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15 stycznia br. do kancelarii Premiera Donalda 
Tuska trafił list otwarty w sprawie polityki rządu 
dotyczącej odnawialnych źródeł energii. List zo-
stał podpisany przez przedstawicieli 36 organiza-
cji branżowych OZE i ekologicznych.
Czujemy się oszukiwani. Jako obywatele, naukow-
cy, przedsiębiorcy, działacze społeczni i podatni-
cy. Czujemy się oszukiwani od wielu lat, w czasie 
których przedstawiciele rządu, któremu Pan Pre-
mier przewodniczy, wmawiają nam i całej opinii 
publicznej, że energetyka odnawialna nie jest dla 
nas i naszej gospodarki dobrym rozwiązaniem. – to 
gorzkie słowa rozpoczynające apel do Premiera. 
Autorzy listu nawiązali do sytuacji odnawial-
nych źródeł energii w innych krajach UE, argu-
mentując czym jest energetyka odnawialna 
dla przyszłości polskiej gospodarki. Według sy-
gnatariuszy, rewolucja związana z efektywnym 
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii 
może być dla gospodarki porównywalna z upo-
wszechnieniem Internetu: 
Energetyka odnawialna to gigantyczne zyski 
związane z powstaniem w Polsce zupełnie no-
wego, innowacyjnego sektora rynku, a co za 
tym idzie przyrostem ilości miejsc pracy, zwięk-
szeniem możliwości rozwoju obszarów wiejskich  
i nowoczesnej infrastruktury energetycznej.  
To także zwiększenie bezpieczeństwa energe-

tycznego kraju i spadek kosztów importu su-
rowców energetycznych (za który Polska płaci 
około 70 mld zł rocznie). Energetyka odnawial-
na pozwala wszystkim na produkowanie energii 
i dzielenie się nią. Innymi słowy – wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii oznacza skok cy-
wilizacyjny całej gospodarki, porównywalny do 
upowszechnienia Internetu.
Konsekwencje idące za wdrożeniem ostatniego 
projektu ustawy o OZE, który wspiera technologie 
utrwalające przestarzały system energetyczny 
Polski, spowodują, że kraj będzie narażony na 
wysokie kary ze strony Komisji Europejskiej ze 
względu na nieprawidłową implementację Dy-
rektywy o promocji odnawialnych źródeł energii. 
W liście zaapelowano do Premiera o odrzucenie 
ostatniego projektu ustawy przedstawionego 
przez Ministerstwo Gospodarki i powrót do prac 
nad projektem z 2012 roku, według którego od-
nawialne źródła energii w postaci rozproszonej 
energetyki obywatelskiej mają szansę na rozwój.
Panie Premierze, apelujemy do Pana o spojrze-
nie strategiczne i długoterminowe na politykę 
energetyczną Polski. Prosimy Pana o odrzucenie 
projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii 
przedstawionego przez Ministerstwo Gospodarki 
(wersja 4.1) jako szkodliwego dla polskiej energe-
tyki, gospodarki i społeczeństwa. Uważamy, że na-
leży powrócić do wypracowanych rozwiązań dla 
energetyki rozproszonej, z pełni skonsultowanego 
poprzedniego projektu ustawy OZE z 2012 roku, 
otwartego na rozwój energetyki obywatelskiej.
Pełna treść listu otwartego znajduje się na stro-
nie www.energetykaobywatelska.com. Autorzy 
listu apelują o wsparcie w formie złożenia pod-
pisu pod listem do Premiera za pośrednictwem 
strony internetowej.
Źródło: PORT PC

Premier Tusk odwraca się plecami  
od energetyki obywatelskiej

Pobierz

• List otwarty do Premiera w sprawie  
OZE (wersja skrócona_15 01 2014)

• Stanowisko organizacji społecznych 
i gospodarczych w sprawie projektu 
Ustawy OZE (cz. 2_15 01 2014) r
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Od 13 stycznia przez prawie miesiąc przed-
siębiorstwa mogą składać wnioski o dofinan-
sowanie proekologicznych inwestycji. Na 
ten cel przeznaczono 14,5 mln zł. Pieniądze 
zrefundują koszty projektów dotyczących 
zastępowania surowców pierwotnych war-
tościowymi odpadami, ograniczenia wytwa-
rzanych odpadów w przedsiębiorstwach,  
a także zmniejszania energochłonności i wo-
dochłonności procesów produkcyjnych. 
To już trzeci konkurs organizowany przez NFO-
ŚiGW dla obszaru „Racjonalizacja gospodar-
ki zasobami i odpadami w przedsiębior-
stwach”, finansowany w ramach IV Priorytetu 
POIiŚ 2007-2013. Dla przedmiotowego konkursu 
zaplanowana kwota w większości zasilona zosta-
ła poprzez realokację środków pozostałych  
z działania 4.5 POIiŚ, ale także z oszczędności  
i zwrotów środków z projektów realizowanych  
w ramach Priorytetu IV POIiŚ. To spory zastrzyk 
pieniędzy, zważywszy na fakt, że pod koniec 2013 
roku, pula środków na wspomniane projekty wy-
nosiła nieco ponad 300 tysięcy złotych. NFOŚiGW 
deklaruje, że wszystkie umowy o dofinansowanie 
powinny zostać zawarte do 30 czerwca 2014 r. 
Dotychczas najpopularniejsze inwestycje wśród 
przedsiębiorców w ramach przedmiotowego 
zakresu, dotyczyły modernizacji zakładów prze-
mysłowych (z wykorzystaniem proekologicz-
nych technologii), służące redukcji odpadów, 
ich odzyskowi i ponownemu wykorzystaniu (np. 

popioły), zmniejszeniu zużycia paliw, zmniejsze-
niu energochłonności, wodochłonności proce-
sów oraz automatyzacji technologii produkcji. 
Przykładowe inwestycje polegały m.in. na prze-
budowie i modernizacji linii technologicznych, 
instalacji wraz z towarzyszącą infrastrukturą (jak 
hale, kotłownie) głównie w przedsiębiorstwach 
przemysłu energetycznego, chemicznego, 
metalurgicznego i spożywczego.
Narodowy Fundusz wysoko ocenia dotych-
czasową współpracę z przedsiębiorcami, bę-
dącymi beneficjentami wsparcia w ramach 
IV priorytetu POIiŚ. Wszystkim zaangażowa-
nym stronom zależy bowiem, na sprawnej 
realizacji projektów oraz ich skutecznym  
rozliczeniu. Takie podejście wpłynęło na zna-
czące efekty ekologiczne jakie osiągnięto  
w Polsce na przełomie ostatnich kilku lat. Dzię-
ki zrealizowanym 33 umowom w działaniu 
4.2 POIiŚ, uzyskano systematyczny wzrost ilo-
ści odzyskiwanych surowców z odpadów  
o ok 390 tys. ton rocznie. Zmniejszyła się także 
bezwzględna ilość odpadów wytwarzanych 
– o ponad 130 tys. ton. Ponadto dzięki wdro-
żonym zmianom technologicznym udało się 
zmniejszyć zużycie energii elektrycznej o ponad 
150 tys. MWh/rok, a coroczna redukcja emisji 
CO2 do atmosfery zmniejszyła się o 118 tys. ton.

Informacje o naborze do programu 4.2 POIiŚ 
– kliknij tutaj

Oferta finansowa NFOŚiGW 
dla przedsiębiorców

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2014/01/List-otwarty-do-Premiera-w-sprawie-OZE-wersja-skrocona_last-15-01-2014_final.docx
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2014/01/List-otwarty-do-Premiera-w-sprawie-OZE-wersja-skrocona_last-15-01-2014_final.docx
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2014/01/Stanowisko-organizacji-spolecznych-i-gospodarczych-w-sprawie-projektu-Ustawy-OZE-cz-2_15-01-2014_final.doc
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2014/01/Stanowisko-organizacji-spolecznych-i-gospodarczych-w-sprawie-projektu-Ustawy-OZE-cz-2_15-01-2014_final.doc
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2014/01/Stanowisko-organizacji-spolecznych-i-gospodarczych-w-sprawie-projektu-Ustawy-OZE-cz-2_15-01-2014_final.doc
http://www.ogrzewnictwo.pl/
http://pois.nfosigw.gov.pl/iv-priorytet-po-iis/ogloszenia-o-naborze-/iii-tura-aplikacyjna-do-dzialania-42/


3s t y c z e ń  2 0 1 4  ( 0 1 )  a k t u a l n o ś c i D O  s P I s U  T R E Ś C I

Od 1 stycznia 2014 r. weszły w życie nowe 
wymagania w zakresie energooszczędności 
budynków. Zostały zmienione m.in.: 
– maksymalne wartości współczynnika prze-
nikania ciepła przegród budowlanych; gra-
niczne wartości wskaźnika EP (określającego 
roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na 
nieodnawialną energię pierwotną). 
Zasadniczą zmianą jest to, że obecnie wyma-
gane jest spełnienie obu powyższych warunków 
(wcześniej wystarczało spełnić jeden z nich).
Wobec zmiany przepisów firma SANKOM opra-
cowała nową wersję programu Audytor OZC, 
oznaczoną jako 6.1 Pro. Została w niej dodana 
funkcja sprawdzania wymagań warunków 
technicznych, obowiązujących od 1 stycznia 
2014 r., w zakresie izolacyjności przegród bu-

dowla-
nych oraz wskaźnika EP. 
W celu sprawdzenia 
spełnienia wymagań, 
obowiązujących od  
1 stycznia 2014 r., należy 
w polu Sprawdzaj WT wybrać opcję WT 2014 
(Dane ogólne, zakładka Podstawowe dane).
Program pozwala również na sprawdzenie 
wymagań, które mają obowiązywać od roku 
2017 oraz 2021. Dla ułatwienia, poszczególne 
wersje wymagań zostały oznaczone począt-
kowym rokiem, w którym mają obowiązywać 
(WT 2014, WT 2017, WT 2021).
Dla posiadaczy licencji na wersję 6.0 Pro 
aktualizacja programu do wersji 6.1 Pro jest 
bezpłatna.

Audytor OZC 6.1 Pro 

Raport ze sprawdzenia Warunków Technicznych WT 2014

Sprawdzenie Warunków Technicznych w zakresie izolacyjności cieplnej (Umax) przez ścianę zewnętrzną 
dla różnych kontekstów, w których ta ściana występuje w budynku (różnych temperatur wewnętrznych)

Wybór wersji 
Warunków 
Technicznych

WENTYLACJA KLIMATYZACJA CHŁODNICTWO
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W grudniu 2013 roku podpisana została 
umowa o współpracy pomiędzy ARISTON 
Thermo Polska i Lang Team właścicielem 
praw i jedynym organizatorem wyścigów 
kolarskich Tour de Pologne, na mocy której 
firma ARISTON zyskała tytuł EKO PARTNERA 

71. Tour de Pologne. W tym roku wyścig  
odbędzie się w dniach 3-9 sierpnia z metą  
w Krakowie. 
Siedemdziesiąta, ubiegłoroczna edycja wy-
ścigu kolarskiego była według badań firmy 
Pentagon najbardziej rozpoznawalnym wy-
darzeniem sportowym, które odbyło się  
w Polsce w okresie 10.2012-10.2013. Ponad 80% 
respondentów badania słyszało o wyścigu.
ARISTON już od początku roku przygotował 
– podobnie jak wyścig kolarski – wieloeta-
powy program dla instalatorów. Promocja 
„ZOSTAŃ LIDEREM” będąca integralną czę-
ścią MY TEAM Kompania Grzewcza nagra-
dza instalatorów wyjątkowymi upominkami, 
związanymi z polskim kolarstwem i Tour de 
Pologne. Wszyscy uczestnicy mają także 
szansę na nagrodę, której nie sposób kupić: 
kibicowanie ze specjalnej trybuny honorowej 
kolarzom na mecie całego wyścigu oraz nie-
zapomniane chwile w najlepiej rozpoznawal-
nym na świecie polskim mieście Krakowie. 
Warto tym bardziej, iż 2014 jak mówią eksper-
ci może być bardzo dobrym rokiem także dla 
polskich zawodników.
Program jest szeroko komunikowany we 
wszystkich punktach sprzedaży dystrybuto-
rów ARISTON. Szczegóły na www.myteam.pl

ARISTON Thermo 
Polska Eko Partnerem  
71. Tour de Pologne 

czas trwania pierwszego z trzech 
etapów promocji od 2.01 do 28.02.2014

www.myteam.pl
Infolinia MY TEAM:  61 8250 785
(koszt połączenia według taryfy operatora) 
 

organizator:
MPL Verbum SA
ul. Szelągowska 45A
61-626 Poznań

Regulamin promocji  
dostępny na
www.myteam.pl  
lub w siedzibie firmy

Zostań Liderem
promocja dla instalatorów Ariston

EkoPartner

2  dniowa im preza  
z wystrzałowymi  atrakcjami 
w tym kibicowanie z honorowej  
trybuny na mecie wyścigu

www.myteam.pl

II etap od 1 marca  
nowa pula nagród

Walka o finisz w Krakowie  
rozpocznie się 2 maja 

I etap

II etap

III etap

liderJan Kowalski

I etap
od 2.01 do 28.02
Zakup każdego kotła 
kondensacyjnego 
premiujemy ekskluzywną 
koszulką Tour de Pologne, 
możesz wybrać koszulkę 
lidera z Twoim nazwiskiem lub 
kolekcjonerską  
z autografem mistrza 
Czesława Lang.

META

Nagrody mogą nieznacznie różnić się lub odbiegać od prezentowanych grafik.

09.08.2014
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Branża budowlana otrzymuje narzędzie, 
dzięki któremu korzystanie z nowych prze-
pisów WT, które weszły w życie 1 stycznia 
2014 r., będzie znacznie łatwiejsze.
Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki  
wydało darmową aplikację „WT budyn-
ków” na urządzenia mobilne (smartfony  
i tablety), zawierającą tekst jednolity roz-
porządzenia ws. warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (WT). 

Warunki techniczne dla budynków to jedno  
z istotniejszych rozporządzeń do ustawy 
„Prawo budowlane”, regulujące kwestię 
projektowania, wznoszenia, odbudowy, roz-
budowy, nadbudowy, przebudowy i zmiany 
sposobu użytkowania budynków oraz bu-
dowli nadziemnych i podziemnych spełniają-
cych funkcje użytkowe budynków, i związa-
nych z nimi urządzeń.
1 stycznia 2014 r. weszła w życie kolejna zmia-
na WT, wdrażająca postanowienia Dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE 
ws. charakterystyki energetycznej budynków, 
szczególnie istotna dla branży budowlanej. 

„WT budynków” jest pierwszą polską aplika-
cją zawierającą tekst jednolity rozporządze-
nia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. ws. warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadać budynki i ich usytuowa-
nie, z uwzględnieniem wszystkich kolejnych 
nowelizacji. Stowarzyszenie Nowoczesne 
Budynki opracowało go w oparciu o zasady 
techniki legislacyjnej dotyczące redagowa-
nia tekstów prawnych, który zawiera m.in. 
przypisy odnoszące się do dat wejścia w ży-
cie poszczególnych zmian przepisów. 
Aplikacja „WT budynków” umożliwia korzy-
stanie z tekstu jednolitego WT, przygotowa-
nego w dwóch wersjach: 
1) WT2012 – obowiązujące do końca  
2013 r. oraz 
2) WT2013 – uwzględniające ostatnią 
zmianę przepisów z 5 lipca 2013 r., która 
weszła w życie 1 stycznia 2014 r.
Zachowanie poprzedniej wersji tekstu jedno-
litego (WT2012) w aplikacji ma na uwadze 
konieczność stosowania dotychczasowych 
przepisów, jeśli przed 1 stycznia 2014 r.:
1. Został złożony wniosek o pozwolenie na 
budowę lub odrębny wniosek o zatwier-

dzenie projektu budowlanego,
2. Zostało dokonane zgłoszenie budowy lub 
wykonywania robót budowlanych, w przy-
padku gdy nie jest wymagane pozwolenie 
na budowę,
3. Została wydania decyzja o pozwoleniu na 
budowę lub odrębna decyzja o zatwierdze-
niu projektu budowlanego. 
Natomiast w celu ułatwienia korzystania  
z tekstu jednolitego WT2013, w spisie treści 
wprowadzona została informacja o nowych 
brzmieniach przepisów w danym dziale/
rozdziale. Dodatkowo nowe przepisy zostały 
oznaczone w tekście czerwoną czcionką. 
Aplikacja „WT budynków” umożliwia szybki 
dostęp do przepisów WT i proste wyszukiwa-
nie pojęć, którymi się posługują. Ma również 
przejrzysty spis treści i układ pozwalający 
na łatwe poruszanie się po poszczególnych 
działach i rozdziałach WT. Aplikacja umoż-
liwia także korzystanie z przepisów w trybie 
offline, czyli bez dostępu do Internetu. Działa 
w systemie Android i iOS. 
Celem opracowania aplikacji jest populary-
zacja przepisów techniczno-budowlanych 
wśród wszystkich uczestników procesu bu-

dowlanego, w tym inwesto-
rów indywidualnych  
i instytucji finansowych,  
a profesjonalistom – danie 
szybkiego dostępu do prze-
pisów Warunków technicz-
nych dla budynków.
Stowarzyszenie utworzyło 
podstronę poświęconą apli-
kacji „WT budynków”:
http://aplikacja.warunki-
techniczne.pl/

Warunki Techniczne… w aplikacji na telefon 

16 grudnia 2013 r. Komisja Europejska, Parla-
ment Europejski i Rada uzgodniły tekst poro-
zumienia w sprawie projektu rozporządzenia 
o tzw. F-Gazach, czyli dotyczące czynników 
chłodniczych. Po wielu miesiącach obrad, 
EHPA i PORT PC z zadowoleniem przyjmują 
uzgodnienie zapisów porozumienia już w pierw-
szym czytaniu. 
Ostateczny tekst porozumienia jest oparty  
o scenariusz ograniczania ilości czynnika chłod-
niczego wprowadzanego na rynek do 2030 
roku aż o 79%. Ponadto wprowadzono dodat-
kowe ograniczenia do klimatyzatorów typu mo-
nosplit. Zdaniem Europejskiej Organizacji Pomp 
Ciepła EHPA dotychczasowy scenariusz był 
wystarczająco surowy i wprowadzanie dodat-
kowych zakazów nie było konieczne. Niemniej 
jednak branża będzie dalej dążyć do tego, aby 
pompy ciepła były najbardziej efektywnym sys-
temem grzewczym wykorzystującym odnawial-
ne źródła energii.
W trakcie prac nad zmianami w rozporządze-
niu, członkowie EHPA zgłaszali liczne uwagi. 
Należy zwrócić uwagę na fakt, że większość 
z nich została wzięta pod uwagę przez poli-
tyków i zostały uwzględnione w treści doku-
mentu. Obejmuje to m.in. włączenie definicji 
urządzeń hermetycznie zamkniętych. Ponadto 
w miejsce całkowitego zakazu stosowania 
urządzeń wstępnie napełnionych czynnikiem 
chłodniczym, produkty te będą w użytku ze 
specjalnym systemem śledzenia poziomu czyn-
nika chłodniczego.

Źródło: PORT PC/EHPA

Nowe 
porozumienie 
europejskie  
w sprawie f-gazów

http://www.instalreporter.pl
http://aplikacja.warunkitechniczne.pl/
http://aplikacja.warunkitechniczne.pl/
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NFOŚiGW zaprezentował na swoich stronach 
projekt wymagań technicznych dla przed-
sięwzięć realizowanych w ramach programu 
priorytetowego „Wspieranie rozproszonych, 
odnawialnych źródeł energii. Część 4) Pro-
sument – linia dofinansowania z przezna-
czeniem na zakup i montaż mikroinstalacji 
odnawialnych źródeł energii”, do zgłaszania 

ewentualnych uwag i propozycji w ramach 
konsultacji wdrażanych programów.
Program ma na celu głównie wsparcie in-
westycji typu prosumenckiego w gospodar-
stwach domowych. Będzie opierał się przede 
wszystkim na udostępnieniu preferencyjnego 
finansowania zwrotnego, które będzie uzu-
pełnione dotacją. 

Zakłada się budżet programu na lata 
2014-2020 w wysokości 600 mln zł, z moż-
liwością zawierania umów do 2018 r.
Instrument skierowany będzie do osób fizycz-
nych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkanio-
wych. Finansowanie będzie dotyczyło zarów-
no nowych instalacji energooszczędnych, 
jak też wymiany istniejących instalacji na 
bardziej efektywne. Rodzaje przedsięwzięć 
obejmują zakup i montaż mikroinstalacji od-
nawialnych źródeł energii typu prosumenc-
kiego do produkcji energii cieplnej i elek-
trycznej: kotłów na biomasę, pomp ciepła, 
kolektorów słonecznych, systemów fotowol-
taicznych, małych elektrowni wiatrowych  
i układów mikrokogeneracyjnych.
Prezentowane wymagania techniczne 
składają się z trzech części: wymagań 
ogólnych dla wszystkich rodzajów przedsię-
wzięć, wymagań szczegółowych oraz wy-
magań dotyczących uprawnień do monta-
żu instalacji. Treść wymagań jest wynikiem 
pracy grupy ekspertów reprezentujących 
Fundusz oraz szereg organizacji branżo-
wych i instytutów naukowych. Podstawo-
wym celem tych wymagań jest określenie 
prostych wytycznych dla każdego rodzaju 
przedsięwzięcia, które jednocześnie będą 
na tyle precyzyjne, że zapewnią dofinanso-
wanie jedynie urządzeń wysokiej jakości  
i sprawności energetycznej.

PROSUMENT – o programie w skrócie

Cel programu
Celem programu jest osiągnięcie efektu 
ekologicznego polegającego na ograni-
czeniu lub uniknięciu emisji CO2 w wyniku 
zwiększenia produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych poprzez zakup i montaż 
małych lub mikroinstalacji odnawialnych 
źródeł energii.
Rodzaje przedsięwzięć: 
• źródła ciepła opalane biomasą, pom-
py ciepła oraz kolektory słoneczne o za-
instalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
• systemy fotowoltaiczne, małe elek-
trownie wiatrowe, mikrobiogazownie 
oraz mikrokogeneracja o zainstalowanej 
mocy elektrycznej do 40 kWe.
Wymagana: wysoka jakość instalo-
wanych urządzeń, instalacja liczników 
energii cieplej lub elektrycznej, gwa-
rancja producenta głównych urządzeń 
i rękojmia wykonawcy, na co najmniej 
5 lat, projektowanie i montaż przez oso-
by posiadające uprawnienia.
Tryb składania wniosków 
Tryb ciągły. Wnioski składane są w ban-

kach, które zawarły umowę o współpra-
cy z NFOŚiGW.
Beneficjenci
Osoby fizyczne posiadające prawo do dys-
ponowania budynkiem mieszkalnym oraz 
wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.
Forma i warunki dofinansowania 
Kredyt z dotacją do 100% kosztów kwa-
lifikowanych zakupu i montażu małych 
lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł 
energii.
Maksymalna kwota dofinansowania 
na przedsięwzięcie wynosi:
• w przypadku osób fizycznych:
a) jedno źródło energii cieplnej lub elek-
trycznej – 100 000 zł,
b) kilka źródeł energii cieplnej lub elek-
trycznej – 150 000 zł,
• w przypadku spółdzielni lub wspólnot 
mieszkaniowych:
a) jedno źródło energii cieplnej lub elek-
trycznej – 300 000 zł,
b) kilka źródeł energii cieplnej lub elek-
trycznej –  450 000 zł,
Oprocentowanie kredytu w skali roku: 1%

Kliknij i dowiedz się 
więcej o projekcie

Prosument – dofinansowanie mikroinstalacji OZE

Według wstępnych danych, Grupa Bosch 
na świecie zwiększyła obroty w 2013 roku 
o 2,7%, do 46,4 mld EUR, i to pomimo sła-
bej koniunktury gospodarczej (obroty 
ubiegłoroczne: 45,2 mld EUR). Silna walu-
ta europejska znacząco obciąża obroty 
przedsiębiorstwa ujemnymi efektami różnic 
kursowych w wysokości ok. 1,5 mld EUR. 
Na ogólnie lepsze dochody negatywnie 
wpływała utrzymująca się także w 2013 
roku trudna sytuacja działu branżowego 
Bosch Solar Energy. Wiosną ubiegłego roku 
przedsiębiorstwo zadecydowało o zakoń-
czeniu działalności w obszarze fotowoltaiki 
krystalicznej. 

