] podano kry-
terium materiałowe, w oparciu o które do-
puszcza się krótkookresowe fluktuacje wyno-
szące ±10%. Dlatego też zalecanym, nowym 
zakresem wilgotności względnej powietrza 
jest przedział 40-60%, chociaż nierzadko 
analiza klimatu historycznego pozwala  
na jego poszerzenie np. do 35-65% [2].

Niepożądanym, a często występującym 
efektem ubocznym nawilżania powietrza  
w okresie zimowym jest kondensacja wil-
goci na zimnych ścianach, co grozi biode-
gradacją samego budynku (zachodząca 
najczęściej za obrazami, meblami lub inny-
mi obiektami eksponowanymi we wnętrzu 
lub przesuszenie powietrza i pomieszcze-
nia, do czego też nie powinno się dopusz-
czać.  

pobierz bibliografię

produktach (patrz wykres). W 1993 roku Hans 
Östberg opatentował kolejną konstrukcję  
i metodę produkcji okrągłych wentylatorów 
kanałowych, które zapewniały jeszcze wyż-
szą jakość i niższe koszty produkcji. To właśnie 
ta konstrukcja jest wykorzystywana podczas 
produkcji wentylatorów CK.

Wysoka jakość, niski poziom hałasu, prosta 
instalacja i przemyślane wyposażenie do-
datkowe to tylko kilka cech wentylatorów 
serii CK. Wentylatory mają wirnik z łopatka-
mi wygiętymi do tyłu, silnik z zewnętrznym 
rotorem i liniowy przepływ. Seria CK to kom-
paktowa konstrukcja wymagająca bardzo 
mało miejsca i zapewniająca wysoką wy-
dajność. Wentylatory CK radzą sobie z wy-
sokim sprężem i długimi odcinkami kanałów, 
przy zachowaniu niskiego poziomu hałasu.
Prędkość wentylatora jest regulowana na-
pięciem lub za pomocą falownika. Seria  
CK ma zabezpieczenie przed wilgocią  
i atest do stosowania w pomieszczeniach 

wilgotnych. Wentylator może być montowa-
ny w pozycji pionowej lub poziomej. Wen- 
tylatory serii CK mają stabilną obudowę  
z ocynkowanej blachy stalowej, a silnik ma 
wbudowaną ochronę. Wentylator CK zain-
stalowany w kanale spełnia wymagania dla 
klasy ochrony IP 44.
Wentylatory CK są dostępne w ofercie firmy 
Östberg Polska.  

Wysoka wydajność  
i bezpieczeństwo pracy 

CK – okrągły 
wentylator 
kanałowy

  Michał Piechura

  Na początku lat 80. Nastąpił rewolucyj-
ny rozwój okrągłego wentylatora kanałowe-
go. Firma AB C.A. Östberg zaprezentowała 
nową generację wentylatora z nową obudo-
wą, pomostem silnika ze zintegrowanymi kie-
rownicami powietrza i zmienionym wirnikiem 
wentylatora. Zmiany te pozwoliły na uzyska-
nie osiągów lepszych niż w konkurencyjnych 

silnik z rotorem zewnętrznym  
i wirnikiem wentylatora z łopatkami  
wygiętymi do tyłu jest wyposażony  
w atestowaną ochronę

wykonanie korpusu zapewnia 
lepszy przepływ, a tym samym 
wyższą sprawność 

rewolucyjny 
pomost silnika ze 
zintegrowanymi 
kierownicami 
powierza, które 
zwiększają 
wydajność

zobacz typoszereg 
wentylatorów CK
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żej mocy.  Świadczy to o zmianie podejścia 
przez Polaków do sposobu ogrzewania do-
mów. Zaczyna się tu liczyć nie tylko cena, ale 
przede wszystkim jakość, wydajność, ekono-
mia i ekologia. 
Przyszłość widzimy (oprócz techniki kondensa-
cyjnej) w kogeneracji. W tej kwestii niezbędne 
są stosowne rozwiązania legislacyjne, na któ-
re niecierpliwie czekamy. Coraz większy udział 
w naszej sprzedaży zaczyna mieć wentyla-
cja i klimatyzacja. Nasza obecność w takich 
miejscach jak Stadion Narodowy czy Lotnisko 
Okęcie nie jest więc przypadkowa.