Według wstępnych danych zysk operacyj-
ny EBIT (przed odliczeniem podatków  
i odsetek) Grupy Bosch, liczony bez dodat-
kowych obciążeń ze strony fotowoltaiki, 
wynosi ok. 6% obrotu. Oznacza to wzrost  
o ok. jeden punkt procentowy w porówna-
niu do poprzedniego roku. 
Przedsiębiorstwo zamierza wykorzystać ist-
niejący potencjał wzrostu i pozyskać nowe 
segmenty rynku. Istotnymi dla Grupy Bosch 
trendami przyszłości są efektywność energe-
tyczna oraz integracja z Internetem. 
Ważnymi trendami społecznymi są starzeją-
ce się społeczeństwo o dużej sile nabywczej 
w krajach uprzemysłowionych oraz dyna-
miczny przyrost klasy średniej w rozwijają-
cych się krajach Azji i Ameryki Łacińskiej. 
Bosch pracuje intensywnie także nad przy-
szłością rozwiązań w motoryzacji. 
Więcej

Grupa Bosch: 
wstępne wyniki  
za rok 2013

http://www.instalreporter.pl
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/
http://www.bosch-presse.de/presseforum/details.htm?txtID=6603
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Wszystkie kotły kondensacyjne Viessmann są wypo-
sażone w wymiennik ciepła ze stali szlachetnej. Tech-
nologia ta charakteryzuje się długą żywotnością oraz 
bezpiecznym i sprawnym funkcjonowaniem. Dlatego 
firma Viessmann na wymienniki ciepła ze stali szla-
chetnej udziela 10-letniej gwarancji. Warunki uzyska-
nia 10-letniej gwarancji na wymiennik:
• uruchomienie przez osobę posiadającą uprawnie-
nia firmy Viessmann,

• rejestracja kotła przez klienta na stronie www.vies-
smann-serwis.pl/ViKlient,
• wykonywanie corocznych przeglądów,
• gwarancja dotyczy kotłów kupionych po 01.01.2014.
Gwarancja obejmuje: gazowe kotły kondensacyj-
ne (Vitodens wszystkie typy bez BPJA, Vitosolar 300-F  
z Vitodens 200-W/300-W), olejowe kotły kondensa- 
cyjne (Vitoladens 300-C, Vitoladens 300-T, Vitoron-
dens 200-T).

Pod koniec grudnia Ministerstwo Gospodarki 
zakończyło prace nad projektem ustawy o od-
nawialnych źródłach energii (OZE) i przekazało 
go do rozpatrzenia Radzie Ministrów. Według 
projektu w 2020 r. w produkcji prądu w Polsce 
z OZE największy udział mają mieć elektrownie 
biomasowe, wiatrowe i biogazowe. Te ostatnie 
mają produkować u nas więcej energii elek-
trycznej niż siłownie wodne, a w przypadku mi-
kroinstalacji, najwięcej ze wszystkich źródeł.
Jedną z części projektu ustawy o odnawial-
nych źródłach energii jest tzw. ocena skutków 
regulacji, w skrócie OSR. Zawiera ona dokład-
ne wyliczenia i prognozy dotyczące biogazow-
ni w naszym kraju, poczynając od obecnych 
i prognozowanych kosztów eksploatacyj-
nych oraz inwestycyjnych wszystkich typów 
biogazowni (uszeregowanych według ich 
wielkości oraz rodzaju wsadu), poprzez dane  
o łącznej liczbie miejsc pracy, które mogą 
stworzyć u nas biogazownie, o ilości odpadów 
w Polsce nadających się do produkcji bioga-
zu oraz o łącznym areale gruntów rolnych, na 

którym można w naszym kraju uprawiać rośliny 
energetyczne, aż po prognozę, jak rozwinie 
się u nas biogazownictwo w najbliższych la-
tach, jeśli weźmie się pod uwagę nowy system 
wsparcia energetyki odnawialnej.
Według OSR koszty budowy biogazowni rol-
niczych w zeszłym roku wynosiły średnio: 13,8 
mln dla instalacji o mocy od 200 do 500 kW, 
12,8 mln zł dla obiektów o mocy od 0,5 do 
1 MW i 12,1 mln dla tych, które mają więcej 
niż 1 MW. Ich średnie koszty produkcji energii 
(LCOE) to odpowiednio: 680 zł, 620 i 570 zł za  
1 MWh. W przypadku biogazowni przy składo-
wiskach odpadów komunalnych te wartości 
są dużo niższe i wynoszą jedynie 6,8 mln  
w przeliczeniu na 1 MW mocy i 200 zł za  
1 MWh. Jeszcze inaczej jest w odniesieniu do 
instalacji w oczyszczalniach ścieków, których 
średnie koszty budowy to aż 18,5 mln zł na  
1 MW, ale produkcja energii w nich kosztuje 
tylko 420 zł za jedną megawatogodzinę.
Jak owe wydatki będą kształtować się wedle 
Ministerstwa Gospodarki w przyszłości? Ceny 

urządzeń do budowy elektrowni i instalacji 
energetycznych bazujących na odnawialnych 
źródłach energii spadają lub przynajmniej 
rosną wolniej niż inflacja, czyli realnie maleją. 
Dzięki temu realne (przy uwzględnieniu inflacji) 
koszty produkcji energii z OZE także spadają: 
średnio o 2% rocznie. W przypadku biogazowni 
rolniczych ten spadek ma wynieść do 2018 r. 
od 5 do 6%, dla instalacji przy składowiskach 
odpadów – 6%, a tych przy oczyszczalniach 
ścieków – aż 9%.
Ocena skutków regulacji przygotowana przez 
resort gospodarki prognozuje, że biogazownie 
w Polsce tylko w latach 2015-2020 mogą stwo-
rzyć aż 6,3 tys. nowych miejsc pracy. Wynika to 
z tego, że mamy ogromny potencjał surowco-
wy w tej dziedzinie. Za przykład niech posłuży 
serwatka, odpad z produkcji mleczarskiej, je-
den z wielu odpadów, które dobrze nadają się 
do produkcji biogazu. Rocznie w polskich mle-
czarniach powstaje aż 2 mld litrów serwatki.
Projekt ustawy o OZE zakłada, że do 2020 r. 
biogazownie staną się w Polsce jednym  

z głównych filarów produkcji prądu z OZE.  
Ta produkcja ma za 6 lat wynosić łącznie 32,5 
tys. GWh na rok, z czego na elektrownie wia-
trowe przypadnie prawie połowa (15,2 tys. 
GWh), na spalanie biomasy – 10,9 tys. GWh, 
na biogazownie – 3,2 tys. GWh (trzy razy wię-
cej niż w 2015 r.), na elektrownie wodne – 2,9 
tys., a na fotowoltaiczne jedynie 205 GWh. 
W przypadku samych tzw. mikroinstalacji (ich 
moc to nie więcej niż 40 kW) ten bilans jest 
dla biogazowni jeszcze bardziej korzystny – 
przyjmuje bowiem, że w 2020 r. mikroinstala-
cje w Polsce będą produkować 1,7 tys. GWh 
prądu rocznie. Z tego najwięcej, bo aż 0,78 
tys. GWh, przypadnie na instalacje bioga-
zowe, 0,71 tys. na wiatraki, a jedynie 0,2 tys. 
GWh na panele fotowoltaiczne.
Pytanie tylko, czy znów nie są to tylko pobożne 
życzenia. Rząd od kilku lat tworzy dokumenty, 
z których wynika, że już dziś powinniśmy mieć 
w Polsce biogazowy boom. A tymczasem za-
miast niego mamy na razie biogazową klapę.
www.chronmyklimat.pl

Ogromny potencjał w biogazowniach?

Viessmann: 10 lat gwarancji na wymiennik ciepła 

http://www.instalreporter.pl
http://www.viessmann-serwis.pl/ViKlient
http://www.viessmann-serwis.pl/ViKlient
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Kilka tygodni temu, w Niemczech zapo- 
wiedziano kolejny etap rewolucji energe- 
tycznej, tym razem w technice grzewczej.  
1 maja 2014 roku wejdzie w Niemczech  
w życie nowe rozporządzenie o oszczędzaniu 
energii EnEV. Już teraz zapowiedziano, że od 
stycznia 2016 roku pojawi się kolejna noweli-
zacja przepisów, z zaostrzonymi wymogami 
efektywności dla nowych budynków. Roz-
porządzenie EnEV w pośredni sposób zmusi 
potencjalnych budujących po 2016 r. do 
zastosowania w nowych budynkach urzą-
dzeń korzystających z energii ze źródeł odna-
wialnych. Jest to związane ze planowanym 
zmniejszaniem zużycia energii pierwotnej oraz 
wprowadzeniem klas energetycznych budyn-
ku w oparciu o zużytą energię końcową.
Wartość dopuszczalnego maksymalnego 
rocznego zapotrzebowania na energię 
pierwotną dla ogrzewania i przygotowania 

ciepłej wody w nowych budynkach jedno-
rodzinnych spadnie o 25% z 73 kWh/m2 do 53 
kWh/m2 (dane dla referencyjnego budynku 
jednorodzinnego).
Wymóg minimalnej wartości energii pierwot-
nej od 2016 r. będą w stanie spełnić kotły na 
biomasę oraz różnego typu pompy ciepła. 
Jednak najwyższe wymogi wysokich klas ener-
getycznych budynków (klasa A+) będą w sta-
nie spełniać budynki zasilane tylko pompami 
ciepła zarówno pobierającymi energię odna-
wialną z gruntu, jak i z powietrza.
Bardzo istotną zmianą dotyczącą sprężarko-
wych pomp ciepła jest zapowiedź zmniej-
szania współczynnika nakładu energii pier-
wotnej dla energii elektrycznej (energy-mix 
sieci elektrycznej). W rozporządzeniu z 2014 
r. spadnie ono umiarkowanie z wartości 2,6 
do 2,4, a po 01.01.2016 jeszcze spadnie do 
wartości 1,8. Jest to wynik mocnego „zazie-

lenienia” się produkcji energii 
elektrycznej w Niemczech. 
Efekty działań niemieckich 
programów wsparcia foto-
woltaiki i energetyki wiatrowej 
pozwoliły istotnie obniżyć 
współczynnik nakładu energii 
pierwotnej (ze źródeł kopal-
nych) dla energii elektrycz- 
nej. Jeszcze parę lat temu  
w Niemczech, aby uzyskać  
1 kWh energii elektrycznej przy 
produkcji prądu trzeba było 
zużyć 3 kWh energii pierwot-
nej. Zgodnie z nowym rozpo-
rządzeniem, po 2016 roku, 
aby uzyskać 1 kWh energii 
elektrycznej trzeba będzie 

zużyć już tylko 1,8 kWh energii pierwotnej. Po-
woduje to znaczne zwiększenie efektywności 
pomp ciepła zasilanych energią elektryczną 
i to bez zmian konstrukcji urządzenia. Wyko-
rzystanie energii pierwotnej dla pompy cie-
pła po 2016 r. będzie o ponad 30% bardziej 
efektywne. Szczególnie mocno promuje to 
pompy ciepła typu powietrze/woda, zasob-
nikowe pompy ciepła do c.w.u., jak i rozwią-
zania hybrydowe pompy ciepła powietrze/
woda + kotły gazowe (rysunek). 
Charakterystyki energetyczne budynków  
i klasy energetyczne budynków będą opierać 
o zużytą energię końcową (a nie tak jak pier-
wotnie planowano w Polsce, o energię pier-
wotną).  Nowe świadectwa charakterystyki 
energetycznej budynków będą też posiadać 
klasy energetyczne budynków, podobnie jak 
sprzęt AGD czy inne urządzenia zużywające 
energię. Klasy energetyczne zaczynają się od 
klasy A+, a kończą na klasie energetycznej H.
Najwyższe klasy energetyczne budynków 
(A+) pozwoli osiągnąć zastosowanie pomp 
ciepła, w tym również sprężarkowych pomp 
ciepła typu powietrze/woda. Stosunkowo 
wysokie klasy energetyczne A pozwoli osią-
gnąć zastosowanie gazowych pomp ciepła  
i układów hybrydowych np. kocioł gazowy  
z pompą ciepła typu powietrze/woda. 
Zastosowanie kotłów spalających biomasę 
np. pelet będzie skutkować uzyskaniem sto-
sunkowo niskej klasy energetycznej nowych 
budynków (rysunek). Ogłoszona i planowa-
na zmiana przepisów EnEV od 2016 r. będzie 
mieć duży wpływ na rozwój technologiczny 
i rynkowy wymienionych produktów nie tylko 
w Niemczech, ale i w całej Europie. 
Źródło: PORT PC

Rozporządzenie EnEV w Niemczech – skorzystają pompy ciepła
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W grudniu ubiegłego roku Główny Urząd Staty-
styczny przedstawił raport, dotyczący informacji 
z zakresu pozyskiwania i zużycia energii z źródeł 
odnawialnych. Z opublikowanych badań wyni-
ka, że w latach 2003-2010 w krajach UE-27 wy-
stępował coroczny systematyczny wzrost ilości 
energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych 
w stosunku do roku poprzedniego. Największy 
wzrost odnotowano w 2010 roku i wyniósł dla 
krajów UE-27 – 12,2%, dla Polski – 13,7%. Jednak-
że już w 2011 zaobserwowano dla UE-27 spadek 
o 2,7%, podczas gdy w Polsce wystąpił dalszy 
wzrost ilości energii pozyskiwanej ze źródeł od-
nawialnych w porównaniu z rokiem 2010 i to aż 
o 8,6%. W latach 2003-2011 udział energii ze źró-
deł odnawialnych w energii pierwotnej ogółem 
systematycznie wzrastał. W okresie 2007-2011 
jej udział wzrósł w UE-27 od 15,6 do 20,3%,  
a w Polsce od 6,7 do 10,9%. W tym samym  
okresie pozyskiwanie energii pierwotnej z OZE 
wzrosło w UE-27 o 21%, w Polsce o 54%.
Udział energii elektrycznej wytworzonej  
z odnawialnych nośników energii w zuży-
ciu energii elektrycznej brutto w krajach 
UE-27 w latach 2005-2011 wzrósł z 13,6 
do 20,4%, a w Polsce odpowiednio z 2,6  
do 8,3%.
Z danych przedstawionych w raporcie GUS wy-
nika, że w 2007 roku energia elektryczna wytwo-
rzona z OZE stanowiła 3,5% krajowego zużycia 
energii elektrycznej bruttu, podczas gdy w 2012 
roku było to już na poziomie 10,6%. W latach 
2003-2012 udział energii elektrycznej pozyskiwa-
nej z biopaliw wzrósł z 17,73 do 56,45%, z wiatru 
z 5,51 do 28,12%. Zmalał natomiast udział ener-
gii elektrycznej pozyskiwanej z wody z 74,27 do 
12,07%.
www.gramwzielone.pl

GUS: wzrost 
energii z OZE

Przykładowe klasy energetyczne budynku przy zastosowaniu 
różnych technologii grzewczych (zapotrzebowanie ciepła 
użytkowego na ogrzewanie i c.w.u. 60 kWh/(m2rok) w nowym 
budynku jednorodzinnym o powierzchni 150 m2)
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EasySolar opracował aplikację mobilną do 
projektowania systemów fotowoltaicznych. 
Jest to pierwsze tego typu oprogramowanie, 
które korzysta z technologii chmury. Dzięki 
temu, można korzystać z niego z takich urzą-
dzeń jak tablet, smartfon czy laptop. 
Ponadto, aplikacje wyposażono w następu-
jące funkcje: wymiarowanie obiektów pod 
instalację ze zdjęć, szkiców technicznych oraz 
map. Umożliwia również łatwe zarządzanie 
projektami, a także bezpieczeństwo zacho-
wanych danych. W oprogramowaniu zna-

leźć można kompletną bazę komponentów, 
mapy i dane dotyczące nasłonecznienia.  
Firmom instalatorskim oprogramowanie  
EasySolar umożliwi przede wszystkim szybką  
i sprawną komunikację na temat określonych 
projektów, a także wygenerowanie profesjo-
nalnej oferty dla Klienta.
Na bezpłatną wersję testową aplikacji można 
się zapisać na stronie: http://app.easysolar.pl
Wiele informacji na temat funkcjonalności 
można również odnaleźć na fanpagu Easy-
Solar na facebooku.

Aplikacja mobilna do fotowoltaiki

Od 2014 do 2017 r. na budowę punktów 
selektywnej zbiórki odpadów czy instalacji 
przetwarzających śmieci w gminach Na-
rodowy Fundusz Ochrony Środowiska prze-
znaczy ponad 820 mln zł. Z pieniędzy Fun-
duszu będzie można także rekultywować 
tereny np. po byłych poligonach. Z progra-
mu „Racjonalna gospodarka odpadami” 
mogą skorzystać, oprócz samorządów, tak-
że przedsiębiorcy oraz instytucje publiczne.
Program zakłada m.in. udzielanie pożyczek 
(na 1%) na budowę Punktów Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Po-
życzkobiorcy będą mogli liczyć na sfinansowa-
nie do 90% kosztów przedsięwzięcia i później-
sze umorzenie do 40% tych zobowiązań, gdy 
takie punkty będą odbierać wszystkie rodzaje 
odpadów: zużyty sprzęt elektroniczny, akumu-
latory, leki itp. W budowanych przy wsparciu 

Funduszu PSZOK-ach będą musiały także po-
wstać miejsca do prowadzenia działań edu-
kacyjnych popularyzujących selektywną zbiór-
kę odpadów.
W przypadku budowy nowych instalacji do 
przetwarzania śmieci, pożyczki będą mogły 
być udzielane w wysokości do 75% kosztów 
kwalifikowanych całej inwestycji. Umorzeniu 
może podlegać do 30% kwoty pożyczki. Opro-
centowanie wyniesie 3,5% w skali roku. 
Dofinansowane mogą być również spalarnie, 
choć tutaj ważne będzie wykazanie, że do 
takich instalacji trafi odpowiednio dużo śmieci. 
Program nie będzie finansował budowy skła-
dowisk odpadów.
Program zakłada także pomoc dla gmin, któ-
re mają problem ze ściąganiem opłat śmie-
ciowych. Chodzi o sytuację, kiedy gmina ma 
problemy z zapłaceniem firmom, które np. wy-

grały w przetargach. Samorządy będą mogły 
liczyć wówczas na pożyczkę Funduszu (na 1%) 
do czasu, kiedy system zafunkcjonuje (maksy-
malnie na 3 lata).
Pożyczki z Funduszu mogą także dostać pod-
mioty planujące rozbudowę bądź unowocze-
śnienie stacji demontażu pojazdów. Wicepre-
zes NFOŚiGW wyjaśnił, że celem Funduszu jest 
podniesienie ich ekologicznego standardu. 
Jeżeli w takich stacjach utylizowanych jest 
ponad 250 pojazdów rocznie, przedsiębiorcy 
będą mogli przeznaczyć pożyczkę z Funduszu 
na zakup nowego sprzętu.
Samorządy i przedsiębiorcy w latach 2014-
2017 będą mogli skorzystać również z progra-
mów likwidacji tzw. bomb ekologicznych oraz 
rekultywacji terenów zdegradowanych  
i składowisk. Budżet programu to ok. 150 mln zł. 
Pieniądze mają zostać przeznaczone np. na 

rekultywację terenów poprzemysłowych czy 
byłych poligonów wojskowych.
Będzie także możliwość otrzymania przez 
samorządy pożyczki na tzw. „wykonanie za-
stępcze”. Chodzi o sytuację, kiedy samorząd 
zlikwiduje zagrożenie ekologiczne w imieniu 
podmiotu odpowiedzialnego za powstanie 
takiej sytuacji. Następnie gmina dochodzić 
będzie swoich roszczeń i zwróci pieniądze do 
NFOŚiGW.
W styczniu ruszył także program dot. gospo-
darki wodno-ściekowej. Będzie on realizowany 
do końca 2015 r., a jego budżet wynosi 392 
mln zł. Pożyczki na ten cel mają stałe opro-
centowanie 2,5 proc. w skali roku. Szczepański 
przypomniał, że program skierowany jest do 
gmin z przeznaczeniem na nowe oczyszczalnie 
ścieków czy modernizacje sieci kanalizacyjnej.
Źródło: PAP

NFOŚiGW pomoże gminom w budowie systemu gospodarowania śmieciami

http://www.instalreporter.pl


9s t y c z e ń  2 0 1 4  ( 0 1 )  a k t u a l n o ś c i D O  s P I s U  T R E Ś C I

Spółka KAN ma nową siedzibę.  
Trzypiętrowy biurowiec o wysokim 
standardzie został wyposażony  
w nowatorskie rozwiązania techniczne, 
w tym elementy systemu KAN-therm. 
Ostatnie lata działalności firmy KAN 
były okresem wzmożonych inwestycji 
wiążących się z rozwojem produkcji 
i wprowadzaniem na rynek szeregu 
nowych, innowacyjnych produktów. 
Powstały nowoczesne hale produk-
cyjne i magazynowe, zakupiono 
zaawansowane technologicznie 
urządzenia oraz kompletne linie do 
produkcji rur i kształtek, rozbudowano 
laboratorium badawcze, które wypo-
sażono w unikalną aparaturę. 
Ukoronowaniem działalności inwe-
stycyjnej firmy jest oddany właśnie 
do użytku, prestiżowy budynek biuro-
wo-administracyjny spółki KAN. 
– W pierwszej kolejności zadbaliśmy  
o warunki rozwoju naszej produkcji 
inwestując w hale, magazyny i urzą-
dzenia, teraz przyszedł czas na zapew-
nienie komfortowych warunków pracy 
dla ponad 120 pracowników spółki 
KAN i wprowadzenie się do nowej sie-
dziby – mówi Sebastian Kaczan, dyrek-
tor ds. handlu i marketingu Grupy KAN.
Trzypiętrowy biurowiec ma 2000 m2 
powierzchni. Do jego budowy zużyto 
blisko 3300 m3 betonu, opleciono sie-
cią ponad 10 km kabli instalacji elek-
trycznych oraz 35 km przewodów 
instalacji teletechnicznych. Budynek 
wyposażony jest w nowoczesne 
systemy klimatyzacji oraz instalacje 

grzewcze, w tym ogrzewania płasz-
czyznowego. 
Biurowiec został wzniesiony zgod- 
nie z najnowszymi tendencjami  
w technice budowlanej, wśród któ-
rych dominują wysoka jakość, ener-
gooszczędność oraz ekologiczny 
charakter zastosowanych materia-
łów. Charakteru nowej siedzibie do-
dają naturalne materiały – kamień  
i drewno – zastosowane zarówno 
wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektu. 
Nowa siedziba została wyposażona 
w najnowocześniejsze rozwiązania 
techniczne, pochodzące także  
z szerokiej grupy produktów Systemu 
KAN-therm. Należą do nich komplet-
ne rozwiązania w zakresie rurowych 
systemów instalacyjnych wykona-
nych z tworzywa oraz stali.
– Zadbaliśmy, aby w nowym budyn-
ku znalazły się urządzenia najbar-
dziej zaawansowane technicznie 
– wyjaśnia Sebastian Kaczan. – Do 
sterowania systemami grzewczymi 

zastosowaliśmy nasz najnowszy sys-
tem automatyki bezprzewodowej 
KAN-therm Smart. Jest to inteligent-
na, komunikująca się radiowo au-
tomatyka sterująca ogrzewaniem 
podłogowym. Urządzenia Systemu 
KAN-therm Smart służą do precyzyj-
nej, bezprzewodowej kontroli tem-
peratury i innych parametrów sys-
temów grzewczych i chłodzących, 
decydujących o poczuciu komfortu 
w budynku. Pracujemy nad tym, by 
w przyszłym roku automatyka Smart 
była kompatybilna z inteligentnym 
systemem zarządzania budynków 
BMS (Building Management System).
System KAN-therm Smart jest łatwy 
w konfiguracji i obsłudze. Parame-
try ogrzewania w pomieszczeniach 
można ustawiać zdalnie, z poziomu 
obsługi bezprzewodowego termo-
statu, poprzez komputer czy smart-
fon. Ten innowacyjny system stero-
wania zapewnia doskonały komfort 
pracy pracownikom, a dzięki opcji 

SMART Start – funkcji uczenia się spe-
cyfiki budynku- gwarantuje wysoką 
energooszczędność i niższe koszty 
użytkowania nowej siedziby.
– Oczywiście ostatnie dokonania to 
nie koniec inwestycji KAN – dodaje 
Sebastian Kaczan. - Kontynuacją 
naszych działań rozwojowych będzie 
budowa rozległego, nowoczesnego 
Centrum Logistyczno-Produkcyjne-
go. W skład kompleksu wchodzić 
będą hale produkcyjne, przetwór-
stwa tworzyw sztucznych (PE, PP-R, 
PPSU), hale magazynowe wysokiego 
składowania oraz budynek socjalno-
-biurowy. Nowe inwestycje, będące 
przejawem stabilności oraz ciągłego 
rozwoju przedsiębiorstwa, umacniają 
potencjał Grupy KAN i podnoszą jej 
konkurencyjność zarówno na rynku 
krajowym, jak i zagranicznym.

Program Vivat jest skierowany do 
partnerów biznesowych sieci hur-
towni Onninen i jest prowadzony 
nieprzerwanie od 2005 roku. Me-
chanizm programu zakłada na-
gradzanie uczestników punktami 
za zakup produktów wybranych 
marek, które dostępne są w hur-
towniach organizatora na terenie 
kraju. Następnie punkty wymienia-
ne są na nagrody, które uczestnik 
wybiera z bogatego katalogu na-
gród.
Do tej pory firma Onninen samo-
dzielnie zajmowała się jego orga-
nizacją i realizacją. Od listopada 
obsługę akcji przejęła spółka So-
dexo Benefits and Rewards Servi-
ces w ramach Kategorii Lojalność 
i Motywacja w Biznesie specjali-
zującej się m.in. w kompleksowej 
realizacji projektów wsparcia 
sprzedaży. W ramach umowy 
firma Sodexo zapewnia doradz-
two podatkowo-prawne, w tym 
przygotowanie regulaminu akcji, 
dostosowanie katalogu nagród do 
oczekiwań grupy docelowej i jego 
obsługę wraz z dostawą nagród 
do beneficjentów. Sodexo dostar-
czy również kompleksowe narzę-
dzie do prowadzenia i zarządzania 
programem – platformę interne-
tową Sodexo Performance Suite, 
która umożliwia między innymi ko-
munikację z uczestnikami, bieżącą 
analizę projektu i raportowanie 
wyników.

Vivat: Onninen 
motywuje z Sodexo

KAN przeprowadził się do nowej siedziby
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W dniach 9-10 oraz 16-17 stycznia 2014 r.  
w Bielsku-Białej odbyły się dwa ogólno-
polskie spotkania dla Instalatorów Hewa-
lex PRO. W spotkaniach wzięło udział 260 
osób – spośród instalatorów, kontrahentów, 
prasy oraz kadry firmy Hewalex Sp. z o.o. 
Sp.k. Instalatorzy Hewalex PRO to grupa 
ściśle współpracujących z firmą fachow-
ców nie tylko o wysokim poziomie kwali- 
fikacji i wiedzy, ale także bardzo często 
z długoletnim stażem współpracy i aktyw-
nym udziałem w rozwoju produktów firmy 
Hewalex.

Tematyka spotkania obejmowała zagadnienia 
rynkowe oraz techniczne i handlowe. Uczest-
nicy mieli okazję zapoznać się z najnowszymi 
podsumowaniami rynku polskiego i europej-
skiego Odnawialnych Źródeł Energii, a także  

z dalszymi perspektywami jego rozwoju.  
Spotkanie stanowiło także okazję do zapre-
zentowania nowości firmy Hewalex przewi-
dzianych do wdrożenia w roku 2014, a także 
zaawansowanych projektów specjalnych 
realizowanych w ramach współpracy z part-
nerami zagranicznymi. Wizyta w zakładzie 
produkcyjnym w Czechowicach-Dziedzicach 
obejmowała zarówno zapoznanie z techno- 
logiami produkcji, jak i tematyczne szkolenia  
z zakresu m.in. systemu zdalnego nadzoru in-
stalacji Hewalex Ekontrol.  

Ze strony kontrahentów firmy Hewalex, w spo-
tkaniach udział wzięli przedstawiciele 10 firm:  
Afriso Sp. z o.o., Armacell Poland Sp. z o.o., 
Aqua-Concept GmbH, BlueTec GmbH & Co. 
KG, Dražice-Strojírna s.r.o., Machem Sp. z o.o., 
Narva Lichtquellen GmbH + Co. KG, Polskie 

Centrum Promocji Miedzi Sp. z o.o., Rockwool 
Polska Sp. z o.o., Wilo Polska Sp. z o.o.  
W ramach swoich prezentacji oraz ekspozycji 
przedstawiciele przedsiębiorstw mieli okazję 
przedstawić szczegółowe zagadnienia tech-
niczno-handlowe związane z zastosowaniem 
własnych produktów w urządzeniach i syste-
mach firmy Hewalex.

Perspektywy rozwoju rynku kolektorów sło-
necznych oraz pomp ciepła, mimo nie za-
wsze sprzyjającego ustawodawstwa krajo-
wego, w przypadku Polski są wciąż bardzo 
obiecujące. W porównaniu do rozwiniętych 
rynków zachodnioeuropejskich, wskaźniki 
nasycenia polskiego rynku OZE są wielokrot-
nie niższe. Uczestnicy spotkania mogli prze-
konać się także  o wysokiej skali produkcji  
w zazwyczaj „uśpionym” sezonie produkcji 

dla branży OZE. Powodem jest nie tylko za-
potrzebowanie rynku krajowego, ale rosną-
ca dynamicznie sprzedaż zagraniczna reali-
zowana do ponad 30 krajów europejskich. 
Rozpoznawalność marki Hewalex stale się 
zwiększa poza granicami Polski, do czego 
przyczynił się również udział firmy w projek-
cie GreenEvo prowadzonym przez Minister-
stwo Środowiska.

I Zjazd Instalatorów Hewalex PRO
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Fundacja PROZON zaprasza wykonawców i szefów chłodniczych firm 
serwisowych do udziału w ankiecie dotyczącej zapotrzebowania na 
szkolenia w zakresie czynników tzw. alternatywnych.

Fundacja uczestniczy w europejskim projekcie szkoleniowym REAL Alternatives. 
Jego celem jest udostępnienie technikom chłodnictwa wiedzy w zakresie 
czynników tzw. alternatywnych (amoniak, dwutlenek węgla, węglowodory, 
HFO), przede wszystkim w postaci e-szkoleń i biblioteki publikacji on-line. 
Zanim powstaną konkretne materiały, PROZON chce poznać potrzeby firm 
serwisowych, by powstałe zasoby były rzeczowe i przydatne w codziennej 
praktyce. Dlatego Fundacja serdecznie zaprasza do wypełnienia krótkiej 
ankiety on-line. Można ją znaleźć pod tym linkiem: https://www.surveymon-
key.com/s/YNR7FM6
Fundacja zaprasza też do dzielenia się spostrzeżeniami i uwagami na temat 
wiedzy potrzebnej specjalistom, którzy zajmują się „alternatywnymi” czynni-
kami chłodniczymi!
Projekt REAL Alternatives realizuje, dzięki wsparciu unijnego programu  
„Uczenie się przez całe życie” (ang. Lifelong Learning Programme), siedmiu 
europejskich partnerów: instytuty naukowo-badawcze, firmy szkoleniowe 
oraz organizacje branżowe. Przedsięwzięcie połączy już istniejącą wiedzę  
i doświadczenia zdobyte we wspo-
mnianym zakresie w różnych krajach 
europejskich. Projekt jest poświęcony 
takim czynnikom chłodniczym, jak 
dwutlenek węgla, amoniak, węglo-
wodory oraz HFO. Czynniki te staną 
się alternatywą wobec czynników 
z grupy HFC – nowelizacja unijnego 
Rozporządzenia 842/2006 o F-ga-
zach zmierza do stopniowego ogra-
niczania wykorzystania czynników 
HFC w chłodnictwie i klimatyzacji. 

Więcej informacji:  
http://prozon.org.pl/projekt- 
real-alternatives,111,pl.html

Bosch założył nową spółkę zajmującą się Inter-
netem przedmiotów i usług: Bosch Connected 
Devices and Solutions GmbH oferuje kompakto-
we produkty elektroniczne oraz know-how w dzie-
dzinie oprogramowania, które pozwolą stworzyć 
inteligentne urządzenia i obiekty przystosowane 
do współpracy z Internetem w wielu różnych ob-
szarach codziennego życia. Centralnym punktem 
działalności będą początkowo zastosowania ba-
zujące na czujnikach i związane z koncepcją inteli-
gentnego domu (Smart Home), a także zastosowa-
nia w obszarach transportu, logistyki i komunikacji.
– Samochody, smartfony, kontenery, maszyny – już 
w 2015 roku na świecie będzie ponad sześć miliar-
dów przedmiotów mających możliwość łączenia 
się z Internetem. Umożliwi to stworzenie całkowicie 
nowych usług, które zmienią życie codzienne wielu 
z nas i będą oferować ogromny potencjał dla dzia-
łalności komercyjnej. Chodzi przy tym o inteligentne 
połączenie urządzeń w sieć i stworzenie całościo-
wego, zintegrowanego systemu – mówi dr Volkmar 
Denner, prezes zarządu spółki Robert Bosch GmbH. 
– Utworzenie spółki Bosch Connected Devices and 
Solutions GmbH jest ważnym krokiem strategicznym 
na drodze do dalszego rozwijania naszej oferty dla 
Internetu przedmiotów i usług.
Bosch Connected Devices and Solutions z siedzi- 
bą główną w Reutlingen w Niemczech będzie mia-
ła przedstawicielstwa także w Coimbatore (Indie) 
oraz Suzhou (Chiny). Głównym obszarem działania 
jest rozwijanie zintegrowanych z siecią czujników 
oraz aktuatorów. Aktuatory (urządzenia wykonaw-
cze) przetwarzają sygnały elektryczne czujników 
lub sterowników w konkretne działanie. Przykładem 
może być automatyczne włączanie i wyłączanie 
oświetlenia oraz otwieranie i zamykanie zaworu.

Nowa spółka Bosch 
Connected Devices  
and Solutions

Zapraszamy instalatorów na serię szkoleń organizo-
wanych przez:
- Rettig Heating, producenta grzejników i ogrzewa-
nia podłogowego marki Purmo,
- Vaillant Saunier Duval, producenta urządzeń 
grzewczych,
- De Dietrich, producenta urządzeń grzewczych.
Szkolenie poświęcone będzie prawnym aspektom kon-
struowania umów z klientami i windykacji należności, pro-
wadzone przez doświadczoną firmę doradczą „Synteza” 
oraz nowościom w ofercie Purmo, Vaillant i De Dietrich. 

Harmonogram szkolenia:
8.30 przyjazd uczestników, przywitanie przez przedsta-
wicieli firm, 9.00 prezentacja Purmo, 9.45 prezentacja 
firmy Vaillant lub De Dietrich (w zależności od termi-
nu), 10.45 szkolenie z aspektów prawnych zawierania 
umów z klientami, 14.00 panel dyskusyjny, 14.30  Lunch

Termin, miejsce:
11.02 Respol, Warszawa, ul. Bukowiecka 73
12.02 Hotel Atena, Ciechanów, ul. M. M. Kolbe 76
25.02 AMCO, Olsztyn, ul Augustowska 7
27.02 Femax, Gdańsk, ul. Szczęśliwa 25
28.02 Hydraulik, Tuchola, ul. Chojnicka 81
04.03 Hotel Chopin, Kraków, ul. Przy Rondzie 2
05.03 Hotel Spodek Olympia, Katowice, Al. 
Korfantego 35 (na tyłach Spodka)
12.03 Gospoda Chałupa, Szczecin, Rondo 
Uniwersyteckie, ul, Południowa 9
13.03 Hotel Quality System, Poznań, ul. Lechicka 101
18.03 Galaktyka, Rzeszów, ul. Kozienia 3
25.03 Hotel Quality System, Wrocław, Al. Kromera 16
02.04 Hotel Hrabski, Warszawa Raszyn, ul. Droga Hrabska 50
03.04 Therm Instal, Łódź, Al. Piłsudskiego 143
Uwaga! Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszeń 
można dokonywać telefonicznie lub mailowo (kliknij).

Bezpłatne szkolenia 
Purmo dla instalatorów

Szkolenia z zakresu  
alternatywnych czynników  
chłodniczych – ankieta

http://www.instalreporter.pl
 http://prozon.org.pl/projekt-real-alternatives,111,pl.html
 http://prozon.org.pl/projekt-real-alternatives,111,pl.html
http://www.purmo.com/pl/professionals/instalatorzy-szkolenia.htm
http://www.purmo.com/pl/professionals/instalatorzy-szkolenia.htm
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 Czy kolektor słoneczny może zamarznąć?

Instalacje solarne przeznaczone do pra-
cy w warunkach klimatu środkowo-północ-
nej Europy muszą być przygotowane na wy-
stępowanie ujemnych wartości temperatury 
zewnętrznej. W zdecydowanej większości 
przypadków ochronę zapewnia eksploata-
cja systemu z czynnikiem grzewczym o niskiej 
temperaturze krzepnięcia. 
Stosowane obecnie glikole propylenowe 
zwykle mają gwarantowany próg pracy  
do temperatury rzędu -25 do -28oC dzię- 
ki stężeniu glikolu 40÷45% w roztworze  
z wodą. Instalacje solarne w warunkach 
południowoeuropejskich eksploatowane  
są w oparciu o wodę lub z glikolami w stę-
żeniu 20÷25% (temperatura krzepnięcia do 
maks. -10oC).

Jak szybko glikol traci swoje  
właściwości?

Kolektory słoneczne pracujące w „zimnych” 
warunkach klimatycznych mogą ulec zamarz-
nięciu czynnika grzewczego praktycznie  
w jednej sytuacji: gdy czynnik ten utracił swo-
je właściwości przeciwzamarzaniowe wsku- 
tek niekorzystnych warunków eksploatacji  
w okresie letnim. Długotrwałe przegrzewy wy-
nikłe z braku odbioru ciepła z kolektorów sło-
necznych, w skrajnych przypadkach powo-
dują wytrącanie się frakcji stałych z glikolu. 
Jednocześnie więc wzrasta udział wody  
w roztworze z glikolem, doprowadzając do 
dużego prawdopodobieństwa zamarznięcia 
instalacji solarnej. Przypadki tego rodzaju no-
towane były dla kolektorów próżniowych  
z utrudnionym wypieraniem glikolu w stanie 
stagnacji (bezpośredni przepływ glikolu, gór-
ne przyłącza hydrauliczne). Utrata właściwo-
ści fizyko-chemicznych przez czynnik grzewczy 

Odpowiedzi udzielił:
Ireneusz Jeleń
Menedżer marketingu  
i szkoleń
Hewalex Sp. z o.o. Sp.k.

dobrej klasy, nie nastę-
puje szybko. W prze-
prowadzonych testach 
[1] dochodziło do tego 
przy ciągłym utrzymy-
waniu przez 1008 go-
dzin (42 doby) tempe-
ratury 235oC. Kolektory 
słoneczne, szczególnie 
płaskie, z absorbera-
mi o łatwym wypieraniu 
czynnika grzewczego  
w początkowej fazie sta-
gnacji nie dopuszcza-
ją do tak intensywnego 
i długotrwałego prze-
grzewania glikolu [1]. 
Prawidłowo dobrane  
i eksploatowane insta-
lacje solarne bez prze-
szkód mogą funkcjonować nawet 10 i wię-
cej lat z tym samym czynnikiem grzewczym, 
jeśli użytkownik pamięta o systematycznych 
przeglądach, w ramach których kontrola 
obejmuje przynajmniej pomiar temperatury 
krzepnięcia i odczynu pH.

Zagrożenie zamarzaniem niektórych 
konstrukcji kolektorów próżniowych 
typu heat-pipe

Kolektory słoneczne w ramach wymagań 
normy EN 12975-2 podlegają m.in. testowi od-
porności na temperaturę -20oC. Standardowy 
test zakłada 3-krotne zamrażanie i rozm- 
rażanie orurowania absorbera. Jednak  
w przypadku niektórych konstrukcji kolekto-
rów próżniowych typu heat-pipe dochodzi  
w rzeczywistych kilkuletnich warunkach eks-
ploatacji do uszkodzeń rurek cieplnych. Pro-
blem został zdefiniowany dla tego rodzaju 

kolektorów i poddany analizie w ramach ba-
dań TÜV Rheinland prowadzonych w 2010 
roku po serii zgłoszeń od użytkowników instala-
cji solarnych. Modyfikacja normy EN 12975-2 
i sposobu badania kolektorów próżniowych 
heat-pipe ma na celu eliminację problemu 
uszkodzeń tego typu [2].

Szczególnie wśród kolektorów próżniowych 
typu heat-pipe na rynku występuje znaczne 
zróżnicowanie oferty pod względem ceno-
wym i technicznym. Popularność tego typu 
kolektorów wzrosła  
w ostatnich latach, gdy 
producenci zaczęli w ten 

Wykres temperatury zamarzania dla glikolu propylenowego Tyfocor®L [5]

Nośnik ciepła, jakim jest zwykle woda,  
w niskich temperaturach rzędu -15oC może 
ulegać zamarzaniu, co prowadzi do pęknięć 
rurki cieplnej i wyłączenia ich z pracy [2], [3]

Przykład badania glikolu Tyfocor® LS  
– dla długotrwałego podgrzewania  
w temperaturze 235oC, po 1008 godzinach 
(42 doby), doszło do wytrącenia stałych 
frakcji i degradacji glikolu. Takie warunki 
pracy mogą występować w niektórych typach 
kolektorów próżniowych, w określonych 
warunkach długotrwałego ograniczenia 
odbioru ciepła w okresie letnim [1]

http://www.instalreporter.pl
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sposób zabezpieczać się przed skutkami 
przegrzewania w instalacji solarnej. Na rynku 
funkcjonują jednak rozwiązania z bezpośred-
nim przepływem glikolu przez absorbery  
o korzystnym układzie orurowania dla ochro-
ny glikolu przed długotrwałym wrzeniem [4].

Temperatura krystalizacji, a ochrona 
przed zamarzaniem

Standardowe glikole propylenowe zakłada-
ją próg ochrony dla zwykle -25oC. Już wcze-
śniej może dochodzić do krystalizacji cząstek 
wody (około -20oC), co nie powoduje jeszcze 
zmiany objętości i nie zagraża trwałości ele-
mentów instalacji solarnej.  
Temperatura krystalizacji (określana według  
PN-92/C-40008/10 lub ASTM D 1177) określa 
temperaturę, przy której w płynie powstają 
pierwsze kryształki lodu. Próg ochrony ustalo-

ny jest na -25oC, a cał-
kowite zamarznięcie na 
blisko -30oC. 
W warunkach rzeczy-
wistych, temperatu-
ra powietrza zewnętrz-
nego musiałaby być 
znacznie niższa, aby we-
wnątrz instalacji solarnej 
osiągany był już tak ni-
ski poziom temperatury 
czynnika grzewczego. 
Dodatkową ochronę 
może zapewniać funk-
cja sterownika, która np. 
przy spadku tempera-
tury w kolektorach sło-
necznych poniżej war-
tości zadanej, włączy 
pompę obiegową. 
Czynnik grzewczy będzie 

wówczas odbierać ciepło z podgrzewacza 
pojemnościowego. Funkcję tą wykorzystu-
je się jednak głównie w warunkach południo-
woeuropejskich, gdy instalacja solarna pracu-
je z wodą jako czynnikiem grzewczym.