z jakimi produktami wiąże pan największe 
nadzieje na rozwój firmy w przyszłości?
Patrząc na perspektywy, jakie niesie ze  
sobą rok 2014 i lata następne, liczę na sta-
ły rozwój techniki kondensacyjnej. Jak wspo-
mniałem wcześniej, liczymy na sprzedaż ko-
generacyjnych bloków energetycznych. 
Produkty te wytwarzane są na specjalne za-
mówienie dla konkretnych inwestorów i cha-
rakteryzują się możliwością wytwarzania 
energii elektrycznej i energii cieplnej. Zasto-
sowanie kogeneracji daje duże oszczędności 
i jest korzystne pod względem ekologicznym. 
Produkty te przeznaczone są dla obiektów 
wymagających stałego zasilania w energię 
elektryczną i cieplną, jak szpitale, oczyszczal-
nie ścieków itp.

WOLF pod nowymi rządami 
  z Grzegorzem Taisnerem rozmawiała Małgorzata Tomasik

jest pan nowy w firmie Wolf, ale nie nowy 
na rynku techniki grzewczej… dlaczego 
Wolf? czy widzi pan różnicę pracy w fir-
mie włoskiej i niemieckiej?
Moje życie zawodowe związane jest z tech-
niką grzewczą od ponad 18 lat. Pracowałem 
w kilku międzynarodowych organizacjach 
i każda z nich była inna. Różnice dostrzec 
można na wielu płaszczyznach począwszy 
od misji i wizji firmy, jej strategii działania czy 
kultury organizacyjnej. Należy jednak pamię-
tać, że firmę niezależnie od tego gdzie ona 

funkcjonuje tworzą ludzie w niej pracujący 
oraz Klienci – ich faktyczni pracodawcy.  
Dlatego starać się będę stworzyć profesjo-
nalnie działający zespół o wysokim poziomie 
empatii i zaangażowaniu w budowanie rela-
cji z klientami.
A najistotniejszą różnicą pomiędzy pracą  
w firmie włoskiej i niemieckiej jest różnica  
pomiędzy winem – zwanym napojem życia,  
a piwem – płynnym chlebem. Ale tutaj każ-
dy musi sobie sam odpowiedzieć, co mu bar-
dziej odpowiada… 

ostatnie lata zarządzania firmą Wolf  
w polsce to okres dużych zmian na sta-
nowisku głowy firmy: Norbert Winogrodz-
ki, leo Styś i pan. czy teraz nadszedł czas 
stabilizację?
Uważam, że Wolf był i jest stabilną firmą. Jak 
wszędzie zdarzają się zawirowania, tak i tutaj ta-
kie zaistniały. Wierzę i zrobię, co w mojej mocy, 
aby pozycja firmy Wolf na rynku polskim była 
jeszcze bardziej stabilna, a marka Wolf stała się 
jedną z dominujących marek premium.

porozmawiajmy teraz o samej firmie Wolf. 
ponad 20 lat w polsce i duża zmiana  
w samym profilu oferowanych urządzeń…  
Od początku swojego istnienia na pol-
skim rynku firma oferowała produkty tech-
niki grzewczej, wentylacyjnej i klimatyzacyj-
nej. Rozwój firmy w Niemczech – poszerzenie 
oferty wynikające z przyjętej strategii – spo-
wodował naturalną zmianę profilu również 
w spółkach córkach, w tym i w Polsce. Dziś 
oferta nasza rozszerza się o urządzenia CHP 
(Combined Heat and Power – kogeneracja), 
pompy ciepła, technikę solarną itp. 