Literatura:
[1] Entwicklung von thermischen Solarsyste-
men mit unproblematischem Stagnationsver-
halten, AEE INTEC 2003
[2] Problemy eksploatacyjne kolektorów próż-
niowych heat pipe w sezonie zimowym,  
InstalReporter 12.2012
[3] Forum solarpaneltalk.com
[4] Hewalex KSR10 – próżniowe kolektory sło-
neczne klasy „Premium”, InstalReporter 04.2012
[5] Karta katalogowa produktu Tyfocor®L fir-
my TYFOROP Chemie GmbH
[6] Wymiana glikolu w instalacji solarnej,  
Solarblog.pl

TERMSOL-EKO TYFOCOR®L CORACON SOL 5F
Parametr

Barwa 
zielony niebieski różowy

Gęstość (20oC) 1,032÷1.042 g/cm3 1,054÷1,058 g/cm3 1,040 g/cm3

Lepkość
kinematyczna
(20oC)

4,5 mm2/s 68÷72 mm2/s 5,8 mm2/s

Odczyn pH 7,5÷9,5 6,5÷8,0 8,0
Rezerwa alkaliczna min. 3,0 ml 0,1 HCl 10,0÷13,0 ml 0,1 HCl 9,5 ml 0,1 HCl
Temperatura 
minimalna 
eksploatacji

-25oC -25oC -28oC

Ciepło właściwe
(20oC) 3,57 kJ/kgK 3,68 kJ/kgK 3,66 kJ/kgK

Tabela podstawowych parametrów przykładowych glikoli propylenowych 
[6]. Producenci nie zalecają lub nie dopuszczają mieszania różnych 
glikoli, przede wszystkim z uwagi na ich odmienne właściwości 
chemiczne decydujące o poziomie ochrony antykorozyjnej. Podwyższona 
rezerwa alkaliczna glikolu jest wymagana dla kolektorów z całkowicie 
aluminiowymi absorberami, a także dla niektórych kolektorów 
próżniowych z możliwymi podwyższonymi wartościami temperatury pracy

 Zużycie wody, opłaty a… jej oszczędzanie 
   dzięki odpowiednim bateriom i natryskom 

Od wielu lat systematycznie, z roku na rok, 
podnoszone są ceny za wodę i odprowadza-
nie ścieków. Zmniejszające się zasoby oraz 
konieczne inwestycje w sieci wodociągo-
we i kanalizacyjne, czy kolejne oczyszczalnie 
ścieków sprawiają, że ceny rosną i wszystko 
wskazuje na to, że ta tendencja utrzyma się 
w przyszłości. Średnie zużycie wody na oso-
bę w Polsce kształtuje się na poziomie ok. 
100 litrów na dobę, co przekłada się na prze-
ciętną ilość około 35 m3 wykorzystanej wody 
przez jedną osobę w ciągu roku. Ceny wody 
i ścieków są w Polsce bardzo zróżnicowane  
i dochodzą nawet do 50 zł/m3. Obecnie 
średnia, zsumowana cena za wodę i ście-
ki to ok. 10 zł/m3. Przeciętny mieszkaniec Pol-
ski płaci więc bezpośrednio za wodę i ścieki 
350 zł rocznie, natomiast 4-osobowe gospo-
darstwo domowe wydaje rocznie ok. 1400 zł. 
Rzeczywiste koszty są jednak znacznie wyż-
sze, bo kto z nas bierze kąpiel w zimnej wo-
dzie? Nie bez znaczenia dla naszych portfe-
li są więc wysokie stawki za energię, która jest 
niezbędna do podgrzewania wody bieżącej. 
Polska znajduje się w czołówce krajów euro-
pejskich, biorąc pod uwagę cenę energii  
w odniesieniu do zarobków. 
W kontekście wydatków związanych z wodą 
trzeba też pamiętać o ustawie śmieciowej, 
która wprowadza nowe rozwiązania. Jednym 
z nich jest umożliwienie samorządom ustala-
nia ceny za wywóz śmieci wynikającej z ilo-
ści zużywanej wody przez gospodarstwa do-
mowe. Jak podaje Ministerstwo Środowiska 
wśród gmin, które zdecydowały się na ten 
sposób rozliczeń średnia stawka za wywóz 
śmieci posegregowanych wynosi 5,65 zł/m3  

i odpowiednio 7,73 zł/m3 za zbiórkę nieselek-
tywną. 
Przy średnim zużyciu 3 m3 na osobę w ciągu 
miesiąca wartości te przekładają się na kwo-
ty 17 zł i odpowiednio 23 zł na osobę. Cztero-
osobowa rodzina za śmieci posegregowane 
zapłaci miesięcznie średnio ok. 68 zł i 93 zł za 
odpady zmieszane. O ile gminy, które zdecy-
dowały się uzależnić cenę śmieci od zużycia 
wody przez gospodarstwa domowe stano-
wią niewielki procent, to w całej Polsce obo-
wiązują znacząco niższe ceny za odbiór od-
padów posegregowanych. Odbiór śmieci 
zmieszanych jest dużo droższy. Należy tu jed-
nak zwrócić uwagę, że odpady selektywne, 
przed wrzuceniem do właściwego pojemni-
ka, powinny być umyte i wysuszone. Niezależ-
nie więc od sposobu naliczania opłat za od-
pady nowe zasady odbioru odpadów wiążą 
się bezpośrednio lub mają wpływ na zużycie 
wody i koszty z tym związane.

Nie zapominając o kwestiach ekonomicz-
nych, nie można pominąć aspektów etycz-
nych związanych z wodą i jej wykorzysta-
niem. Zasoby wody na Ziemi to w 97% woda 
słona i tylko w 3% woda słodka, z czego po-
nad ¾ zgromadzone jest w lodowcach. Mało 
kto zdaje sobie sprawę, że 
Polska jest krajem bardzo 
ubogim w zasoby wody. 
Na tle innych krajów euro-
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pejskich zajmujemy dopiero 22 pozycję pod 
względem zasobów wody na jednego miesz-
kańca i rośnie liczba miejsc, gdzie problem 
z dostępem do wody pitnej staje się i będzie 
stawał coraz bardziej powszechny. W sytu-
acji ograniczonych zasobów, prawa ekono-
mii są nieubłagalne – woda drożeje i będzie 
drożeć. Kwestie finansowe łączą się tu bez-
względnie z ekologią.

Pytanie „czy warto oszczędzać wodę?” 
okazuje się więc pytaniem retorycznym. 
Podstawowe metody dotyczą ogranicze-
nia jej marnotrawstwa i są niezwykle proste 

do zastosowania w życiu codziennym. Warto 
przyjrzeć się instalacji wodnej, sprawdzając 
szczelność baterii i zbiornika WC oraz ustawić 
napełnianie spłuczki toaletowej na niezbęd-
ne minimum. By osiągnąć wymierne efekty 
można stosować się też do kilku prostych za-
sad: zakręcać wodę podczas mycia zębów, 
czy golenia, zamienić kąpiel w wannie na 
ekonomiczny prysznic, nie myć, tylko płukać 
naczynia pod bieżącą wodą. Pamiętajmy, by 
nie używać toalety, jako śmietnika na drob-
ne odpadki. Zmiana codziennych nawyków 
w szybkim czasie przyniesie efekty w postaci 
niższych rachunków za wodę i ścieki.

Mniejsze zużycie wody dzięki oszczędnym bateriom

Szacuje się, że woda, którą zużywamy w go-
spodarstwach domowych w ok. 40% prze-
znaczana jest na higienę osobistą. Każdy 
z nas, codziennie, na kąpiel i mycie zuży-
wa przeciętnie około 40 litrów wody. Czyn-
nością, którą wykonuje się, co najmniej kil-
kukrotnie każdego dnia jest mycie rąk. Tutaj 
można oszczędzić wodę, zmniejszając stru-
mień wypływający z baterii, jednak efek-
tywniejsze i bardziej komfortowe jest mycie 
dłoni pod szerszym strumieniem. Dlatego 
rozwiązaniem, które proponuje Ferro w ba-
teriach z serii VerdeLine jest oszczędnościo-
wy perlator FerroAirMix, dzięki któremu wy-
pływająca woda miesza się z powietrzem. 
Uzyskuje się obfity, szeroki strumień przy 
ograniczeniu jej zużycia nawet o połowę  
w stosunku do standardowego produktu. 
W efekcie, przy maksymalnym otwar-
ciu, przez baterię umywalkową Ver-
deLine, zależnie od modelu, przepły-
wa od 4,5 do 7,8 litra wody na minutę, 
podczas gdy przez standardową bate-
rię ok. 12-16 litrów. 
Zakładając, że każdego dnia korzysta się  
z umywalki tylko przez jedną minutę przy peł-
nym otwarciu przepływu, rocznie można zu-
żyć bez wysiłku nawet 4 tys. litrów wody mniej, 
nie obniżając przy tym komfortu mycia. 
Dodatkowym ułatwieniem zwiększają-
cym funkcjonalność jest dwustopniowa 
głowica ceramiczna FerroClick ułatwiają-
ca ustawienie strumienia ekonomicznego. 
Głowicę wyposażono w ogranicznik wy-
pływu ciepłej wody. Dzięki niemu samo-
dzielnie, w prosty sposób możemy usta-
wić maksymalny wypływ ciepłej wody. 
Oszczędzamy tym samym na kosztach 

energii oraz zmniejszamy ryzyko poparze-
nia, co ma znaczenie zwłaszcza, gdy  
z baterii korzystają również dzieci. Niezwy-
kle przydatną funkcją, w jaką wyposażo-
no baterię, jest system EasyClean. W pro-
sty sposób, przecierając palcem dłoni 
perlator, możemy usunąć z niego osadza-
jący się kamień wapienny bez wykręcania 
go z urządzenia. 
VerdeLine to nie tylko baterie, ale również 
natryski. Tutaj realne oszczędności mogą 
być jeszcze większe. Większość standar-
dowych słuchawek prysznicowych cha-
rakteryzuje przepływ na poziomie ok. 
15 litrów na minutę. Innowacyjne roz-
wiązania zastosowane przez Ferro w na-
tryskach VerdeLine ograniczają zużycie 
wody do 7,5 l/min (słuchawka Seno). 
Nowatorska technologia mieszania w słu-
chawce wody z powietrzem zastosowana 
w zestawie Doppio VerdeLine pozwoliła 
na zmniejszenie maksymalnego przepły-
wu do 6,2 l/min przy zachowaniu bardzo 
obfitego strumienia. Dzięki temu, stosu-
jąc oszczędnościowy zestaw natryskowy, 
w ciągu minuty możemy zaoszczędzić ok. 
9 litrów wody. Komfort kąpieli z Doppio nie 
obniża się, natomiast wydatki maleją.
Ekologiczna postawa związana z oszczę-
dzaniem wody wcale nie musi wiązać się 
z uciążliwymi czynnościami i wyrzeczenia-
mi. Innowacyjne rozwiązania zastosowa- 
ne przez Ferro w bateriach i natryskach  
VerdeLine sprawiają, że w czasie ich użyt-
kowania praktycznie nie dostrzegamy róż-
nicy. Zmianę, i to korzystną, zauważa się 
dopiero podczas płacenia rachunków za 
wodę, ścieki i energię.

Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 
została założona w 1994 roku w celu upo-
wszechniania inwestycji energooszczędnych 
i promowania racjonalnego wykorzystania 
energii, zgodnie z zasadami zrównoważone-
go rozwoju. Głównym obszarem działalności 
NAPE jest sektor komunalno-bytowy. Specja-
lizuje się w doradztwie energetycznym, opra-
cowywaniu audytów i świadectw energe-
tycznych budynków. NAPE jako jedna  
z niewielu firm w Polsce wykonuje świadec-
twa charakterystyki energetycznej budyn- 
ków skomplikowanych (wyposażonych  
w zaawansowane systemy techniczne),  
a także budynków użyteczności publicznej. Pro-
wadzi szkolenia i publikuje podręczniki dla au-
dytorów energetycznych, arkusze kalkulacyjne 
do przygotowywania audytów oraz materiały 
edukacyjno-informacyjne. Realizuje także pro-
jekty międzynarodowe związane z efektywno-
ścią energetyczną budynków, finansowaniem 
ich modernizacji, wykorzystaniem odnawial-
nych źródeł energii i poligeneracją, promocją 

energooszczędności, zintegrowanym planowa-
niem energetycznym oraz nowoczesnymi tech-
nologiami ogrzewania, chłodzenia i wentylacji.
Przygotowuje wnioski o dotacje z NFOŚiGW, 
Funduszy Europejskich i premie termomoderni-
zacyjne z BGK. NAPE pełni też rolę weryfikatora 
w Programie Finansowania Energii Zrównowa-
żonej w Polsce dla małych i średnich przedsię-
biorstw PolSEFF. Weryfikuje również projekty fi-
nansowane przez Europejski Bank Inwestycyjny.
0d 16 grudnia 
2013 r. NAPE 
oferuje nową 
usługę: Kon-
cepcja przed-
projektowa  
i PFU niskobu-
dżetowych  
i energoosz-
czędnych ba-
senów.  
Więcej na  
www.nape.pl/

NAPE ma już 20 lat
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Wprowadzenie klasy energetycznej A+ 
zapowiedziane jest najwcześniej na 
wrzesień 2017 roku, a do tego czasu 
praktycznie wszystkie pompy ciepła do 
przygotowywania ciepłej wody użytko-
wej będą mieć klasę A (najwyższą możli-
wą do 2017 r.).
Podstawą do oceny wydajności (tabela 1 ) 
jest wprowadzony w 2006 roku i obowiązujący 
w całej UE współczynnik zapotrzebowania na 
energię pierwotną 2,5 (odpowiada współczyn-
nikowi sprawności produkcji energii elektrycznej 
40%) w odniesieniu do prądu elektrycznego.

W zasadzie wszystkie pompy ciepła do przy-
gotowywania c.w.u., oferowane w Euro-
pie, osiągają klasę A. Potencjalny nabyw-
ca może być wprowadzany w błąd klasą A, 
zwłaszcza że elektryczny podgrzewacz za-
sobnikowy (ok. 3 razy mniej efektywny ener-
getycznie) w niektórych profilach poboru 
ciepłej również może uzyskać klasę A (małe 
zasobniki elektryczne). 
Zgodnie z nowymi wymogami ecodesign [3] 
od września 2015 r. obowiązkiem producenta 
będzie podawanie nie tylko klasy i poziomu 
mocy akustycznej na etykiecie energetycz-

Etykiety i klasy energetyczne 

Co oznacza  
„pompa ciepła do 
przygotowywania c.w.u.  
klasy energetycznej A”?

  Paweł Lachman

  W tabeli 1  zamieszczono uzyskane warto-
ści współczynnika COP w zależności od kla-
sy i profilu poboru ciepłej wody. Pompa cie-
pła do przygotowywania c.w.u., powszechnie 
spotykana w sprzedaży, osiąga już dzisiaj bez 
jakichkolwiek problemów klasę A (podgrze-
wacz zasobnikowy o pojemności przynajmniej 
250 do 300 l przy profilu XL poboru c.w.u.). Róż-
nice między poszczególnymi klasami ener-

getycznymi są szczególnie duże, np. pom-
pa ciepła klasy A+ w najgorszym przypadku 
jest prawie dwukrotnie bardziej efektywna, niż 
pompa klasy A. Ponadto dla wybranego pro-
filu poboru c.w.u. musi być spełniony warunek 
zdefiniowanej minimalnej ilości ciepłej wody. 
Od 24 września 2015 pompy ciepła do przy-
gotowywania c.w.u. będą musiały obowiąz-
kowo mieć etykietę energetyczną.  

Wkrótce urządzenia do przygotowywania ciepłej wody użytkowej (w tym 
pompy ciepła) będą oznakowane etykietami energetycznymi, jak to się 
już czyni od lat w przypadku klimatyzatorów, lodówek, pralek i wszystkich 
innych urządzeń zużywających energię. 
Komisja Europejska wydała rozporządzenie nr 812/2013 z dnia 18 lutego 
2013 r. dot. określania etykiet energetycznych. Jest ono wiążące również 
dla Polski.
Etykiety energetyczne i klasy energetyczne dla urządzeń przygotowujących 
ciepłą wodę w tym i pomp ciepła do c.w.u. zaczną obowiązywać w całej 
Europie od września 2015 roku. 

Profil poboru ciepłej wody M L XL XXL
Minimalna ilość pobranej ciepłej 
wody [dm3] 65 130 210 300

Klasa energetyczna minimalna wartość wskaźnika COP (wartość przybliżona)
A++ (od roku 2017) – tylko dla 
pakietów 3,25 3,75 4,00 4,25

A+ (od roku 2017) 2,50 2,88 3,08 3,28
A (od 09.2015) 1,63 1,88 2,00 2,13
B (od 09.2015) 1,13 1,25 1,38 1.50

Tabela 1  Klasyfikacja pomp ciepła do przygotowywania ciepłej wody użytkowej  
w zależności od profilu pobierania i od minimalnej wartości wskaźnika COP (pomiary  
dla A20/W10-55)

1  Etykieta energetyczna 
dla pompy ciepła 
podgrzewającej wodę 
użytkową do 2017 roku  
i po 2017 roku (do 09.2017 
najwyższą klasą będzie A, 
klasy energetyczne A+ będą 
wprowadzone po wrześniu 
2017 roku, wyższe klasy A++ 
i A+++ są przewidziane po 
wrześniu 2017 dla pakietów 
np. zasobnikowa pomp 
ciepła do c.w.u. + kolektory 
słoneczne do c.w.u.)
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Porównanie COP wg normy starej PN-EN 255-3 i aktualnej PN-EN 16147

Współczynnika efektywności COP wyzna-
czonego zgodnie z normą PN-EN 16147 
nie można porównywać wprost z wcze-
śniejszym współczynnikiem COP wyzna-
czonym z PN-EN 255-3. Wynika to z zasto-
sowania innej metodologii pomiarów. Na 
poniższym rysunku przedstawiono graficz-
nie obydwie, różniące się między sobą, 
metody wyznaczania współczynnika COP.
Wg aktualnej normy PN-EN 16147 wskaź-
nik COP wyznacza się w trakcie cyklu po-
bierania (dzienny profil poboru c.w.u. dla 
przeciętnego gospodarstwa domowego). 

Cykl taki trwa przynajmniej 24 h. Podczas 
jego przebiegu wykorzystuje się zdefinio-
waną energię poboru c.w.u. oraz wynika-
jącą z pracy pompy ciepła energię do-
starczoną, tak aby wyznaczyć wskaźnik 
COP pompy ciepła do przygotowywa-
nia c.w.u. na podstawie pomiarów trwają-
cych całą dobę.

Inaczej definiowano COP wg już nieobo-
wiązującej już normy EN 255-3. Tutaj do 
wyznaczenia tego współczynnika wyko-
rzystywano energię poboru c.w.u. połowy 

pojemności podgrzewacza zasobnikowe-
go i wynikającą stąd dostarczoną energię 
elektryczną (rys. 2 ).

Na wykresie (rys. 3 ) zestawiono wszyst-
kie wyniki badań COP ze szwajcarskiego 
środka badawczego Wärmepumpen-Te-
stzentrum WPZ und Akustik dla urządzeń 
(pow. 250 l.) o profilu poboru XL zarówno 
dla nowej, jak i starej normy.

Podane wartości COP wg 16147 są pomie-
rzone dla parametrów A15W10-55. W przy-

padku przejścia na parametry A7W10-55, 
które można by przyjąć dla klimatu umiar-
kowanego wartość COP spada o około 
15% od COP dla A15W10-55. Z kolej przej-
ście na parametry A20W10-55 daje nam 
wzrost COP ok. 10% od wartości COP dla 
od A15W10-55.
Podawane wartości w przeglądach  
czy zestawieniach w różnych czasopi-
smach branżowych dla pomp ciepła  
do c.w.u. różnią się w sposób znaczący  
od podanego przykładowego przeglą- 
du pomp. 

 

 
 

COP wg EN 16147 

COP wg EN 255-3 

Pobór c.w.u. 
Nagrzewanie 

   Q 
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T [hh:mm] 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kolejna badana pompa ciepła do c.w.u.

C
O

P 
[-]

COP wg 16147

COP wg 255-3

2  Wyznaczanie wskaźnika COP wg dwóch różnych norm (górny wykres wg aktualnej  
PN-EN 16147, dolny – wg poprzedniej normy PN-EN 255-3)

3  Różnice pomiędzy wartościami COP zmierzonymi wg nowej PN-EN 16147 i starej normy  
PN-EN 255-3 nie są jednakowe i sięgają od 6% do 20% (źródło: WPZ – Bulletin, wydanie 02-2013)
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udział OZE w całym przekazanym cieple na 
cele c.w.u. wynosi 60%.
W pompach ciepła pobierających tylko cie-
pło z powietrza z pomieszczenia (bez wyrzutu 
powietrza na zewnątrz – rys. 5 ) można zało-
żyć (opierając się na decyzji komisji z 1 mar-
ca 2013 r.), że pompa ciepła nie korzysta  

z energii odnawialnej. Ciepło zgromadzane w 
budynku jest ciepłem pochodzącym z zysków 
słonecznych i wewnętrznych i jako takie nie jest 
traktowane jako OZE. Nie zmienia to znacze-
nia dużej efektywności urządzenia (oczywiście 
poza okresem grzewczym, kiedy pompa cie-
pła pobierająca ciepło z ogrzewanego po-

nej. Wymagane będzie również podawanie 
danych COP dla różnych wartości tempera-
tury powietrza w zależności od rodzaju klima-
tu. Dotyczy to przypadku poboru powietrza  
z zewnątrz, w Polsce (klimat chłodny) będzie 
to wartość COP dla A+2W10-55. Dla powie-
trza z pomieszczenia – COP dla A+20W10-55,  
w przypadku powietrza wyrzutowego z systemu 
wentylacji COP dla A+20W10-55 (tabela 2 ).

Czy pompa ciepła do c.w.u.  
korzysta z OZE?

Wbrew pozorom rozstrzygnięcie tego pytania 
nie jest proste i oczywiste. W decyzji Komisji Eu-
ropejskiej z 1 marca 2013 roku dotyczącej spo-
sobu liczenia energii odnawialnej i min. war-
tości SPF jest kilka bezpośrednich i pośrednich 
zapisów dotyczących powietrznych pomp cie-
pła dedykowanych do ciepłej wody:
A. „Jeżeli chodzi o powietrzne podgrzewa-
cze wody, to z reguły tylko w wyjątkowych 
wypadkach takie pompy ciepła mają SPF 
powyżej minimalnej wartości progowej”.
Przyjęta wartość minimalna SPF dla sprężar-
kowych pomp ciepła zasilanych wynosi 2,5 
dla całego obszaru UE. Komisja zwraca uwa-
gę na to, by szczególnie ostrożnie podcho-
dzić do tego typu urządzeń. Na podstawie 

zapisów można by założyć, że min. wartość 
COP wg normy EN 16147 powinna wyno-
sić 2,6 dla A15W10-55, czyli około 2,88 dla 
A20W10-55 (analiza własna – brak gwarancji 
pewności). Ma to potwierdzenie w progu dla 
klasy energetycznej A dla rozbioru c.w.u.  
w profilu L (tabela 1 ).
B. „Tylko powietrze atmosferyczne, tj. po-
wietrze zewnętrzne, może być źródłem 
energii dla powietrznych pomp ciepła…” 
Jeżeli jednak źródło energii stanowi mieszaninę 
energii odpadowej i energii otoczenia (np. po-
wietrze wywiewne z urządzeń do obiegu powie-
trza), to metoda obliczania dostarczonej energii 
odnawialnej powinna to odzwierciedlać. 
Pompy ciepła pracujące na powietrzu wy-
wiewnym, jako źródło energii wykorzystu-
ją energię otoczenia, dlatego dostarczają 
energię odnawialną. Ale jednocześnie takie 
pompy ciepła odzyskują energię z powietrza 
wywiewnego, która nie stanowi energii aero-
termalnej zgodnie z dyrektywą OZE. Dlatego 
tylko energia aerotermalna jest liczona, 
jako energia odnawialna. Uwzględnia się to 
poprzez korektę wartości HHP dla takich pomp 
ciepła, jak określono w rozdziale 3.6 decyzji.
W pompach ciepła pobierających ciepło  
z powietrza zewnętrznego (energia aeroter-
malna) przy założeniu, że wsp. SPF wynosi 2,5 

Dolne źródło 
ciepła Powietrze zewnętrzne Powietrze  

w pomieszczeniu
Powietrze 
wylotowe  

z wentylacji

Warunki 
klimatyczne

klimat 
umiarkowany

klimat 
chłodny 
(Polska)

klimat ciepły nie dotyczy każdy klimat

Temperatura 7oC (6oC) 2oC (1oC) 14oC (13oC)
20oC 

(maksymalnie 
15oC)

20oC 
(maksymalnie 

12oC)

Tabela 2  Standardowe warunki znamionowe zoptymalizowane dla podgrzewaczy ciepłej 
wody użytkowej z pompą ciepła, wartości temperatury suchego termometru (w nawiasach 
podano temperaturę mokrego termometru)

 

 
 

 

Chłodzenie powietrza pobór powietrza z zewnątrz 

- Hobby 
- Fitness 
- Kotłownia 
- Pomieszczenie techniczne 
- Pomieszczenie gospodarcze. 

Sąsiednie pomieszczenie z potencjałem ciepła 

4  Pompa ciepła do c.w.u. z systemem kanałów i przełączaniem powietrza nawiew/wyrzut

 

5  Pompa ciepła pobierająca tylko ciepło z powietrza z pomieszczenia (bez wyrzutu 
powietrza na zewnątrz, rys. z lewej strony – nie korzysta z energii odnawialnej, przy 
wyrzucie powietrza na zewnątrz – pompa ciepła korzysta z OZE tylko częściowo  
( jednak nie w okresie pracy instalacji grzewczej)
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mieszczenia nie powinna pracować).
W pompach ciepła pobierających ciepło  
z powietrza wentylacyjnego wyrzutowego  
z budynku (miks energii odpadowej z energią 
aerotermalną) zakłada sie, że wsp. SPF wyno-
si 2,5, statystyczny udział OZE w całym prze-
kazanym cieple wynosi (600/1970 x 60%), czyli 
ok. 18,5% całego ciepła na c.w.u. 

Czy wspierać finansowo zakup  
pomp ciepła do c.w.u? 

Zdaniem autora na obecnym etapie rozwo-
ju rynku tych urządzeń w Polsce warto wspie-
rać je programami finansowymi. Przewidując 
dynamiczny rozwój rynku tych urządzeń, wy-
daje się za klika lat będzie to już całkowicie 
zbędne. Korzyści dla klientów wynikające  
z zastosowania tych rozwiązań są szczegól-
nie duże. Główną jest już sam fakt, że koszty 
inwestycji są około 2 razy niższe niż dla typo-
wego systemu solarnego do c.w.u. przy co 
najmniej porównywalnych kosztach eksplo-
atacji. Zdaniem autora powinno się wspie-
rać głównie pompy ciepła o odpowied-
nio wysokim COP (≥ 3,0 dla parametrów 
A15W10-55 i profilu XL), tak aby można było 
osiągnąć realną wartość wsp. efektywności 

energetycznej SPF > 2,5 w warunkach klima- 
tu chłodnego. Zgodnie z decyzją Komisji Eu-
ropejskiej z 1 marca 2013 r., tylko pompy  
o takim COP, pobierające ciepło zgroma-
dzone w powietrzu zewnętrznym wykorzystu-
ją energię ze źródeł odnawialnych.
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2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektyw-
ności energetycznej dla podgrzewaczy wody, 
zasobników c.w.u. i zestawów zawierających 
podgrzewacz wody i urządzenie słoneczne
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z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
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cego powietrza) oraz na promieniowaniu 
(ogrzewaniu powierzchni otaczających). Sto-
sunek konwekcji do promieniowania zmienia 
się w zależności od konstrukcji grzejnika i sys-
temu ogrzewania, np. ogrzewanie powietrz-
ne jest to bardziej ogrzewanie konwekcyjne, 
a ogrzewanie ścienne czy też podłogowe 
charakteryzuje się z kolei dużym udziałem 
promieniowania. Sprawia to, że dla każdego 
grzejnika obowiązują różne zależności mocy 
cieplnej od temperatury powierzchni grzej-
nej lub różnicy temperatury grzejnika i powie-
trza w pomieszczeniu. 
Ta zależność jest opisywana przez charakte-
rystykę cieplną grzejnika, w której występu-
je wykładnik potęgowy „n”. Mówi on o tym, 
jak mocno oddawanie ciepła przez grzejnik 
zależy od różnicy temperatury grzejnik – po-
mieszczenie. Im wartość jest bliższa 1,0, tym 
bardziej jest liniowa zależność oddawania 
ciepła przez powierzchnię grzejną od śred-
niej różnicy temperatury powierzchni grzejni-
ka i temperatury w pomieszczeniu.

W grzejnikach stalowych płytowych i alu-
miniowych czynnik grzewczy (najczęściej 
woda) rozprowadzany jest po nim za pomo-
cą poziomych i pionowych kanałów wod-
nych. W ten sposób ogrzewa poszczególne 
człony lub rozprowadza ciepło po całej pły-
cie stalowej. Pomiędzy nimi przepływa zimne 
powietrze zasysane od dołu grzejnika, któ-
re po przejściu przez całą wysokość urządze-
nia grzewczego zwiększa swoją temperaturę 
(ogrzewa się) i wylatuje górą.

Proces produkcji

Istotną różnicą pomiędzy dwoma urządze-
niami grzewczymi jest proces produkcji. 

Niuanse budowy, pracy, produkcji… 

Grzejniki płytowe 
stalowe a aluminiowe –  
różnice i podobieństwa

  Tomasz Podleś

  Budowa

Na rys. 1  pokazano przykładowy grzejnik 
aluminiowy. Pokazuje on wszystkie elementy 
grzejnika: przednią, czołową część widoczną 
przez końcowych użytkowników; dwa pozio-
me kanały wodne; pionowe kanały wodne; 
ożebrowanie konwekcyjne (żeberka); wylo-
ty powietrza skonstruowane w sposób mają-
cy za zadanie kierowanie powietrza w stronę 
pomieszczenia. Natomiast na rys. 2  przed-
stawiony jest przekrój przez grzejnik stalowy 
płytowy. Ogólnie rzecz biorąc elementy skła-
dowe są prawie takie same. Także pojawia-
ją się części widoczne, poziome i pionowe 
kanały wodne, blacha konwekcyjna wspo-
magająca wydajność cieplną. Ale jest także 

mała subtelna różnica w grzejniku stalowym 
płytowym, a mianowicie nie ma on fabrycz-
nego ukształtowania wylotów powietrza, tak 
aby ogrzane powietrze było kierowane bez-
pośrednio do środka pomieszczenia. Dla tych 
urządzeń grzewczych najczęściej spotyka-
ną „kierownicą” jest parapet umieszczony na 
odpowiedniej minimalnej wysokości powyżej 
górnej części samego grzejnika.

Zasada działania

W prawie wszystkich urządzeniach grzew-
czych zasada ich działania jest bardzo po-
dobna. Mianowicie opiera się na przekazy-
waniu ciepła do pomieszczenia na drodze 
konwekcji (czyli ogrzewaniu przepływają-

W momencie wyboru grzejnika najczęściej brane są pod uwagę dwa 
urządzenia. Jedno zbudowane z arkuszy blachy stalowej, czyli grzejnik 
stalowy płytowy (najbardziej rozpowszechniony wśród klientów) i drugi 
wykonany ze stopu aluminium odlewany ciśnieniowo lub wytłaczany, 
czyli grzejnik aluminiowy. 
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Elementy aluminiowe – tzw. człony (rys. 3  
i 4 ), są wykonane ze stopu aluminium i odle-
wane ciśnieniowo lub wytłaczane. Sam pro-
ces ich malowania przebiega w dwóch eta-
pach. Pierwszy polega na położeniu warstwy 
lakieru metodą anaforezy mającej na celu 

ochronę grzejnika, drugi etap to malowanie 
lakierem proszkowym nadającym ostatecz-
ny wygląd. Większość producentów grzej-
ników aluminiowych oferuje gotową licz-
bę fabrycznie skręconych członów po kilka 
do kilkunastu, za pomocą specjalnych nypli, 

tworząc tym samym jedną całość. Oczywi-
ście podczas dalszej eksploatacji można te 
człony rozkręcić lub dokręcić nowe.
Grzejniki stalowe płytowe produkowa-

ne są wieloetapowo (rys. 5 ). Pierwszy etap 
produkcji jest to produkcja grzejnika suro-
wego, na który to proces składa się mię-
dzy innymi: magazynowanie blachy, tłocze-

Dobieramy grzejnik, a więc…

…moc cieplna, pojemność wodna, 
ciężar, parametry pracy (maksymalne 
ciśnienie robocze i maksymalne tem-
peratury robocze)
 
Grzejnik ma za zadanie pokryć straty 
ciepła i utrzymać poziom wymaganej 
temperatury w pomieszczeniu. Na jego 
wydajność cieplną decydujący wpływ 
mają parametry czynnika grzejnego: 
temperatura zasilania (Tz) i temperatu-
ra powrotu (Tp). Większość producentów 
grzejników podaje moce dla parame-
trów 75/65˚C, 70/55˚C i 55/45˚C przy za-
łożeniu, że w pomieszczeniu temperatu-
ra jest równa 20˚C (Ti). Jeżeli mamy do 
czynienia z innymi parametrami musimy 

posłużyć się tabelką ze współczynnika-
mi korekcyjnymi, które pozwolą nam ob-
liczyć rzeczywistą wydajność grzejnika. 
Tak więc np. dla parametrów 55/45/20˚C 
współczynnik korekcyjny jest równy 1,96, 
co w rzeczywistości – zachowując tą 
samą wysokość oraz grubość – zwiększa 
nam prawie dwukrotnie długość grzejni-
ka (tabela obok).

Natomiast wielkość start ciepła jest uza-
leżniona od takich parametrów, jak :
• temperatura zewnętrzna, 
• usytuowanie budynku i warunki wietrzności, 
• ochrona cieplna pomieszczeń – współ-
czynnik przenikania ciepła, ścian, stropu  
i podłogi, 

• typ okien i rodzaj oszklenia, 
• ilość i usytuowanie, względem stron 
świata, ścian zewnętrznych w pomiesz-
czeniu, 
• parametry czynnika grzewczego (tz – 
temperatura zasilania i tp – temperatura 
powrotu)
Strefa klimatyczna Polski (od -16oC nad 
morzem do -24oC w górach). 

Dla grzejników aluminiowych członowych 
wydajność cieplna podawana jest dla po-
jedynczego członu. Jej wielkość wyrażona 
jest w watach [W] przy różnej ∆T. Pamię-
tajmy, aby podczas podejmowania decy-
zji porównywać różne modele przy takich 
samych parametrach, jak właśnie ∆T. 

Wzór na to jest przedstawiony poniżej:

                            

 
Gdzie:
t zas. – temperatura zasilania
t pow. – temperatura powrotu
t pom. – temperatura w pomieszczeniu
 
Niewątpliwą zaletą grzejników alumi- 
niowych jest ich ciężar oraz pojem-
ność wodna pojedynczego członu.  

Tz Tp Ti
˚C ˚C 5˚C 16˚C 20˚C 24˚C
90 70 0,59 0,73 0,80 0,87
75 65 0,71 0,90 1,00 1,12
70 55 0,84 1,11 1,25 1,42
55 45 1,15 1,66 1,96 2,37

Tabela Przykładowe współczynniki korekcyjne
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nie paneli, zgrzewanie wielopunktowe stali, 
zgrzewanie konwektora (jeżeli nie jest to wer-
sja higieniczna – bez elementów konwekcyj-
nych), zgrzewanie krawędzi grzejnika elek-
trodami krążkowymi, zgrzewanie króćców 
przyłączeniowych, zaczepów (jeśli potrzeba) 
oraz elementów wzmacniających konstruk-
cję. Drugim etapem jest proces malowania 
polegający na początku na przygotowa-
niu powierzchni (mycie, odtłuszczanie, fosfo-
ranowanie żelazowe powierzchni, płukanie) 
podczas przejazdu przez myjkę z zainstalowa-
nym układem natryskowym z użyciem spe-
cjalnych środków chemicznych. Następnie 
grzejnik poddawany jest malowaniu pod-
kładowemu metodą kataforezy II generacji 
(tylko nieliczni stosuje taką metodę, a więk-
szość używa starszej metody) przez zanurze-

nie całych grzejników w farbie podkładowej 
koloru białego, zapewniając doskonałe za-
bezpieczenie przed korozją. Kolejną fazą jest 
suszenie w komorze okapywania i tunelowej 
suszarce gazowej. Po tym zabiegu urządze-
nie jest malowane epoksydową farbą prosz-
kową, przez napylenie jej na powierzchnię 
grzejnika metodą elektrostatyczną w kabi-
nie lakierniczej. Na końcu etapu jest on pod-
dawany polimeryzacji, czyli utwardzaniu na-
niesionej warstwy farby proszkowej w czasie 
przejazdu przez piec gazowy, w którym tem-
peratura sięga około 190°C. 

Wymiary grzejników

Pod względem wymiarów, jeśli chodzi o wy-
sokość całkowitą grzejnika, to dla grzejników 

aluminiowych rozpiętość ta jest mniejsza niż 
dla grzejników stalowych płytowych (szcze-
góły w tabelach w prezentacjach). Dla urzą-
dzeń ze stopu możemy jedynie pójść w dłu-
gość lub ewentualnie zmienić wysokość (ale 

w bardzo ograniczonej skali), nie mamy jednak 
możliwości zmiany grubości. Dlatego takie ogra-
niczenia stanowią przeszkodę w wyborze grzej-
nika do montażu we wnękach lub tam, gdzie 
musimy dobierać konkretną jego wysokość.  

Dobieramy grzejnik, a więc…

Np. urządzenie grzewcze pokazane na 
rys. 6  składa się z 10 elementów o wyso-
kości całkowitej 581,5 mm. Sumaryczna 
pojemność wodna jest równa 3,7 dm3 (co  
w przeliczeniu na 1 element wychodzi  
w przybliżeniu 0,37 dm3). Waga całego 
urządzenia grzewczego (bez wody) wyno-
si 13,9 kg (1,39 kg/człon). Wykładnik „n” dla 
opisywanego grzejnika jest podawany dla 
jednego członu i jest równy 1,3096. Wydaj-
ność cieplna przy ∆T= 50oC jest równa 1120 W 
(112 W/człon). 
Innymi bardzo ważnymi parametrami bra-
nymi pod uwagę są wartości maksymal-
nego ciśnienia i maksymalnej tempe-
ratury czynnika grzewczego. Większość 
grzejników aluminiowych pracuje przy ci-

śnieniu roboczym do 1,6 MPa, a maksy-
malna temperatura robocza nie powinna 
przekraczać 95ºC. Cena netto katalogo-
wa (producenta) za cały grzejnik brany 
do powyższego porównania, kształtuje się 
w wysokości 470 + 29 zł netto za komplet 
zawieszeń. 
Porównując grzejnik stalowy płytowy  
(rys. 7 ) o podobnej wydajności cieplnej, 
czyli w granicach 1114 W dla parametrów 
75/65/20ºC znaleźć możemy grzejnik  
z podłączeniem z boku, dwupłytowy,  
o wysokości całkowitej 550 mm (co daje 
rozstaw w osiach przyłączy identyczny, jak 
w urządzeniu aluminiowym wynoszącym 
równo 500 mm) oraz o długości całkowitej 
równej 700 mm. Wydajność cieplna do-

kładnie wynosi 1114 W przy n=1,3314. Cał-
kowita pojemność wodna grzejnika oraz 
ciężar (bez wody) wynoszą odpowied-
nio 4,27 litra oraz 21,42 kg. Ciśnienie robo-
cze to 10 bar, maksymalne 13 bar. Mogą 
one pracować w instalacji o maksymal-
nej temperaturze 110ºC. Cena producen-
ta netto, stalowego urządzenia (który bra-
ny jest do porównania), wynosi 539 zł.
Jak widać z powyższego, można śmiało 
stwierdzić, że pod względem parametrów 
technicznych, oba modele są zbliżone. 
Znaczącą różnicą jest tylko waga samego 
grzejnika oraz ciśnienie robocze. Bardziej 
ciężki jest grzejnik stalowy, bo aż o 54%. A 
grzejnik aluminiowy może pracować w in-
stalacjach, w których ciśnienie robocze 

sięga 16 barów. Tak samo szybko będą 
reagowały na wymagane zmiany tem-
peratury w pomieszczeniu, czyli czas na-
grzewania i wychłodzenia będzie bar-
dzo krótki. 
Mając na uwadze modny ekologiczny 
trend w instalacjach grzewczych, jakim są 
niskotemperaturowe układy centralnego 
ogrzewania, bazujące na niezbyt wysokiej 
temperaturze zasilania (np. 45 lub 40ºC,  
a nawet mniej) śmiało można powiedzieć, 
że grzejniki aluminiowe i panelowe spokoj-
nie nadają się do takiego rodzaju instala-
cji. Wymagają jednakże, podczas doboru, 
zwiększonej wielkości np. wysokości, dłu-
gości czy też grubości w porównaniu do 
konwencjonalnych źródeł ciepła.
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Na rys. 8  pokazano 
przykładowy stan-
dardowy grzejnik 
aluminiowy z boku.
Jeśli weźmiemy pod 
uwagę grzejniki pa-
nelowe, to dodat-
kowym atutem jest 
możliwość zwięk-
szania jego grubo-
ści (np. z 60 mm 
można przejść na 
grubość 70, 102, 
152, a nawet 202 
mm), co daje nam 
możliwości skraca-
nia go na długości. 

Powoduje to bardziej elastyczną możliwość 
żonglowania danym grzejnikiem w przypad-
ku, gdy mamy do czynienia z wnęką.

Sposoby podłączania grzejników

W większości standardowe grzejniki aluminio-
we wykonane ze stopu aluminium mają podłą-
czenie boczne z rozstawem między otworami, 
licząc w ich osiach równe 500 mm. Oczywiście 
istnieją grzejniki o mniejszej lub większej wysoko-
ści, a tym samym o mniejszym lub większym roz-
stawie, licząc w osiach otworów jak np. rozstaw 

przyłączy 350 mm a wysokość całkowita rów-
na 407 mm (rys. 9 ). Jednakże są także możliwe 
podłączanie takich grzejników od dołu z roz-
stawem standardowym 50 mm, licząc w osiach 
otworów (rys. 10 ). Ma to zasadnicze znacze-
nie z bardzo prostego powodu, a mianowicie 
takie samo podłączenie mają przecież grzejni-
ki stalowe płytowe. Grzejniki aluminiowe pod-
łączane od dołu, jak i grzejniki panelowe mają 
określone konkretnie, gdzie ma być prze-
wód zasilający, jak i powrotny. W większości 
przypadków, w obu typach urządzeń grzew-
czych spotkać możemy sytuację, w której 
przewód zasilający jest bliżej środka grzejnika 
a przewód powrotny bliżej jego krawędzi.
Biorąc pod uwagę standardowe sposoby 
podłączenia grzejników, to dla grzejników sta-
lowych płytowych jest możliwość jego podłą-
czenia na środku od dołu, a dodatkową ich 
zaletą jest właściwość charakteryzująca się 
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tym, że w niektórych typach jest on obracal-
ny, czyli podczas zamawiania nie należy się 
zastanawiać czy będzie on miał podłączenie 
od dołu po prawej czy też po lewej stronie.

Montaż grzejników do przewodów c.o.

Warto zwrócić szczególną uwagę na warunki 
stosowania i warunki gwarancyjne udostęp-
niane przez producenta danego urządzenia. 
Czy w tych zapisach nie ma wzmianek doty-
czących mieszania elementów wykonanych 
z różnych materiałów, a które pracować 
będą w jednej instalacji. Dowiemy się także, 
z jakiego materiału powinny być wykonane 
przewody ogrzewania. Należy pamiętać  
o tym, żeby nie łączyć bezpośrednio ele-
mentów miedzianych z aluminium. Gdy bę-
dziemy zmuszeni wykonać takie połączenie, 
należy zastosować tzw. przekładki dielek-
tryczne, które eliminują procesy przyspieszo-
nej korozji na ich styku.
W przypadku stosowania przewodów wypro-
dukowanych z samego tworzywa sztuczne-
go, muszą być one zaopatrzone w barierę 
antydyfuzyjną, która uniemożliwia przedosta-
wanie się powietrza do wnętrza przewodu.

Długość okresu gwarancyjnego

Każdy z producentów urządzeń grzewczych 
na swoje wyroby daje określony okres gwa-
rancyjny. W przypadku grzejników alumi-
niowych taka gwarancja może sięgać na-
wet 15 lat …lub więcej. Jednakże należy 
bezwzględnie czytać warunki gwarancyj-
ne danego wytwórcy produktu, bo w nich 
zawarte są szczegółowe zapiski mówiące, 
dla jakich warunków taka długoletnia gwa-
rancja jest ważna. Można się spotkać z ta-
kimi punktami, które mówią, że gwarancja 
jest na 10 czy też 15 lat, ale dotyczy to tyl-
ko zmontowanych i skręconych fabrycznie 
10-elementówych grzejników aluminiowych. 
Każde dołożenie lub odkręcenie członów 
powoduje, że gwarancja ulega zmianie na 
inne warunki.
Określony okres gwarancyjny dotyczy także 
grzejników panelowych, które najczęściej ob-
jęte są gwarancją wynoszącą 10 lat od daty 
sprzedaży. Jednakże bardzo często jest także 
dodatkowy zapis (niejednokrotnie pomijany 
przez kupujących) o tym, że gwarancja ma 
rzeczywiście 10 lat, jednakże nie dłużej niż  
11 lat od daty produkcji.  

Dokumenty potrzebne do odbioru po wykonaniu pracy 
– po zmianach w 2013 r. 

Od jakiegoś czasu z dokumentów obliga-
toryjnie potrzebnych podczas odbioru po 
wykonaniu robót montażowych i urucho-
mieniowych są jedynie deklaracje zgod-
ności, aktualnie nazywane (od 1 lipca 2013 
roku) deklaracjami właściwości użytko-
wych (DoP – Declaration of Performance). 
Wszelkie przepisy dotyczące szczególnych 
wymagań dotyczących instalacji grzew-
czych były niegdyś zawarte w rozporzą-
dzeniach ministra zdrowia. Jednakże ak-
tualnie cały punkt dotyczący grzejników 

został wyrzucony z dokumentu i nie ma 
wizji na przyszłość, aby te zapisy były na 
powrót przywrócone.
Używane w latach wcześniejszych atesty 
higieniczne, wydawane przez Państwowy 
Zakład Higieny, straciły swoją renomę i ak-
tualnie nie są odnawiane przez producen-
tów urządzeń grzewczych. Powód takie-
go stanu rzeczy jest bardzo prosty – atesty 
higieniczne nie są dokumentem obowiąz-
kowym, stanowią jedynie dodatkowy atut 
podczas ofert przetargowych.
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nie optymalizacji konwekcji poprzez wentylato-
ry E2 może zagwarantować szybkie oddawanie 
ciepła oraz szybki czas reakcji. Zimą można w 
bardzo krótkim czasie wyrównać fazy spad-
ku temperatury w nocy lub utratę ciepła w po-
mieszczeniach spowodowaną wietrzeniem.
COSMO E2 doskonale sprawdza się zimą, 
jako wydajny grzejnik zasilany niskotempera-
turowymi źródłami ciepła, natomiast latem, 
dzięki efektowi letniej bryzy zapewnia przy-

jemną chłodną atmosferę w mieszkaniu po-
przez delikatny ruch powietrza. Dzięki nie-
którym adaptacjom w kotłowni możliwe jest 
również suche chłodzenie.
W COSMO E2 zastosowano sprawdzoną 
technologię podłączenia środkowego. We 
współczesnym nowym budownictwie nie 
można nie wziąć pod uwagę wcześniejszego 
położenia rur. Podłączenie środkowe istotnie 
ułatwia montaż oraz redukuje ryzyko usterek, 
umożliwiając jednocześnie maksymalną do-
wolność planowania oraz instalowania.
Producent zatroszczył się jednak nie tylko  

COSMO E2  
– technologia przyszłości

  Piotr Higersberger

  COSMO E2 – ekonomia i estetyka

Nowością na polskim rynku jest grzejnik nisko-
temperaturowy COSMO E2, zdobywca pre-
stiżowych międzynarodowych nagród takich 
jak: Reddot Design Award 2013, Aquadesign 
Award czy ISH 2013 Designplus Award. Tym co 
wyróżnia niskotemperaturowy grzejnik E2 na tle 
konkurencji są wbudowane wentylatory, które 
nawet przy niskich parametrach pracy instala-

cji zapewniają komfort termiczny. Wentylatory 
włączają i wyłączają się automatycznie, za-
chowując przy tym bardzo niski poziom hałasu.
Grzejnik niskotemperaturowy COSMO E2 można 
stosować przy temperaturze na zasilaniu poniżej 
40°C w połączeniu z nowoczesnymi, konwen-
cjonalnymi źródłami energii, jak również w po-
łączeniu ze wszystkimi odnawialnymi źródłami 
energii (pompy ciepła, instalacja solarna etc.).
COSMO E2 charakteryzuje się dużym udzia-
łem ciepła promieniowania, ponieważ ma 
zasilane wodą płyty grzewcze z przodu  
i z tyłu. Dzięki dużemu udziałowi ciepła promie-
niowania oraz zorientowanej na zapotrzebowa-

Marka COSMO oferuje innowacyjne rozwiązania, które wyznaczają 
nowe standardy w technologii grzewczej, od grzejników płytowych 
profilowanych i płaskich, niskotemperaturowych i łazienkowych, aż do 
dekoracyjnych. Każdy z oferowanych produktów dostępny jest w kilku 
kolorach, wzorach i wariantach montażu. Jedno pozostaje natomiast 
niezmienne – najwyższy standard wykonania oraz gwarancja 
ekonomicznego i efektywnego rozprowadzania ciepła.