który z segmentów produktowych z Wa-
szej oferty ma największe znaczenie, któ-
ry też najszybciej się rozwija i jak prze-
kłada się to na udział w obrotach firmy?
Z naszego puntu widzenia wszystkie produk-
ty są ważne. Jednak wyróżnić można kotły 
kondensacyjne zarówno te małej, jak i du-

WOLF w Polsce

Liczba pracowników 20
Liczba przedstawicieli handlowych 6
Liczba salonów firmowych 137
Liczba punktów sprzedaży 48
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z terenu Niemiec, ale i z polski…
Oczywiście, nasze produkty sprawdzają się 
doskonale przy wielkich inwestycjach, gdzie 
niezawodność instalacji grzewczych, wenty-
lacyjnych czy klimatyzacyjnych musi być na 
najwyższym poziomie, a usterki są niedopusz-
czalne i mogą być niebezpieczne dla wielu 
ludzi. Takie obiekty w Polsce to m. in. Stadion 
Narodowy w Warszawie, Lotnisko Chopina, 
wiele hoteli najwyższej klasy w całym kra-
ju, sieci hipermarketów, szkoły, spółdzielnie 
mieszkaniowe. Czyli wszędzie tam, gdzie in-
westor troszczy się o najwyższe bezpieczeń-
stwo i niezawodność połączoną z niskimi 
kosztami eksploatacji.

Wasza firma zawsze była znana z nacisku 
kładzionego na szkolenia i przygotowanie 
merytoryczne projektantów i instalatorów. 
co dziś jest Waszym ”oczkiem w głowie”?
Staramy się wykonywać naszą pracę jak naj-
lepiej i dbać o to, aby ci którzy korzystają z na-
szych rozwiązań zawsze mieli dostęp do aktu-
alnych informacji. Nie ukrywam, że ze względu 
na zmiany w naszej firmie, zostało to trochę za-
niedbane. Rok 2014 rozpoczniemy aktywnie, 
będziemy szkolić, informować i służyć pomo-
cą wszystkim, którzy będą chcieli z tego skorzy-
stać. Wprowadzimy też nowoczesne formy ko-
munikacji, które ułatwią wymianę informacji  
i wprowadzą nas na wyższy poziom kooperacji.

produkty klimatyzacji dystrybuowane są 
innymi kanałami niż produkty techniki 
grzewczej? z jednej strony klimatyzacja 
bezpośrednio pod zamówienie, urządze-
nia grzewcze przez sieci hurtowni? jak 
pod tym względem rozwiązane są Wasze 
działania rynkowe i logistyka?
Nasza strategia sprzedaży zakłada sprzedaż 
przez sieć specjalistycznych hurtowni instala-
cyjnych. Jest jednak grupa produktów, któ-
rych złożoność techniczna wymaga specja-
listycznej opieki i wiedzy, którą posiada tylko 
producent. Produkty związane z klimatyzacją, 
wentylacją i CHP są specyficzne pod wzglę-
dem doboru ich parametrów do poszcze-
gólnych projektów. W tym przypadku, każ-
da oferta jest szyta na miarę. Dlatego mamy 
w swoich szeregach specjalistów od tej gamy 
produktów, którzy są odpowiedzialni za kon-
takty handlowe i dobór techniczny na terenie 
całego kraju. Dbamy również o dobrze prze-
szkolonych instalatorów, którym możemy po-
wierzyć wykonanie konkretnego projektu.