Model Grzejnik niskotemperaturowy  
COSMO E2 Grzejnik zaworowy COSMO Grzejnik COSMO PLAN T6

Wysokość 500, 600, 900 mm 300, 400, 500, 600, 900 mm

Długość 400, 600, 800, 1000, 1200, 
1400, 1600, 1800, 2000 mm

400, 520, 600, 720, 800, 920, 1000, 1120, 1200, 1320, 1400, 
1600, 1800, 2000, 2200, 2600, 2800, 3000 mm

Typy 
(głębokość) 22 (107 mm) 11 KV (61 mm), 21 KV (80 mm), 

22 KV (105 mm), 33 KV (166 mm)
11 PM (63 mm), 21 PM (82 mm), 

22 PM (107), 33 PM (168 mm)
Moc grzejnika 
22/600/1000  
dla 75/65/20oC

40/35/20oC: 595 W
w trybie pracy komfort 1713 W 1669 W

Rodzaj 
podłączenia

4xGW1/2” i 2xGZ3/4” 
środkowe 2xGZ3/4” + 4xGW1/2” 2xGZ3/4” środkowe 

4xGW1/2”

Materiał 
walcowana na zimno blacha 
stalowa zgodnie z EN 442-1, 
ocynkowana płyta przednia  

o grubości 1 mm

walcowana na zimno blacha 
stalowa zgodnie z EN 442-1 

oraz estetyczne przetłoczenia 
z krokiem co 40 mm

walcowana na zimno blacha 
stalowa zgodnie z EN 442-1  
i płaska, ocynkowana płyta 

stalowa o grubości 1 mm

Kolor
standardowo RAL9016 oraz 

wersje bicolour RAL9005 (czerń) 
i RAL9006 (białoaluminiowy)

RAL9016, 45 innych kolorów,  
na życzenie dostawa w innych kolorach RAL  

i sanitarnych za dopłatą
Maks. ciśnienie 
robocze 1 MPa

Maksymalna 
temperatura 60°C 110°C

Wykończenie 
powierzchni

1. Powłoka zgodnie z DIN 
55900 cz.1, wypalona w 190°C
2. Elektrostatyczna, szczególnie 
odporna powłoka proszkowa 

zgodnie z DIN 55900 cz. 2,  
w kolorze RAL 9016, wypalana 

w temperaturze 210°C

1. Powłoka gruntująca zgodnie z DIN 55900 cz.1, 
utwardzana termicznie.

2. Powłoka wykończeniowa zgodnie  
z DIN 55900 cz. 2

Gwarancja
grzejnik – 5 lat,

wentylatory – 2 lata,
elementy elektryczne – 2 lata

10 lat od daty zakupu

Cena producenta 2038 zł netto 779 zł netto 1227 zł netto

Dowiedz się więcej  
o technologii E2 na 
www.e2-technology.pl
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o stronę ekonomiczną i technologiczną. 
Awangardowy projekt spełnia wszystkie wy-
magania nowoczesnego wnętrza i poprawia 
wygląd pomieszczeń pod kątem stylu.

Grzejniki płytowe COSMO

Grzejniki COSMO charakteryzują się wyso-
ką efektywnością energetyczną a jednocze-
śnie spełniają wszelkie wymagania designerskie 
użytkowników. Wyprodukowane z wysokiej ja-
kości stali, z doskonale zabezpieczoną przed ko-
rozją powierzchnią, otwierają całkowicie nowe 
horyzonty. Występują zarówno w wersji pozio-
mej, jak i pionowej, gładkiej i profilowanej, za-
pewniając szeroki wybór kolorów i wymiarów.
W szerokiej ofercie grzejników płytowych znaj-
dują się m.in. grzejniki COSMO Plan T6, wyko-
nane w technologii podłączenia środkowego, 

które dzięki najwyższej wydajności energetycz-
nej zapewniają szybkie nagrzanie pomiesz-
czenia oraz komfort cieplny. Grzejniki COSMO 
Plan Multi to z kolei wysoka wydajność ciepl-
na, odpowiednia do konkretnej nastawy wbu-
dowanego zaworu, połączona z szybkim cza-
sem nagrzewania się pomieszczenia. 
W ofercie z linii COSMO znajdują się także 
grzejniki kompaktowe, które łączą w sobie 
elegancję z funkcjonalnością i jednocześnie 
stanowią kombinację jasnych, prostych linii 
oraz nowoczesnej technologii. Szybkie ogrza-
nie pomieszczenia i wysoką elastyczność ze 
względu na moc oraz uniwersalność podłą-
czeń gwarantują grzejniki zaworowe. To pro-
dukt sprawdzony, który uzyskał doskonałe 
wyniki w międzynarodowym teście pod wzglę-
dem komfortu, zaraz obok ekonomiczności 
oraz braku negatywnego wpływu na środowi-
sko przy racjonalnej eksploatacji instalacji.
W pomieszczeniach, w których nacisk kła-
dzie się na czystość i sterylność sprawdzą się 
grzejniki higieniczne.
Grzejniki modernizacyjne to prosta, bez-
problemowa oraz szybka wymiana starego 
grzejnika żeliwnego, a także doskonała od-
powiedź na nieefektywną pracę oraz nie-
atrakcyjne wzornictwo starych grzejników. 
Grzejniki COSMO Pionowe i Plan Pionowe 
stosuje się tam, gdzie montaż poziomy jest 
niemożliwy.  

DYSTRYBUTOR: www.bimsplus.com.pl

r
ek

la
m

a

Nowe grzejniki  
marki Buderus – Logatrend

  Adam Kiszkiel

  Charakteryzują się one ponadczasową 
elegancją oraz innowacyjnymi rozwiązania-
mi, które pomagają oszczędzać energię, a 

także wpływają na poprawę komfortu użyt-
kowania. Oprócz doskonałego wzornictwa 
grzejniki charakteryzują się najwyższym stan-
dardem wykonania. Grzejniki Logatrend wy-
konane są z walcowanej na zimno grubej 
blachy. Dzięki temu mają większą niż dotych-
czas moc i mogą jeszcze lepiej zapewnić 
komfort cieplny pomieszczeń. 

Podstawową zaletą nowych grzejników 
jest ich masa, która jednoznacznie od-
zwierciedla grubości blachy (walcowa-

Nowoczesne instalacje 
centralnego ogrzewania powinny 
być wyposażone w grzejniki  
o małej pojemności wodnej,  
a tym samym o małej bezwładności 
cieplnej. Umożliwia to szybki 
rozruch instalacji c.o. i szybką 
reakcję na zmianę warunków 
pracy, czego konsekwencją jest 
oszczędność energii cieplnej. 
Warunki te spełniają stalowe 
grzejniki Buderus typu Logatrend 
C-Profil, VC-Profil, VCM-Profil, 
C-Plan, VC-Plan i VCM-Plan. 

http://www.instalreporter.pl
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nej na zimno), z jakiej są one wykonane. 
Przykładowo masa grzejnika Logatrend C-
-Profil 22/600/1000 to aż 34 kg, co doskonale 
obrazuje jego dużą powierzchnię grzewczą.

Moc grzejnika typu Profil zwiększyła się śred-
nio o 2,3%, co przy tym samym rozmiarze 
grzejnika znacznie polepszyło komfort ciepl-
ny pomieszczeń.

Model C-Profil VC-Profil VCM-Profil
Wysokość 300, 400, 500, 600, 900 mm

Długość 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 
2600, 3000 mm

Typy (głębokość) 10 (61,5 mm), 11 (61,5 mm), 20 (66 mm), 22 (101,5 mm), 30 (157 mm), 
33 (157 mm)

Moc dla grzejnika 
22/600/1000 dla 
75/65/20oC

1687 W 1687 W 1687 W

Rodzaj podłączenia/
rozstaw

boczne, rozstaw = 
wysokość – 60 mm

dolne, rozstaw  
= 50 mm

centralne, rozstaw  
= 50 mm

Materiał stal
Kolor RAL 9016
Maks. ciśnienie robocze 10 bar
Maksymalna temperatura 110oC
Gwarancja 10 lat
Wykończenie powierzchni lakierowane proszkowo
Cena producenta 529 zł netto 669 zł netto 899 zł netto

Zgodnie z DIN 55900 grzejniki Logatrend są 
zagruntowane i pomalowane proszkowo. 
Standardowo oferowane są w wersji białej 
(RAL 9016 – nieskazitelna biel), jednak na za-
mówienie mogą zostać wykonane w dowol-
nym kolorze z całej palety barw.

Grzejniki Logatrend VC i VCM mają w stan-
dardzie zainstalowany korek i odpowietrznik, 
a także wbudowaną wkładkę zaworową  
z nastawą wstępną Danfoss (wkładka N lub  
U w zależności od mocy grzejnika).

Nowe grzejniki dostępne są w wersji stan-
dardowej, wyposażonej w osłony boczne 
i górną (typy 11, 22, 33) oraz higienicznej, 
bez osłon (typy 10, 20, 30). Są jedno- (typy 
10 i 11) lub wielopłytowe (typy 20, 22 i 33). 
Grzejniki wielopłytowe mogą być dowolnie 
obracane wokół osi wyznaczającej ich wy-
sokość. 

Opakowanie grzejników Logatrend składa 
się z naroży ochronnych, styropianu zabez-

pieczającego wkładkę zaworową (VC, VCM) 
oraz kartonowych przekładek osłaniających 
dolną i górną krawędź grzejników. Dlatego 
urządzenia mogą być z powodzeniem trans-
portowane na znaczne odległości. Wszystkie 
objęte są 10-letnią gwarancją producenta.

Grzejniki marki  
Buderus otrzymały 
w tym roku głosami 
konsumentów srebr-
ne godło Konsu-
mencki Lider Jakości 
2013. To ogólnopol-
ski, promocyjny pro-
gram konsumenc-
ki, którego celem 
jest wyłonienie, na 
podstawie zrealizo-
wanych badań kon-
sumenckich, najlep-
szych jakościowo, 
marek i produktów 
dostępnych na pol-
skim rynku. Kolejnym 
wyróżnieniem jest Odkrycie Roku. Jest to na-
groda, która powstała z myślą o produktach 
nowych i innowacyjnych, które w stosunkowo 
krótkim czasie zdobyły uznanie klientów. Obie 
nagrody świadczą o wysokiej jakości grzejni-
ków Logatrend. 
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Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
Infolinia: 801 777 801 
biuro@buderus.pl, www.buderus.pl

Logamax plus GB162 (2,7-45 kW)
Logamax plus GB172-24 T50
Logamax plus GB162 (80, 100 kW)
Logamax plus GB022
Logamax plus GB072
Logamax plus GB152
Logamax plus GB112 W
Systemy odprowadzania spalin
Moduł zasilania awaryjnego UPS Specline 700
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która musi być pozbawiona najmniejszych 
niedoskonałości. Rygorystycznie kontrolowa-
ny jest też kolor i połysk.
Grzejniki aluminiowe Fondital i Nova Florida 
mogą być stosowane w instalacjach wod-
nych i parowych do temperatury 120oC. Są 
również produktem dobrze przystosowanym 
do funkcjonowania w instalacjach niskotem-
peraturowych. Szybko reagują na zmiany na-
staw na zaworach termostatycznych i łatwo 
dostosowują się do każdych warunków kli-
matycznych. System grzewczy z grzejnikami 
aluminiowymi pozwala na szybkie przysto-
sowanie się do zapotrzebowania na ciepło, 
dzięki czemu unika się marnotrawstwa i nie-
potrzebnego zużycia paliwa. Grzejniki alumi-
niowe Fondital charakteryzuje bardzo dobra 

odporność na korozję w środowisku wodnym 
oraz przy współpracy z instalacją miedzianą, 
z tworzyw sztucznych czy też ze stali. 

Grzejniki z podłączeniem dolnym
Fondital w swojej szerokiej ofercie ma 
grzejniki aluminiowe odlewane ciśnienio-
wo z podłączeniem od dołu. Standardo-
wym podłączeniem grzejników aluminio-
wych było podłączenie boczne. Zdarzało 
się podłączać grzejniki aluminiowe od dołu, 
ale było to rozwiązanie mało estetyczne, 
skomplikowane i często kosztowne. Fon-
dital proponuje innowacyjne rozwiązanie 
podłączenia od dołu. Dzięki niemu można 
dostosować podłączenie grzejników alumi-
niowych do już istniejących instalacji. W ta-

Fondital  
– grzejniki 
odlewane 
ciśnieniowo

  Jerzy Luc

Fondital S.p.A jest pierwszym 
światowym producentem grzejników 
aluminiowych odlewanych 
ciśnieniowo. Grzejniki aluminiowe 
Fondital od wielu lat stanowią jedno 
z najpopularniejszych rozwiązań na 
rynku techniki grzewczej. Wszystkie produkty Fondital podlegają 
ścisłym, surowym wewnętrznym kontrolom i są zaprojektowane  
w taki sposób, aby zapewnić ich łatwy montaż i konserwację.

  Grzejniki Fondital i Nova Florida zapro-
jektowane są na ciśnienie robocze 16 ba-
rów. Tak jak w przypadku wszystkich grzejni-
ków odlewanych ciśnieniowo marek Fondital 
i Nova Florida warta podkreślenia jest wy-
soka jakość ich malowania. Pierwsza faza 
malowania to anaforeza. Grzejnik zosta-
je zanurzony w zbiorniku, w którym zacho-
dzi „kąpiel” w farbie. Zapewnia to komplet-
ne i jednolite zabezpieczenie lakierowanych 
elementów. Druga faza malowania jest wy-
konana przy wykorzystaniu proszków nakła-

danych elektrostatycznie. Standardowym 
kolorem Fondital jest biały RAL 9010. Malo-
wanie proszkowe nadaje grzejnikowi jego 
ostateczny wygląd, gwarantuje najwyższą 
jakość estetyczną, powierzchnia jest błysz-
cząca i odporna na korozję.
Na wszystkich etapach produkcji grzejnik jest 
poddawany różnym kontrolom jakości. Testu-
je się czystość stopu, który stanowi podsta-
wowy warunek doskonałości produktu. Prze-
prowadza się próbę szczelności zestawu. 
Sprawdza się jakość powierzchni grzejnika, 

mOOD GarDa

mOOD
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kich instalacjach wymagany jest rozstaw 
przyłączy 50 mm oraz odpowiednie ułoże-
nie zasilania i powrotu. 

Blitz SUPER i S5 
Są to grzejniki aluminiowe odlewane ciśnie-
niowo, które charakteryzują się licznymi inno-
wacjami technologicznymi: 
- innowacyjny wzór przemysłowy,
- innowacja dotycząca kształtu piór bocz-
nych, która została przestudiowana poprzez 
odpowiednie symulacje dynamiki płynów 
oraz próby w komorze klimatycznej. Nowy 
kształt pozwala na osiągnięcie wyższej mocy 
grzejnika przy ograniczonej powierzchni i niż-
szej wadze,
- innowacja dotycząca obecności tylnych 
otworów, które pozwalają na większą wymia-
nę ciepła typu konwekcyjnego,
- innowacja dotycząca nowego korka przy 
zamknięciu elementu.
Dodatkowo na zamówienie, modele Super 
Aleternum poddawane są obróbce antyko-

rozyjnej, podczas której specjalną powłoką 
pokryta zostaje cała komora wodna grzejnika.

Garda S/90 
Zaprojektowany zgodnie z nowoczesnymi 
trendami Garda S/90 oferuje rozwiązania in-
teligentne i elastyczne. Jego główną cechę 
jest pionowe wydłużenie, które pozwala na 
wykorzystanie również ograniczonych prze-
strzeni. Siedem modeli Garda S/90 umożliwia 
dopasowanie grzejnika do każdej przestrze-
ni – wysokość od 966 mm do 2066 mm oraz 
uniwersalna dziewięciocentymetrowa głębo-
kość grzejnika. 

Grzejniki Mood
Grzejnik dekoracyjny Mood stylem przypo-
mina stare grzejniki żeliwne, ma dodatkowe 
zdobienia na elementach. Fondital propo-
nuje szeroką gamę kolorów do wyboru z wy-
kończeniem np. błyszczącym lub perłowym. 
Grzejnik Mood jest dostępny również w wer-
sji z nóżkami. Dodatkowym atutem grzejni-

ków jest fakt, że wszystkie modele mają rów-
nież wewnętrzną powłokę antykorozyjną 
Aleternum, która chroni ich komorę wodną. 
Dzięki tej powłoce grzejniki mogą być insta-
lowane tam, gdzie pH wody w instalacji jest 
doprowadzone do skrajnych wartości. Grzej-
niki z powłoką Aleternum mogą pracować 
przy pH wody o przedziale od 5 do 10 i mają 
gwarancję 15 lat.  

Fondital Service Polska sp. z o.o.
Biuro handlowe:
ul. Przemysłowa 7a
32-050 Skawina 
tel. 12 256 27 60
www.fondital.it/pl
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Model GARDA S/90: modele 
od 900 do 2000

MOOD: modele  
od 235 do 2000

BLITZ SUPER  
500/100

Głębokość elementu 90 mm 90 mm 97 mm
Wysokość elementu 966-2066 mm 284-2049 mm 557 mm
Szerokość elementu 80 mm 50 mm 80 mm
Rodzaj podłączenia/
rozstaw podłączenie boczne

Moc przy ΔТ 50 К 182,2-324 W/element 30,6-188,1 W/element 124,3 W/element
Materiał stop aluminium
Kolor biały (RAL 9010) różne Biały (RAL 9010)
Maks. ciśnienie robocze 0,6 MPa 1,6 MPa 1600 kPa (16 bar)
Maksymalna temperatura 120oC

Wykończenie powierzchni podwójny proces malowania: poprzez anaforezę  
oraz malowanie proszkowe

Gwarancja 10 lat 15 lat 10 lat

Cena  producenta
92,73-156,24 zł 

netto/za element 
(w zależności od 

wysokości)

107,73-234,77 zł 
netto/za element 
(w zależności od 

wysokości i koloru)

32,367 zł netto/ 
za element BLITZ SUPER 

Według przedstawicieli branży energii 
odnawialnej Komisja Europejska może nie 
zgodzić się na notyfikację ustawy o od-
nawialnych źródłach energii, nad którą 
pracuje polski rząd. Ministerstwo Gospo-
darki przedstawiło zaktualizowany projekt 
ustawy o OZE w wersji 4.1 i skierowało go 
do prac w Stałym Komitecie Rady Mini-
strów. Po uzyskaniu akceptacji w rządzie 
projekt zostanie skierowany do prac  
w parlamencie. 
Nowy projekt ustawy o OZE nie różni się  
od wcześniejszego, przedstawionego  
w listopadzie 2013 r., a przygotowujące 
go Ministerstwo Gospodarki nie uwzględni-
ło w nim żadnej z wielu krytycznych uwag 
wniesionych przez branżę OZE w toku kon-
sultacji społecznych. 
Zdaniem przedstawicieli branży zielonej 
energii nowy projekt ustawy o OZE nie 
spełnia wymogów unijnej dyrektywy  
o OZE, której założenia ma on implemen-
tować do polskiego prawa. 
W efekcie Komisja Europejska może go 
nie notyfikować i nie wejdzie on w życie. 
Chodzi przede wszystkim o zawarty w no-
wej wersji ustawy system wsparcia produ-
centów zielonej energii. Przytacza się m.in. 
opinię Grzegorza Wiśniewskiego, prezesa 
IEO, którego zdaniem nowe, nieprzejrzy-
ste zasady wsparcia zawarte w projekcie 
ustawy o OZE będą dyskryminować mniej-
szych inwestorów, a skorzystają na nich 
duże koncerny energetyczne. 
Źródło: www.gramwzielone.pl

Czy Bruksela  
zablokuje ustawę  
o OZE?
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Wodę do G500F/D doprowadza się od dołu, 
przez przyłącze umiejscowione skrajnie po 
prawej stronie. Obok znajduje się rura odpro-
wadzająca. Taka budowa grzejnika pozwala 
osiągać doskonałe parametry funkcjonalne. 
Moc grzewcza wynosi 112-141 W (odpowied-
nio dla Δt = 50°C i 60°C), ciśnienie robocze – 
1,6 MPa, a maksymalna temperatura robo-
cza to 95oC. Dodatkowo, grzejnik G500 F/D 
jest w standardzie wyposażony w armaturę 
współpracującą z głowicą termostatyczną, 
wbudowaną wkładkę regulacyjną, zawory 
odcinające oraz korki zaślepiające.
Grzejniki aluminiowe produkowane przez 
Armaturę Kraków SA dostosowane są do 
samodzielnych systemów zamkniętych, za-
bezpieczonych przeponowym naczyniem 
wzbiorczym, jak i w otwartych instalacji 
grzewczych. Montaż możliwy jest w insta-
lacjach zawierających elementy z miedzi 
i jej stopów, stali oraz tworzyw sztucznych. 
W celu zintensyfikowania procesu odda-
wania ciepła przez konwekcję, produkty te 
mają wyprofilowane wloty i wyloty powie-

trza. Grzejniki dzięki niskiej bezwładności 
cieplnej płynnie i szybko reagują na zmiany 
temperatury.
Produkcja grzejników objęta jest stałą kontro-
lą jakości na poszczególnych jej etapach, co 
gwarantuje bezpieczne i długotrwałe bez-
awaryjne użytkowanie. Przy odpowiednim 
doborze zapewniają one równomierny roz-
kład temperatury w całym pomieszczeniu, 
gwarantując wysoki komfort. Mają dużą po-
wierzchnię oddawania ciepła, co czyni je 
bardziej wydajnymi.  

Grupa Armatura  
– koniec rur przy grzejniku!

  Z wyjątkiem pomieszczeń w stylu indu-
strialnym, rury raczej rzadko wpisują się w wy-
strój mieszkania. Jednak użytkownicy, przy-
kładając do grzejników przede wszystkim 
funkcjonalne, a nie estetyczne kryteria oce-
ny, akceptowali dotychczas widoczne przy-
łącza jako zło konieczne. Dzięki grzejnikom 
G500 F/D – nowości w ofercie produktowej 
Grupy Armatura – można sprawić, że rury 
znikną z widoku.

G500 F/D to aluminiowy grzejnik dający moż-
liwość montażu przewodów wody bezpo-
średnio, od dołu kaloryfera. Rury, zawory  
i zespół przyłączeniowy pozostają mniej wi-
doczne. Rozwiązanie nie tylko pozytywnie 
wpływa na estetykę pomieszczenia, w któ-
rym znajduje się grzejnik, ale również zna-
cząco ułatwia proces instalacji. Pozwala 
bowiem ograniczyć liczbę przewodów nie-
zbędnych do jego montażu.

W nowoczesnych wnętrzach dąży się do wyeliminowania wszelkich zbędnych 
elementów. Nowy grzejnik aluminiowy G500 F/D Grupy Armatura wychodzi 
naprzeciw potrzebom związanym z tym trendem. Dzięki nowemu sposobowi 
przyłączenia, doprowadzające wodę rury pozostają niewidoczne.

Model G500 F/D
Głębokość elementu 90 mm
Wysokość elementu 57 mm
Szerokość elementu 80 mm
Rodzaj podłączenia/
rozstaw dolne / 81 mm

Moc elementu 1120 W
Materiał aluminium
Kolor biały
Maks. ciśnienie 
robocze 1,6 MPa

Maksymalna  
temperatura 95°C

Gwarancja 15 lat
Cena producenta 230 zł netto
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Armatura Kraków SA
ul. Zakopiańska 72, 30-418 Kraków
tel. 12 25 44 200, faks 12 25 44 201
Bezpłatna infolinia: 0 800 433 334
www.grupa-armatura.pl
biuro@grupa-armatura.pl
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rej występują lekkie poziome przetłoczenia – 
Ramo Compact (RC), Ramo Ventil Compact 
(RCV) i Ramo Ventil Compact M (RCVM). Róż-
nice modeli w poszczególnych grupach róż-
nią się między sobą sposobem podłączenia 
przewodów c.o. Występują wersje tylko i wy-
łącznie z podłączeniem z boku (w nazwie 
grzejnika występuje tylko jedno słowo Com-
pact lub Hygiene – dla wersji higienicznych), 
ale bardziej rozpowszechnione na naszym 
rynku są wersje z podłączeniem od dołu 
grzejnika (Ventil) lub od dołu na środku (M), 
które mają jednocześnie także możliwość 
podłączenia przewodami c.o. z boku. Powo-
duje to bardzo istotną właściwość grzejników 
Purmo, jakim jest ich uniwersalność.

Dodatkową opcją dostępną do wyboru  
z szerokiego asortymentu grzejników Purmo 
są modele z gładką płytą lub płytą z przetło-
czeniami po obu stronach grzejnika zarów-
no od przodu, jak i z tyłu. Są to modele o na-
zwach: Plan Ventil Compact D (FFCV) oraz 
Ramo Ventil Compact D (RRCV). Bardzo do-

Jeśli 
grzejnik 
płytowy,  
to Purmo 

  Tomasz Podleś

  W szerokim wachlarzu produktów Purmo 
można znaleźć grzejniki płytowe standardo-
we (najczęściej spotykane) z profilowanymi 
płytami grzewczymi, jak Compact (C), Ven-
til Compact (CV), czy też Ventil Compact 
M (CVM); z całkowicie gładką płytą przed-

nią przyklejaną do profilowanej bazowej pły-
ty grzejnej w taki sposób, że patrząc od przo-
du nie widać żadnych wystających krawędzi 
– Plan Compact (FC), Plan Ventil Compact 
(FCV) oraz Plan Ventil Compact M (FCVM); 
z całkowicie gładką płytą z przodu, na któ-

Grzejniki płytowe Purmo przeznaczone są 
do stosowania w pompowych instalacjach 
c.o. wykonanych z rur stalowych czarnych, 
miedzianych lub z tworzywa sztucznego 
z barierą antydyfuzyjną, w których 
czynnikiem grzejnym jest woda.  
Można stosować je zarówno w instalacjach 

jedno-, jak i dwururowych. Grzejniki te mogą być także zamontowane  
w instalacjach grawitacyjnych, ale z ograniczeniami wynikającymi z ich 
oporu hydraulicznego. Należy stosować w szczelnych, zamkniętych 
instalacjach centralnego ogrzewania, zabezpieczonych przeponowymi 
naczyniami wzbiorczymi. Dopuszcza się ich montaż w małych instalacjach 
otwartych, o mocy cieplnej do 25 kW, ale pod warunkiem używania  
w nich, dopuszczonych do stosowania, inhibitorów korozji.

Model Purmo Compact Purmo Plan Ventil 
Compact M

Purmo Ramo Ventil 
Compact

Wysokość 300, 450, 500, 550, 
600, 900 mm 300, 500, 600, 900 mm 200, 300, 500, 600,  

900 mm

Długość

400, 500, 600, 700, 
800, 900, 1000, 1100, 

1200, 1400, 1600, 
1800, 2000, 2300, 
2600, 3000 mm

400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 
1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm

Typy (głębokość): 
11 (60 mm), 21s  
(70 mm), 22 (102 

mm), 33 (152 mm)

11 (62mm),  
21s (72mm), 22 (104 
mm), 33 (154 mm)

11 (62 mm), 21s  
(72 mm), 22 (104 

mm), 33 (154 mm),  
44 (204 mm)

Moc dla grzejnika  
22/600/1000 dla 
75/65/20oC

1709 W 1676 W 1676 W

Rodzaj podłączenia/
rozstaw

4x½GW boczne; 
rozstaw = wysokość 

minus 50 mm

4x1/2GW boczne: 
rozstaw = wysokość 

minus 50 mm; 2x1/2GW 
dolne; rozstaw = 50 mm

4x1/2GW boczne: 
rozstaw = wysokość 

minus 50 mm; 2x1/2GW 
dolne; rozstaw = 50 mm

Materiał głęboko tłoczna blacha ze stali niskowęglowej walcowanej na 
zimno DC 01 wg PN-EN 10130

Kolor RAL 9016; inne z palety RAL na zamówienie oraz dodatkowo  
12 kolorów strukturalnych

Maks. ciśnienie robocze 1 MPa
Maksymalna temperatura 110ºC
Wykończenie powierzchni malowanie podkładowe metodą kataforezy drugiej generacji KTL II
Gwarancja 10 lat
Cena producenta 627 zł netto 1225 zł netto 1172 zł netto
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brze się sprawdzają w przypadku zastosowa-
nia ich przy przeszklonych witrynach, spra-
wiając wrażenie elegancji zarówno dla osób 
będących wewnątrz budynku, jak również 
tych przechodzących na zewnątrz.

Do budynków o specjalnym przeznaczeniu 
jak szpitale, przychodnie itp. można wybrać 
urządzenia grzewcze bez elementów kon-
wekcyjnych (Hygiene), charakterystyczne dla 
grzejników składających się tylko i wyłącz-
nie z płyt grzejnych. Modele należące do tej 
grupy są następujące: Hygiene (H), Ventil Hy-
giene (HV), Plan Hygiene (FH) i Plan Ventil Hy-
giene (FHV). 
Zakres wysokości wszystkich grzejników pły-
towych Purmo jest bardzo rozległy, ponie-
waż zaczyna się od wysokości 200 mm, 
a kończąc na sporej wielkości wynoszą-
cej 900 mm. Rozpiętość długości jest tak-
że imponująca, bo zaczyna się od 400 

mm, a kończy na 
3000 mm. Jeśli cho-
dzi o grubość grzej-
ników płytowych to 
mamy do dyspozy-
cji 6 wielkości (tabe-
la). Ciekawostką, na 
którą należy zwró-
cić baczną uwagę 
jest typ 44, który wy-
stępuje tylko  
i wyłącznie dla grzej-
ników płytowych  
o wysokości 200 mm. 
Charakteryzuje się 
on liczbą 4 płyt 
grzewczych oraz  
4 elementów kon-
wekcyjnych. Dodat-
kową zaletą jest fakt, 

że podłączenie na dole jest symetryczne.
Wielkością charakterystyczną dla każdego 
grzejnika płytowego Purmo jest rozstaw przy-
łączy z boku, licząc w osiach otworów. Jest 
to zawsze równe całkowitej wysokości grzej-
nika odjąć 50 mm, czyli np. dla grzejnika  
o wysokości całkowitej 600 mm – rozstaw przy-
łączy bocznych wynosi 550 mm, a dla urzą-
dzenia grzewczego wysokiego na 550 mm 
ten rozstaw będzie równy 500 mm.  

Rettig Heating sp. z o.o.
ul. Ciszewskiego 15 budynek KEN Center
02-777 Warszawa
tel. 22 544 10 00, faks 22 544 10 01
purmow@purmo.pl, www.purmo.pl
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Grzejniki 
Viessmann  
– system grzewczy  
od jednego producenta

  Grzejniki to swoista wizytówka systemu 
grzewczego. Jest to zwykle jedyny widoczny 
element obecności instalacji grzewczej. Od 
jakości grzejników zależy komfort ciepła. Na-
wet najlepszy i najdroższy kocioł nie będzie  
w stanie ogrzać domu, jeśli przyjdzie mu 

współpracować ze źle dobranymi grzejni-
kami lub nieprawidłowo wykonaną instala-
cją grzewczą. Firma Viessmann nie jest lide-
rem rynkowym w produkcji grzejników, gdyż 
są one uzupełnieniem podstawowego pro-
gramu produkcji. Stanowią jednak doskona-

Firma Viessmann proponuje 
kompletny system „od 
grzejnika do kotła”.  
W ofercie firmy znajdziemy 
wszystkie elementy 
wchodzące w skład 
nowoczesnego systemu 
grzewczego: począwszy 
od źródła ciepła, poprzez 
system pomp obiegowych, 
sprzęgieł hydraulicznych, 
zaworów, przewodów,  
a skończywszy na 
systemach podłogówki  
i szerokiej gamie grzejników. 
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silane wodą grzewczą o temperaturze do 
110°C, nadciśnienie robocze do 10 bar. Są ła-
twe do utrzymania w czystości, aby uzyskać 
dostęp do wnętrza grzejnika wystarczy jed-
nym ruchem zdjąć pokrywę górną. Jedno-
cześnie, przyspawane osłony boczne spra-
wiają, że konstrukcja grzejnika jest solidna  
i stabilna. Objęte są 10-letnim okresem 
gwarancji, która jest udzielana grzejnikom 
zamontowanym przez wykwalifikowanego 
instalatora.

Uzupełnianiem oferty grzejników firmy  
Viessmann są głowice termostatyczne ideal-
nie współgrające ze stylem grzejników:  
w wykonaniu białym, jako połączenie bieli  
i chromu lub w całości chromowane. Dla 
większego komfortu grzejniki można wypo-
sażyć w głowicę elektroniczną z możliwością 
programowania pracy ogrzewania danego 

pomieszczenia. Całość oferty uzupełniają wy-
godne systemy montażu grzejników, wkładki 
zaworowe i zawory przyłączeniowe do każde-
go wariantu podłączania grzejnika. Jak rów-
nież zawory RTL do zasilania ogrzewania pod-
łogowego z instalacji grzejników, rozdzielacze 
oraz system instalacyjny ViPEX do wykonania 
kompletnego ogrzewania grzejnikowego i po-
łogowego – wszystko z jednej ręki.  

łe poszerzenie oferty firmy w ramach dostar-
czanych kompletnych systemów grzewczych: 
wszystko z jednej ręki. Dlatego, firma Vies-
smann ma w swojej ofercie tylko kilka typów 
grzejników, które jednak spełnią oczekiwania 
większości klientów. Kilka grzejników, ale za to 
dopracowanych w najdrobniejszych szcze-
gółach, wykonanych z niemiecką jakością  
i solidnością.

Spośród oferowanych grzejników płytowych 
łatwo znajdziemy odpowiedni: pod wzglę-
dem wymiarów, mocy grzewczej oraz sposo-

bu podłączenia do instalacji:
- typ VK: z przyłączem dolnym, o konstrukcji 
obracalnej – grzejniki nie mają tylnej strony 
i można je podłączyć do instalacji z prawej 
lub lewej strony (od dołu);
- typ M: grzejniki z przyłączem dolnym na 
środku grzejnika (środkowozasilane), bez 
tylnej strony – głowica termostatyczna  
z prawej lub lewej strony grzejnika;
- typ VK Plan: grzejniki o płaskiej powierzchni 
(gładki), dolne podłączenie do instalacji;
- typ K: z przyłączem bocznym, o obracalnej 
konstrukcji.

Grzejniki uniwersalne Viessmann są ideal-
nym uzupełnieniem dla nowoczesnych urzą-
dzeń grzewczych. Wyróżniają się spokojnym, 
neutralnym wzornictwem. Dzięki przemyśla-
nej konstrukcji sprawdzają się tak w nowym 
budownictwie, jak i przy modernizacji. Grzej-
niki stalowe wyglądają podobnie, ale różnią 
się jakością wykonania, jakością powłoki la-
kierniczej i możliwościami montażu. Grzejnik 
uniwersalny dostępny jest w 6 typach (jed-
no-, dwu- i trzypłytowy) w wysokościach: 
300, 400, 550 i 950 mm. Największa wysokość 
grzejnika umożliwia uzyskanie nietypowe-
go wyglądu grzejnika na wąskim fragmencie 
wnętrza, np. na filarze montujemy grzejnik  
o wymiarach: wysokość 950 mm, szerokość 
400 mm. Długości konstrukcyjne grzejnika 
wynoszą od 400 mm do 3000 mm (15 długo-
ści) w zależności od typu i wysokości grzejni-
ka. Blachy grzejnika o grubości 1,25 mm ma-
lowane są proszkowo na kolor biały RAL 9016. 
Wnętrze grzejnika powleczone jest specjalną 
warstwą antykorozyjną dla wydłużenia bez-
awaryjnej eksploatacji. Grzejniki są łatwe do 
utrzymania w czystości, co jest szczególnie 
ważne dla alergików. 
Grzejnik płytowe Viessmann mogą być za-

Model K VK, VK Plan M
Wysokość 300, 400, 500, 600, 900 mm

Długość
400, 500, 600, 700, 800, 
900, 1000, 1200, 1400, 
1600, 1800, 2000 mm

400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 
1600, 1800, 2000, 2200, 2600, 3000 mm

Typy (głębokość) 21 (76 mm), 22  
(106 mm), 33 (161 mm)

VK: 11 (73 mm) 20, 21 
(76 mm), 22 (106 mm), 

33 (161 mm)
VK Plan: 20, 21  

(78 mm), 22 (108 mm), 
33 (163 mm)

20 (76 mm),  
21 (76 mm),  
22 (106 mm),  
33 (161 mm)

Moc dla grzejnika 
1000/600/22, dla 75/55/20ºC 1387 W VK: 1387 W

VK Plan: 1290 W 1355 W

Rodzaj podłączenia/rozstaw boczne dolne; rozstaw 
podłączeń = 50 mm

środkowe; rozstaw 
podłączeń od = 50 mm

Materiał blacha ze stali niskowęglowej 
Kolor RAL 9016 RAL 9016 RAL 9016
Maks. ciśnienie robocze 1 MPa 
Maksymalna temperatura 110ºC
Wykończenie powierzchni lakierowane proszkowo
Gwarancja 10 lat

Cena producenta 358 zł netto VK: 360 zł netto
VK Plan: 562 zł netto 368 zł netto
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Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław
tel. 71 36 07 100, faks 71 36 07 101
www.viessmann.pl
infolinia serwisowa: 801 0 801 24
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norm PN EN, deklaracje zgodności, atesty 
oraz sprawozdania z badań laboratoryjnych 
dotyczące między innymi przepływów dla 
baterii umywalkowych i zlewozmywakowych 
oszczędzających wodę z kolekcji: Cassino 
VerdeLine, Veneto VerdeLine i Genova Ver-
deLine. Wszystkie zgłoszone produkty przeszły 
pomyślnie weryfikację i otrzymały Certyfikat 
EU Ecolabel: PL/040/001/01 – najważniejsze 
europejskie wyróżnienie w zakresie ekologii. 
Produkty nagrodzone certyfikatem charakte-
ryzuje doskonała jakość oparta o innowacyjną 
technologię i europejskie komponenty służące 
ponad 50% redukcji zużycia wody, takie jak: re-
gulator ceramiczny z ogranicznikiem przepły-
wu i systemem kontroli ciepłej wody oraz per-
lator najnowszej generacji z funkcją łatwego 
usuwania kamienia wapiennego easy clean. 
Natężenie przepływu kształtuje się, w zależno-
ści od modelu, od 4,5 do 6 litrów wody na mi-
nutę, podczas gdy w standardowej baterii wy-
nosi ok. 12-16 litrów w ciągu minuty.  
FERRO poddając swoje produkty certyfika-
cji, wykorzystało ten proces również jako na-
rzędzie kontroli i doskonalenia baterii sygno-
wanych logo VerdeLine. Dzięki temu firma 

udowodniła, że jej głównym priorytetem jest 
dbałość o najwyższą jakość produktów za-
równo w aspekcie innowacyjności, jak i roz-
wiązań dopasowanych do potrzeb zmienia-
jącego się rynku, a w konsekwencji takich, 
które oszczędzają energię, zasoby naturalne 
i ograniczają koszty związane z ich codzien-
nym wykorzystywaniem.  

Opisy baterii oznaczonych Certyfikatem EU Ecolabel: 
PL/040/001/01 – kliknij i dowiedz się więcej
• Cassino Verdeline Plus bateria 

umywalkowa stojąca BCS2VL 
• Cassino VerdeLine Plus bateria 

umywalkowa stojąca nablatowa 
BCS2LVL

• Cassino VerdeLine bateria 
zlewozmywakowa stojąca BCS4VL

• Veneto VerdeLinebateria 
umywalkowa stojąca BVN2L

• Veneto VerdeLinebateria 
umywalkowa stojąca do umywalek 
nablatowych BVN2LVL

• Veneto VerdeLine – bateria 
zlewozmywakowa stojąca BVN4VL

• Genova VerdeLine bateria 
umywalkowa stojąca BGE2VL

• Genova VerdeLine bateria 
zlewozmywakowa stojąca BGE4VL

Pierwszy w Europie 

Certyfikat  
EU Ecolabel  
dla baterii oszczędzających 
wodę marki FERRO

  Już wkrótce symbolem unijnej stokrot-
ki będą oznakowane baterie oszczędzające 
wodę marki FERRO z serii: Veneto, Genova  
i Cassino Verdeline. To pierwsze tego typu 
wyróżnienie w skali europejskiej, które po-
twierdza, że spółka FERRO jest zaintereso-
wana nie tylko ekonomicznym wymiarem 
biznesu, ale także jego szeroko pojętym oto-
czeniem. Armatura sanitarna jest jedną  
z najmłodszych kategorii wśród kilkudziesię-
ciu grup wyrobów, dla których opracowa-
no kryteria przyznawania oznakowania eko-

logicznego EU Ecolabel. Prace Komitetu Unii 
Europejskiej ds. Oznakowania Ekologiczne-
go (KUEOE) dla armatury sanitarnej trwały 
3 lata. Firma FERRO jako pierwszy polski pro-
ducent baterii oszczędzających wodę, wzię-
ła w nich czynny udział. Zgodnie z procedurą 
ubiegania się o Certyfikat EU Ecolabel,  
w 2013 roku złożyła komplet dokumentów 
aplikacyjnych do jednostki właściwej na te-
renie naszego kraju jaką jest Polskie Centrum 
Badań i Certyfikacji S.A. Producent przed-
stawił dokumentację dotyczącą spełnienia 

15 stycznia 2014 roku, w gmachu Stadionu 
Narodowego w Warszawie odbyła się konferencja 
prasowa z udziałem dziennikarzy pism branżowych 
i ogólnoinformacyjnych, poświęcona wręczeniu 
pierwszego w Europie Certyfikatu EU Ecolabel dla 
baterii oszczędzających wodę marki FERRO.  
To zaszczytne wyróżnienie z rąk dr Joanny Tkaczyk,  
Kierownika Działu Współpracy Zagranicznej Polskiego Centrum Badań  
i Certyfikacji S.A., odebrał wiceprezes zarządu FERRO S.A., Zbigniew Gonsior.

Wiceprezes zarządu FERRO, Zbigniew Gonsior 
odbiera Certyfikat Ecolabel z rąk dr Joanny Tkaczyk,  
kierownika Działu Współpracy Zagranicznej PCBiC
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ce i przepustnice zaprojektowano jako osob-
ne sekcje montowane na zewnątrz jednostki, 
zapewniając tym samym swobodę montażo-
wą i oszczędne wykorzystanie miejsca. Cen-
trale są wyposażone w standardzie w ramę 
montażową, jak i przepustnice z siłownikiem 
ze sprężyną powrotną montowane na czerp-
ni i na wyrzutni. Możliwy jest montaż w po-
mieszczeniu, jak również na zewnątrz.
Centrale wentylacyjne Komfovent Verso zo-
stały uzupełnione o nowe typoszeregi urzą-
dzeń. Aktualnie występują w następujących 
wariantach:
- Komfovent VERSO-S – centrale nawiewne 
lub wyciągowe,
- Komfovent VERSO-P – centrale nawiewno-
-wyciągowe z wymiennikiem krzyżowym,
- Komfovent VERSO-Px2 – nowy typ urzą-
dzeń – centrale nawiewno-wyciągowe z po-
dwójnym wymiennikiem krzyżowym,
- Komfovent VERSO-R – centrale nawiew-
no-wyciągowe z wymiennikiem obrotowym,
- Komfovent VERSO-RHP – nowy typ urządzeń 
– centrale nawiewno-wyciągowe z wymienni-
kiem obrotowym i zintegrowaną pompą ciepła,

- Komfovent VERSO-PCF – nowy typ urzą-
dzeń – centrale nawiewno-wyciągowe z wy-
miennikiem przeciwprądowym.