czy zgodzi się pan ze mną, że ciągle pa-
nuje w polsce przekonanie, że produk-
ty Wolf to urządzenia świetnej jakości, ale 
bardzo drogie i ciągle …zbyt drogie na 
kieszeń przeciętnego polaka? 
Myślę, że jest w tym część prawdy. Produk-
ty marki Wolf charakteryzują się wysoką ja-
kością. Ich produkcja odbywa się w jedynej 
fabryce firmy w Niemczech, a to daje osta-
tecznemu odbiorcy gwarancję wykorzysty-
wania najlepszych materiałów i przestrzega-
nia najwyższych norm w procesie produkcji, 
a także dostęp do innowacyjnych rozwiązań. 
A to wymusza wyższą cenę. Nasi główni kon-
kurenci z branży mają swoje fabryki w wielu 
miejscach na świecie, gdzie koszty wytwarza-
nia są o wiele niższe niż w Niemczech, jednak 

takie rozwiązanie nie pozwala na kontrolę ja-
kości zarówno wykorzystywanych materia-
łów, jak i pracy. Uważam, że coraz więcej 
Polaków zaczyna dostrzegać różnicę w jako-
ści produktów i pojawia się grupa, która jest 
skłonna zapłacić więcej za produkt, by mieć 
pewność, że spełni on jej oczekiwania zarów-
no ekonomiczne, jak i ekologiczne. To wła-
śnie przeciętny Polak, który musi oszczędzać 
na każdym kroku, powinien kupować pro-
dukty, które dają mu pewność wieloletniej 
bezawaryjności, a tym samym przynoszą wy-
mierne oszczędności.

jak scharakteryzowałby pan różnice  
w postrzeganiu firmy np. w Niemczech  
i w polsce? czy Niemcy to też technika 
kotłowa czy raczej klimatyzacja?
Na rynku niemieckim marka Wolf zdobyła 
tytuł „marki Instalatora”, to o czymś świad-
czy. Jest tam jedną z wiodących marek.  
W Polsce panuje wciąż przekonanie, że 
nie zawsze warto inwestować w najnow-
sze technologie grzewcze czy wentylacyjne, 
głównym czynnikiem przy podejmowaniu 
decyzji o zakupie jest cena. Naszą rolą jest 
budowanie świadomości, iż cena jest tylko 
jednym z elementów niezbędnych w proce-
sie podejmowania decyzji zakupowej. Dziś 
klient już wie, że wymiana baterii w łazien-
ce po pół roku eksploatacji nie jest najlep-
szym pomysłem i warto zainwestować w coś 
lepszego, w domyśle droższego. Nasza ofer-
ta jest skierowana do świadomego klienta. 
Chcemy by postrzegano nas jako alterna-
tywną markę premium wśród konkurentów, 
dając tego dowody poprzez doskonałą ja-
kość, obsługę i innowacyjność.

Wolf może pochwalić się pięknymi 
obiektami referencyjnymi nie tylko  

Grzegorz Taisner  
dyrektor generalny Wolf Technika Grzewcza sp. z o.o.
Z branżą grzewczą związany od ponad 
18 lat. Swoją karierę rozpoczął w firmie 
Vaillant sp. z o.o. jako regionalny inży-
nier sprzedaży. Po ponad 6 latach roz-
począł pracę w ACV Polska, na sta-
nowisku kierownika sprzedaży, gdzie 
spędził kolejne kilka lat. Ostatnim miej-
scem pracy była firma Ferroli Poland 
sp. z o.o., gdzie sprawował funkcję dy-
rektora handlowego.  
Od maja 2013 roku wypełnia obowiązki 
dyrektora generalnego w Wolf Techni-
ka Grzewcza sp. z o.o.
Z wykształcenia magister inżynier Po-
litechniki Poznańskiej, o specjalizacji 
HVAC. Ukończył również Uniwersytet 
Nottingham Trent, uzyskując tytuł Exe-
cutive MBA. Jest osobą pozytywnie na-
stawioną do ludzi i otaczającego świa-

ta. Jak sam mówi, żyje od 19 lat  
w szczęśliwym związku z żoną i dwójką 
synów. W czasie wolnym lubi słuchać 
audiobooków, czytać książki, jeździć 
na motorze i nartach. 
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lUSTRo SGG MiRAliTe pURe 
SGG MIRALITE PURE jest efektem wieloletnich prac firmy Saint-Gobain Glass nad wytworzeniem  ekologicz-
nego lustra na miarę współczesnych czasów i potrzeb. W słowie PURE zawierają się kluczowe zalety produk-
tu: niezwykła czystość odbicia oraz troska o środowisko naturalne. Nowe lustro wyprodukowane zostało bez 
użycia ołowiu, z zastosowaniem lakieru ochronnego, w którym do minimum zmniejszono użycie szkodliwych 
rozpuszczalników. Jest to zgodne z dyrektywą 2004/42/WE mającą na celu ograniczenie emisji lotnych związ-
ków organicznych w trosce o ochronę warstwy ozonowej Ziemi. Zastosowany przez Saint-Gobain Glass la-
kier – jako pierwszy w Europie – zgodny jest z nowymi wytycznymi dla luster IKEA, które będą obowiązywały  
w 2014 roku. Wyeliminowanie ołowiu ułatwia także recykling produktu, a nowy lakier praktycznie nie wydziela 
szkodliwych zapachów i substancji, co jest korzystne dla pracowników. Nie bez znaczenia jest również wdra-
żana w fabrykach redukcja zużycia energii podczas procesu produkcyjnego o 10%, co w przypadku tylko 
jednego zakładu przekłada się na roczne ograniczenie emisji CO2 na poziomie 270 ton.
Dla użytkownika lustra ważny jest fakt, że nowe szkło bazowe, które zastosowano do produkcji lustra ma bar-
dzo neutralny odcień (szkło powszechnie stosowane  przez producentów ma kolor lekko zielony). Dzięki temu 
wyraźnie zwiększyła się czystość odzwierciedlenia kolorów niezależnie od oświetlenia. W efekcie, twarz wi-
dziana w nowym lustrze wygląda bardzo naturalnie. 
Nowe lustro trafi na rynek w 
I kwartale 2014 r. W ofercie 
znajdą się grubości: 3, 4, 5 
oraz 6 mm. Dostępne będzie 
z trzema rodzajami szkła ba-
zowego: Clear – nowe szkło 
o neutralnym odcieniu, Dia-
mant w kolorze białym lub 
Parsol brązowy. 
SGG MIRALITE PURE będzie 
można rozpoznać po cha-
rakterystycznej, niebieskiej 
powłoce na rewersie oraz 
specjalnemu znakowaniu 
zawierającemu m.in. na-
zwę produktu.
Produkcja luster SGG MIRALI-
TE PURE jest zgodna z normą 
EN 1036 i oznaczona zna-
kiem CE. 

 SAiNT-GoBAiN GlASS

SUpRAFiX 2.0 – NoWy SySTeM MocUjący 
Villeroy & Boch wprowadził SupraFix 2.0 – innowacyjny system mocujący, który po-
zwala na łatwy i sprawny montaż podwieszanych misek ustępowych. Wystarczy 

przykręcić element montażo-
wy do ściany i osadzić na nim 
WC. Końcowym etapem mon-
tażu jest zespolenie toalety  
z elementami konstrukcji za po-
mocą wkręcanych od góry 
śrub. 
SupraFix 2.0 oznacza wygodę 
i profesjonalizm: 
- proces montowania odbywa 
się od góry, dzięki czemu za-
danie z powodzeniem wyko-
na jedna osoba. 
Wszystkie części systemu ukryte 
są wewnątrz ceramiki: z boku 
toalety nie znajdziemy ele-
mentów montażowych i pla-
stikowych zaślepek. Gładka 
powierzchnia miski nie tylko 
wygląda estetycznie, lecz rów-
nież zapobiega osadzeniu się 
brudu i zapewnia wygodę 
czyszczenia;
- to uniwersalny system, który 
wykorzystuje jeden otwór do 
montażu zarówno miski, jak i 

deski sedesowej, aby maksymalnie skrócić czas pracy; 
- ma tolerancję do 17 mm, umożliwiającą zniwelowanie nierówności ściany. 
Przy montażu miski rekomenduje się stosowanie maty tłumiącej (dostępnej 
jako opcja dodatkowa), która nie tylko wycisza odgłosy systemu spłukujące-
go, ale także chroni powierzchnię, na której montowana jest miska (np. płytki). 
SupraFix 2.0 dostępny jest w pięciu kolekcjach Villeroy & Boch: Memento, La 
Belle, My Nature, Subway 2.0 DirectFlush, Joyce. 

 VilleRoy&BocH

Prezentacja lustra SGG MIRALITE PURE podczas konferencji prasowej  
3 grudnia 2013 r. w Warszawie
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Utrzymanie ciśnienia i odgazowanie Równoważenie i regulacja Termostatyka

Automatic Flow Control

Prosty sposób

na niezawodną

instalację

Marzysz 
o samoukładającej się instalacji? 

 Technologia AFC

IDEALNY DO INSTALACJI
MODERNIZOWANYCH

AUTOMATYCZNE 
RÓWNOWAŻENIE

BEZPOŚREDNIA
NASTAWA PRZEPŁYWU

ŁATWY I SZYBKI 
DOBÓR

A-exact: 
zawór termostatyczny do grzejników 

zasilanych z boku

Multilux 4 A-Set: 
do grzejników dekoracyjnych 

i dolnozasilanych

Dynacon: 
rozdzielacz do centralnego 
ogrzewania podłogowego

Multibox AFC: 
indywidualna regulacja

 temperatury w pomieszczeniach

Produkty wyposażone w unikalny ogranicznik przepływu w technologii AFC (Automatic Flow Control)

NoWA WeRSjA ceNTRAl Gold e
W 2013 roku Swegon wprowadza na rynek nową wersję central klimatyzacyjnych GOLD E. Rozwiązania zastosowane w centralach 
GOLD E oferowane są w standardzie i obejmują m.in.: 
przyjazny w obsłudze panel dotykowy, wentylatory  
z lepszymi zakresami pracy, nowe wymienniki: rota-
cyjny i krzyżowy o wyższej sprawności, rozbudowany 
o nowe funkcje układ sterowania, możliwość połą-
czenia Wi-Fi, dwie nowe wielkości central, unowocze-
śniony wygląd obudowy, odmieniony wygląd i funk-
cjonalność wbudowanego serwera internetowego.

 SWeGoN

liBRA – GRzejNik z GŁoŚNikieM
Interesującą propozycją dla wnętrz nowoczesnych,  
w których królują niebanalne rozwiązania aranżacyjne 
jest grzejnik Libra, należący do kolekcji Design firmy Enix. 
Urządzenie ma proporcjonalny, harmonijny kształt, wystę-
puje standardowo w kolorze graphite strukturalny. Libra to 
elegancki grzejnik złożony z jednego, dwóch lub trzech 
połączonych ze sobą kwadratów utworzonych z potrój-
nej linii kolektorów, z których każdy tworzy oryginalną ca-
łość, przypominającą ścienny obraz lub płaskorzeźbę.  
I wydawać by się mogło, że ten dopracowany wzorniczo, 
dekoracyjny grzejnik nie może już niczym zaskoczyć po-
tencjalnych użytkowników. A jednak… 
Producent zaproponował nowy, ciekawy wizerunek tego 
pięknego urządzenia, łącząc go ze specjalnie zaprojek-
towaną kolumną głośnikową. Grzejnik Libra Audio poza 
swoją podstawową funkcją grzewczą, będzie doskona-
le ozdabiał pomieszczenie oraz spełniał rolę domowego 
głośnika. Umieszczony w łazience, holu lub salonie pozwoli 
mieszkańcom na chwile relaksu w otoczeniu łagodnej, na-
strojowej muzyki i oczywiście, zwłaszcza jesienią i zimą, od-
poczynek we wnętrzu wypełnionym przyjemnym ciepłem. 

 eNiX

produkty wyposażone w unikalny ogranicznik przepływu w technologii aFc (automatic Flow control)

TecHNoloGiA AFc W pRodUkTAcH HeiMeieR 
Heimeier wprowadza na rynek 
nowe produkty w obszarze 
termostatyki wyposażone 
w unikalny ogranicznik 
przepływu w technologii AFC 
(Automatic Flow Control).

Unikalne cechy produktów: 
• zintegrowany automatyczny 
ogranicznik przepływu 
• eliminuje zjawisko nadprzepływów 
• prostota nastawy 
• duża elastyczność systemu – rozbudowa instalacji nie wymaga korekty nastaw 
• perfekcyjny dla instalacji modernizowanych zwłaszcza tam, gdzie nie ma projektu 
• skala ułatwiająca wykonanie nastawy przepływu projektowego.
Nowa technologia automatycznego równoważenia hydraulicznego pomaga instalatorom i użytkownikom systemów 
grzewczych na oszczędność kosztów i energii przy zachowaniu komfortu i niezawodności działania.

 TA HydRoNicS

http://www.instalreporter.pl


p r o d u k t y D O  s P I s U  T R E Ś C I

jedNoFUNkcyjNy kocioŁ koNdeNSAcyjNy 
MyNUTe GReeN 50RSi
W ofercie marki Beretta pojawiał się kocioł Mynute Green 50RSI.

charakterystyka techniczna:
• wysoka sprawność (do 108% wg dyrektywy 92/42/CEE)
• wbudowany moduł regulacji pogodowej
• sonda temperatury zewnętrznej (na wyposażeniu kotła)
• panel sterowania z wyświetlaczem LCD czytelny i łatwy w obsłudze
• rozbudowany system autodiagnostyki z identyfikacją usterek poprzez czytelne kody
• separator powietrza z efektem cyklonu wyposażony w odpowietrznik o dużej wydajności 
(zapobiega korodowaniu instalacji; zmniejsza szumy przepływu, co skutkuje cichą pracą in-
stalacji; usuwa zanieczyszczenia zawarte w wodzie, wydłuża żywotność pomp)
• palnik o obniżonej emisji z podmieszaniem oraz kontrolą proporcji gaz-powietrze
• kocioł wyposażony w pompę 3-biegową UPS0 15-70
• cykl antyblokujący pompę
• zawór trójdrogowy do podłączenia zasobnika c.w.u. (akcesoria dodatkowe)
• wbudowany stabilizator gazu
• sondy NTC kontroli temperatury w obiegu c.o. 
• urządzenie jonizacyjnej kontroli płomienia (w przypadku zaniku płomienia na palniku od-
cina dopływ gazu)
• termostat granicznej temperatury (nie dopuszcza do przegrzania urządzenia)

• najwyższy stopień zabezpieczenia przeciwporaże-
niowego IPX5D
• system antyzamarzaniowy, jeśli temperatura wody 
w kotle spadnie poniżej bezpiecznej wartości, wów-
czas włączy się palnik z minimalną mocą oraz pompa, 
aby zwiększyć temperaturę wody do wartości 35°C
• elastyczny przewód odprowadzania kondensatu 
na wyposażeniu kotła
Istotny wpływ na niskie koszty eksploatacji urządze-
nia ma szeroki zakres modulacji mocy 9-47 kW. Ko-
cioł, modulując do dolnej granicy zakresu regulacji 
mocy 9 kW, znacząco redukuje częstotliwość włącza-
nia i wyłączania się urządzenia, w efekcie zwiększa-
jąc jego trwałość.

 RUG Riello

Spis reklamodawców
Ariston Thermo Polska str. 34, Ferro str. 20,  
Franke str. 19, Klimatyzacja.pl str. 3, 
Oventrop str. 14, Ta Hydronics str. 1. 

Kontakt do redakcji
Małgorzata Tomasik
Wioleta Chrostowska
Sylwia Śmiecińska

redakcja@instalreporter.pl

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

http://www.instalreporter.pl
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