Automatyka C5

Producent wprowadził także całkowicie 
nową zintegrowaną automatykę C5 do cen-
tral Komfovent Verso. Istotną zmianą było 
uproszczenie montażu urządzeń, wyposaże-
nie automatyki C5 w nowe zaawansowane 
funkcje dostępne w standardzie oraz ogra- 
niczenie negatywnego wpływu warunków 
zewnętrznych na pracę centrali. Centrale  
w dalszym ciągu wytwarzane są zgodnie ze 
sprawdzoną technologią Plug&Play, dzięki 
której urządzenie po spięciu przewodów  
i skręceniu segmentów pozwala na urucho-
mienie i korzystanie z niego bez konieczno-
ści wzywania serwisu fabrycznego. Pomiędzy 
sekcjami centrali występują tylko dwa prze-
wody (zasilający oraz komunikacyjny RS485), 
także uruchomienie urządzenia może się od-
być w ciągu kilkunastu minut.
Ciekawsze funkcje zintegrowanej automatyki C5:

Centrale 
Komfovent 
z nową zintegrowaną 
automatyką C5

  Wojciech Krawczyk

  Aktualnie wielkość oferowanych urzą-
dzeń występuje w zakresie od 10 do 90, czy-
li 9 podstawowych wielkości, które obsłu-
gują wydajności od 1000 do 34 000 m3/h 
powietrza. Centrale Komfovent Verso gwa-
rantują doskonałe parametry eksploatacyj-

ne i cechują się kompaktowymi wymiarami. 
Urządzenia wykonane są jako konstrukcja sa-
monośna, dzielone są także na sekcje. Po-
szczególne sekcje można wnieść poprzez 
standardowe drzwi o szerokości 900 mm. Dla 
wygody użytkowania nagrzewnice, chłodni-

Firma Ventia jako wyłączny przedstawiciel central wentylacyjnych 
Komfovent rozszerzyła swoja ofertę o nowe wielkości, typoszeregi oraz 
automatykę central wentylacyjnych Komfovent Verso. Istotą zmian 

było wprowadzenie 
rozwiązań, które ułatwiają 
montaż, jak i obsługę 

proponowanych 
urządzeń. 
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- tryby pracy: ekonomiczny/komfortowy/nor-
malny,
- kontrola wilgotności: osuszanie, nawilżanie,
- sterowanie recyrkulacją: CO2, harmono-
gram tygodniowy, temp. zew.,
- standardowo funkcja CAV oraz VAV,
- kompensacja temperatury zewnętrznej,
- kontrola temperatury minimalnej,
- wyliczenie sprawności odzysku na wymien-
niku,
- panel z dużym wyświetlaczem, proste intu-
icyjne menu w j. polskim,
- wskazania sprawności wentylatora SFP,
- dynamiczne wskazania zabrudzenia filtrów (%),
- zintegrowany moduł zarządzania zdalnego 
– pakiet webserwer w standardzie.
C5 oferuje również inne funkcje ułatwiające 
obsługę i zarządzenie centralą wentylacyjną, 
które były dostępne dotychczas w automa-
tyce C3.
W standardzie nowej zintegrowanej automa-
tyki C5 centrale zostały wyposażone w dwa 
rodzaje protokołów komunikacyjnych. Do-
tychczasowo protokołem BMS używanym do 
komunikacji w centrach Komfovent Verso był 
Modbus RTU/TCP. Aktualnie w C5 mamy tak-
że do dyspozycji protokół BACnet (Building 
Automation and Control Networks). BACnet 

jest otwartym protokołem komuni-
kacji przeznaczonym dla systemów 
automatyki budynków i kontroli sie-
ci. Uważany jest za wiodący proto-
kół międzynarodowy, który zdobył 
uznanie nie tylko w Europie, ale i na 
świecie. 
Dodatkowo automatyka C5 ma 
wbudowany moduł komunikacyjny 
– webserver. Aby śledzić pracę cen-
trali Komfovent Verso, użytkownik 
nie musi instalować dodatkowego 
oprogramowania na komputerze 

– wystarczy wpisać w przeglądarce interne-
towej odpowiedni adres i można zalogować 
się do centrali wentylacyjnej. Strona produ-
centa pozwala na trzy poziomy dostępu do 
centrali (użytkownik, serwis, fabryka).

Dobór urządzeń

Dobór techniczny urządzeń możliwy jest po-
przez program w polskiej wersji językowej. 
Program jest certyfikowany przed Eurovent. 
Umożliwia dobór central na wybrane para-
metry. Projektant ma do wyboru trzy rodzaje 
odzysku ciepła: wymienniki obrotowe, krzy-
żowe i podwójne krzyżowe. Program generu-
je plik pdf z dobraną centralą i obliczeniami 
technicznymi urządzenia: wymiary, parame-
try powietrza, wydajność, sprawność odzy-
sku, zużycie energii, wymiary paletowe do 
transportu, akustykę, szczegółowe parametry 
podzespołów w tym nagrzewnice, chłodnice 
itp., a także określa klasę energetyczną urzą-
dzenia. Charakteryzuje się on łatwą i intuicyj-
ną obsługą. Program można bezpłatnie po-
brać ze strony firmy Ventia.
Więcej informacji na temat central wentyla-
cyjnych Komfovent, można znaleźć na stro-
nie: www.ventia.pl  

a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

r
ek

la
m

a

http://www.forumwentylacja.pl


36s t y c z e ń  2 0 1 4  ( 0 1 )  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

Jak się te zmiany mają do zawodu 
„hydraulika”?

Dotychczas istniały dwa oddzielne kierunki 
kształcenia: 
- w szkole zawodowej „monter instalacji  
i urządzeń sanitarnych” oraz „monter sieci ko-
munalnych”,
- w technikum – technik urządzeń sanitarnych
Po reformie utworzono z tych zawodów trzy 
kwalifikacje:
-B.8 – „Wykonywanie robót związanych z bu-
dową i remontem sieci komunalnych”
- B.9 – „Wykonywanie robót związanych  
z montażem i remontem instalacji sanitar-
nych”
- B.27 – „Organizacja robót związanych z bu-
dową i eksploatacją sieci komunalnych”

Pierwsze dwie kwalifikacje składają się obecnie 
na zawód „montera sieci instalacji i urządzeń 
sanitarnych”, wszystkie trzy kwalifikacje tworzą 
zawód „technika urządzeń sanitarnych”.
Jak łatwo zauważyć, zarówno w technikum, 
jak i ZSZ występują dwie identyczne kwalifika-
cje B.8 i B.9. Dla przyszłego absolwenta szko-
ły zawodowej oznacza to, że może kontynu-
ować kształcenie w technikum dopiero od 
trzeciej kwalifikacji (B.27). W praktyce – od 
klasy trzeciej. Trudno to wytłumaczyć rodzi-
com, którzy nadal chętniej posyłają dzieci 
do technikum, chociaż przez dwa lata zakres 
wiadomości zawodowych w jednym, jak  
i w drugim typie szkoły jest identyczny.  
W technikum jest natomiast więcej przedmio-
tów ogólnych, dwa języki obce, przedmioty 
o charakterze rozszerzonym (np. matematy-

O jedną reformę za daleko? 

Hydraulik 
w nowym systemie nauczania 
– coraz mniej praktyki...

  Adam Marudziński

  Najistotniejsze zmiany

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 
19 sierpnia 2011 roku (DzU Nr 205, poz. 1206), 
od września 2012 r. zostały zlikwidowane li-
cea profilowane, jak też technika dla doro-
słych. Istniejące szkoły są powoli wygaszane. 
Dalsze kształcenie po zakończeniu eduka-
cji w 3-letniej szkole zawodowej lub 4-letnim 
technikum może być kontynuowane w lice-
ach dla dorosłych lub w formach pozaszkol-
nych, np. na kursach kwalifikacyjnych. 
Zmiany dotyczą też samej klasyfikacji zawo-
dów. Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2011 r. 
wprowadza 8 obszarów kształcenia zawodo-
wego, w których wyróżnia około 200 zawo-
dów, każdy z zawodów składa się dodatko-

wo z kwalifikacji, opisujących go w sposób 
bardziej przejrzysty i szczegółowy. Wprowa-
dzenie kwalifikacji jest chyba najbardziej re-
wolucyjnym pomysłem, dlatego spróbujmy 
im się przyjrzeć bliżej.

Co to są kwalifikacje?

Kwalifikacja – to ogół wiadomości i umiejęt-
ności uprawniających do wykonywania okre-
ślonych czynności zawodowych. W rozporzą-
dzeniu MEN dla 200 zawodów wyodrębniono 
252 kwalifikacje (od jednej do trzech dla da-
nego zawodu). Im więcej kwalifikacji ma za-
wód, tym teoretycznie większa możliwość 
znalezienia zatrudnienia (większy zakres wia-
domości i umiejętności danego absolwenta). 

Od września 2012 roku szkolnictwo zawodowe w Polsce przeżywa 
prawdziwą rewolucję. Zmiany są na tyle istotne, że warto im się przyjrzeć 
bliżej, zanim zdecydujmy się posłać swoje dziecko do konkretnej placówki. 
Często górnolotnie brzmiący zawód może okazać się kompletnym 
niewypałem. 

Kurs kwalifikacyjny 

To kurs prowadzony według programu 
nauczania uwzględniającego podsta-
wę programową kształcenia w zawo-
dach w zakresie jednej kwalifikacji.  
Minimalna liczba godzin kształcenia na 
kursie jest równa minimalnej liczbie go-
dzin kształcenia zawodowego określo-
nej   dla danej kwalifikacji. Na kursie 
uczestnicy mają tylko przedmioty za-
wodowe, co znacznie skraca cykl szko-
lenia w danej kwalifikacji. Kursy mogą 
prowadzić:
- publiczne szkoły prowadzące kształ-
cenie zawodowe w zakresie zawodów, 
w których kształcą;
- niepubliczne szkoły posiadające 

uprawnienia szkół publicznych, prowa-
dzące kształcenie zawodowe w zakre-
sie zawodów, w których kształcą;
- placówki kształcenia ustawicznego, 
placówki kształcenia praktycznego, 
ośrodki dokształcania i doskonalenia 
zawodowego;
- instytucje rynku pracy, o których 
mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, 
poz. 415, z późn. zm.), prowadzące dzia-
łalność edukacyjno-szkoleniową;
- podmioty prowadzące działalność 
oświatową na podstawie ustawy  
o swobodzie działalności gospodarczej.
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Z doświadczeń  
egzaminatora…

W sumie egzamin nie jest trud-
niejszy, uczeń nie musi wypełniać 
żadnej dokumentacji, ma wię-
cej czasu na zadanie praktyczne. 
Problemy pojawiają się przy jego 
ocenie. Miałem okazję pisać re-
cenzję jednego z zadań praktycz-
nych i włos się jeżył na głowie. Za-
danie tak naprawdę niczego nie 
sprawdzało, ani umiejętności tra-
sowania, cięcia, układania rur ze 
spadkiem, dokładności montażu 
(egzaminator nic nie mierzył). Tak 
naprawdę, nie wiem, jaki był jego 
sens i co miało udowodnić? Kryte-
ria ocen były z kolei tak napisane, 
że sam nie wiedziałem czy „tak” 
znaczy „tak”, czy też „nie”. Dla 
wielu efektów można by wręcz 
pokusić się o budowę zdania lo-
gicznego. Jakiś czas po tym po-
jechałem na szkolenie uzupełnia-
jące dla egzaminatorów, gdzie 
spotkałem się z identyczną sytu-
acją. Całe minuty sprzeczaliśmy 
się, jaki jest sens poszczególnych 
zdań. Jednym słowem – ABSURD! 

Nowy egzamin z punktu  
widzenia ośrodka  
egzaminacyjnego

Reforma szkolenia zawodowego wywróciła 
tutaj wszystko do góry nogami. Nie chcę się 
wypowiadać za inne zawody, dlatego sku-
pię się tylko na zawodzie technika urządzeń 
sanitarnych i kwalifikacjach B.8 i B.9. Stan-
dardy stanowisk egzaminacyjnych przed re-

formą wymagały utworzenia boksów o po-
wierzchni minimum 4 m2 i wysokości 2,7 m, 
oddzielonych od siebie ścianami działowy-
mi uniemożliwiającymi wymianę uwag przez 
zdających. W nowych wymaganiach po-
wierzchnia stanowisk została zwiększona do 
minimum 10 m2. Stanowisko musi mieć tzw. 
wykop skrzyniowy (jaki? nie wiadomo), być 

ka), co sprawia, że w pierwszej klasie odpa-
da zwykle 20-30% uczniów. 

Nowy egzamin…

Rozporządzenie ministra edukacji narodowej 
z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie warunków i sposobu oce-
niania, klasyfikowania i promowania uczniów 
i słuchaczy oraz przeprowadzania spraw-
dzianów i egzaminów w szkołach publicz-
nych wprowadziło zupełnie nowe standardy 
egzaminów potwierdzających kwalifika-
cje zawodowe. Dotychczasowe egzaminy 
praktyczne w zawodzie „hydraulika” składały 
się z trzech typów zadań A1, A2 i A3. Do każ-
dego ośrodek egzaminacyjny przygotowy-
wał po trzy stanowiska. Ocenianiem uczniów 
zajmowała się 3-osobowa grupa egzamina-
torów, przy czym do oceny każdego zadania 
wyznaczana była osobna komisja. 
W nowym standardzie 1 egzaminator ocenia 
do 6 zdających. Ośrodek przygotowuje tylko 

jedno zadanie dla wszystkich zdających  
w danej sesji. Zasadnicze różnice przedsta-
wiam w tabeli.
Jak widać różnice są znaczne, uczeń po za-
kończeniu zadania nie wie, czy zdał, nie wie 
tego także oceniający go egzaminator. Osta-
teczna weryfikacja egzaminu odbywa się 
bowiem w OKE na podstawie dostarczone-
go przez autora zadania klucza odpowie-
dzi. Karta obserwacji zadania jest jednocze-
śnie tak skonstruowana, że egzaminator nie 
ocenia efektu stawiając za niego punkty, tyl-
ko potwierdzając krótką odpowiedzią „tak” 
lub „nie”. Ocenie podlega generalnie dopie-
ro efekt końcowy zadania „rezultat”, chociaż 
można uzyskać pojedyncze punkty za tzw. 
efekty zanikające, określone w karcie oce-
ny jako „przebieg”. Efekty te trzeba zgłaszać 
przez podniesienie ręki. Na nowym egzaminie 
zlikwidowano planowanie robót w formie pi-
semnej, chociaż pozostawiono furtkę autorom 
zadań na zdobycie dodatkowych punktów za 
odpowiednią organizację stanowiska pracy.  

Rodzaj standardu Stary egzamin Nowy egzamin
Liczba ocenianych zadań w sesji 
do wyboru w drodze losowania

do 3 (losowane zadanie  
i numer stanowiska) 1 (losowane tylko stanowisko)

Liczba egzaminatorów 3 egzaminatorów na  
1 zadanie 

1 egzaminator na  
6 zdających

Czas trwania 180 minut* 180 minut*
Liczba sesji w ciągu dnia do 2 do 3
Liczba ocenianych efektów 32 zależy od zadania

Liczba punktów za jeden efekt 1 dowolna, zależna od autora 
zadania

Część pisemna przed częścią 
praktyczną (tzw. planowanie) tak nie

Wymagana liczba punktów do 
zdania egzaminu 24

?, końcowa ocena zadania 
odbywa się w OKE na 

podstawie klucza
Możliwość zdania egzaminu po 
nieskończonym zadaniu 

tak, jeśli zdający osiągnął co 
najmniej 24 punkty raczej nie

*dla warunków standardowych

Tabela Standardy egzaminów zawodowych przed i po reformie
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dzialność za szkolenia spada na nauczy-
ciela. To nauczyciel ma teraz napisać sobie 
program nauczania uwzględniający efek-
ty kształcenia. Program taki liczy około 200 
stron teksu pisanego maczkiem. Potem do 
tego programu pisze szczegółowy plan za-
jęć dla swojego przedmiotu. Wszystko ma się 
zmieścić w przepisowej liczbie godzin. Jeśli 
się rozchoruje, musi te godziny odpracować 
po lekcjach. Zajęcia odbywają się w liczniej-
szych grupach, bo głównym zamysłem refor-
my była oszczędność. Zamiast więc 8 osób 
na zajęciach praktycznych ma 16. Czy z taką 
grupą można pójść na budowę, na wyciecz-
kę? Bzdura, nikt mnie nie przyjmie, bo nie 
znajdzie tak wielkiej pakamery, 16 uczniów 
to już przedszkole na budowie, brak standar-
dów BHP itd. Co więc można robić na za-
jęciach? Udawać, że się realizuje program, 
wyświetlać filmy instruktażowe, ćwiczyć kosz-
torysowanie robót, robić przedmiary, prowa-
dzić pokazy itp. Nie zdziwiłbym się, gdyby 
zdawalność takiej młodzieży na egzaminie 
praktycznym wyniosła 0%. 

Gdzie idą pieniądze?

Obecna reforma w opinii jej projektodaw-
ców miała bardziej powiązać szkoły zawodo-
we z rynkiem pracy. Tymczasem pracodawcy 
już od dawna mają swoje zdanie o umiejętno-
ściach i kwalifikacjach absolwentów, dla nich 
liczy się nie tytuł tylko to, co umiesz. Weryfi-
kacja w wielu firmach odbywa się już w cza-
sie bezpłatnego stażu. Nowy egzamin pod 
tym względem niczego nie zmieni. Narzuca-
nie z kolei szkołom nowych standardów egza-
minacyjnych może się skończyć jedynie tym, 
że część z nich zostanie zamknięta, bo nie bę-
dzie w stanie sprostać wymaganiom. Może się 
też pojawić niebezpieczna tendencja otwie-

rania w szkołach tylko najtańszych dla gmin 
kierunków, które nie generują kosztów. 

Co na to kuratoria oświaty, czy MEN?
  
Zamiast pomocy finansowej proponują szko-
łom sięganie po pieniądze z Unii Europej- 
skiej. Wystarczy napisać „dobry” program  
i sprawa załatwiona. Są już w Polsce placów-
ki (jak chociażby w Stalowej Woli), gdzie za-
trudnia się specjalistów na etacie tylko do pi-
sania programów europejskich. Kto takiego 
specjalisty nie posiada, może powoli żegnać 
się z branżą. Wymyśla się też nowe nazwy za-
wodów przyciągając młodzież sloganami  
o ich przyszłościowym charakterze, jak: tech-
nik mechatronik, technik systemów i urządzeń 
energetyki odnawialnej itd. Czy gminy stać na 
ich utrzymanie, czy szkoły są przygotowane na 
ich prowadzenie? A kto je do tych kierunków 
wyposażył, kto wyszkolił instruktorów zawodu? 
Zajęcia na nowych kierunkach prowadzą z re-
guły ci sami nauczyciele, ślęcząc w domach 
nad literaturą, albo doszkalając się na studiach 
podyplomowych. Ostatnio modne są też pro-
gramy typu „Nauczyciel na praktykach”, gdzie 
niby instruktorzy zawodu mają nabywać nowe 
umiejętności. Szkolenia takie są bajecznie kosz-
towne, często z zagranicznymi „wizytami stu-
dyjnymi”, noclegi, przejazdy, bankiety i zapew-
nianie ich uczestnikom atrakcji towarzyskich 
generuje astronomiczne kwoty. Miesiąc temu 
zapisałem się na nowy kurs, gdzie w umowie 
jest klauzula, że jeśli go nie skończę, to muszę 
zwrócić koszty. Ile – bagatela 10 450 zł! Prze-
mnóżmy to teraz przez kilkaset osób, a otrzy-
mamy sumę, jaką wydaje się w przeciętnym 
województwie na jeden tylko program w cią-
gu miesiąca. Gdyby te pieniądze trafiły do 
szkół można by zbudować warsztaty od pod-
staw i doskonale je wyposażyć.  

wyposażone w wózek narzędziowy itp. Licz-
ba wymaganych narzędzi umożliwiających 
przeprowadzenie egzaminu w różnych tech-
nologiach przyprawia o zawrót głowy. Jak 
mają sobie z tym poradzić ośrodki? A kogo 
to obchodzi. Przez lata w wielu miastach li-
kwidowano hale warsztatowe jako nieren-
towne, a teraz okazuje się, że bez hali szkoła 

może nie dostać akredytacji na przeprowa-
dzanie egzaminów. 

Reforma oczami nauczyciela zawodu

Szczerze? Koszmar, gehenna, dom waria-
tów, to jedyne co mi przychodzi do głowy. 
Wszystko jest inaczej, niemal cała odpowie-

Zmiany nie na lepsze – kilka uwag 
naprawdę „praktycznych”
Nie chcę w tej chwili ostatecznie oce-
niać nowego egzaminu i zmian zapro-
ponowanych w kształceniu zawodo-
wym. Musimy poczekać na pierwsze 
wyniki, przyjrzeć się z bliska zadaniom, 
poczekać na opinie młodzieży i praco-
dawców.
Chciałbym jednak już dziś zwrócić 
uwagę na istotne błędy.
1. Uczeń technikum nie jest w stanie  
w tym samym stopniu opanować umie-
jętności praktycznych, co uczeń szko-
ły zawodowej. Uczniowie technikum 
mają mniejszą liczbę godzin kształce-
nia praktycznego. Zwykle ich zajęcia 
warsztatowe odbywają się tylko raz na 
tydzień, podczas gdy w ZSZ dwa razy  
w tygodniu. Organizowanie tego sa-
mego egzaminu dla obu typów szkół 
jest nieporozumieniem. 
2. W nowych programach kształce-
nia w zawodach dopuszcza się zajęcia 
praktycznie nawet w 16-osobowych 
grupach. To duży błąd. Przez lata obo-
wiązywała zasada, że grupy warsztato-
we nie mogą być liczniejsze niż 8 osób 

z uwagi na BHP. Czy raptem BHP się 
zmieniło, czy też zajęcia nie są już prak-
tyczne? 
3. Zadania egzaminacyjne muszą 
sprawdzać podstawowe umiejętno-
ści praktyczne uczniów, jak: trasowa-
nie, wykonywanie połączeń, cięcie itp. 
Bzdurą jest założenie, że uczeń techni-
kum czy ZSZ już po dwóch latach na-
uki stanie się specjalistą w branży i po-
radzi sobie z każdym zadaniem. Może 
najpierw należałoby przywrócić zaję-
cia praktyczne w szkole podstawowej 
lub wprowadzić je w gimnazjum. Po-
ziom wiedzy praktycznej nowo przyję-
tych uczniów jest dzisiaj żenujący. Wielu 
nie miało w ręce młotka czy wiertarki. 
4. Błędem jest w zawodzie techni- 
ka urządzeń sanitarnych przeprowa-
dzanie jako pierwszego egzaminu  
z kwalifikacji B.8. Kwalifikacja ta wy-
maga pracy w wykopach i posługi- 
wania się narzędziami, które zgodnie  
z przepisami BHP, dla uczniów rozpo-
czynjących naukę w szkole są zabro-
nione. Tworzy się więc …fikcję. 
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Pompa o najniższym wskaźniku EEI ≤ 0,15 (0,16) 

Nowa ALPHA2  
– najbardziej ekonomiczna 
pompa cyrkulacyjna na rynku 

  Dariusz Tymczuk   • Zwiększona niezawodność
• Najlepsza efektywność w branży
• AUTOADAPT, Grundfos Blueflux® i EuP  
Ready
• Wydłużony okres eksploatacji pompy
• Rozszerzony zakres temperatury pompowa-
nego medium
• Nowa, bardziej kompaktowa wtyczka  
ALPHA
• Przepływomierz ułatwiający równoważe-
nie systemu

Nowe rozwiązania w pompie ALPHA2

Korpus pompy odporny na korozję
Powierzchnie korpusu pompy nowej ALPHA2 
są standardowo zabezpieczone katafore-
tycznie. Zapewnia to:
• maksymalną odporność pompy na korozję,
• łagodzenie skutków kondensacji,
• możliwość pompowania mediów o tempe-
raturze min. 2°C przy każdej temperaturze  
i każdej wilgotności otoczenia,
• możliwość stosowania w instalacjach 
chłodniczych,
• płynną i efektywną pracę pompy nawet  
w najbardziej wymagających warunkach,
• wydłużony okres eksploatacji pompy.

Ceramiczny wał, ceramiczne łożyska
Każda nowa pompa ALPHA2 jest wyposażo-
na w ceramiczny wał i ceramiczne łożyska. 
Gwarantują one:
• minimalne tarcie,
• zwiększoną efektywność i niezawodność 
pompy,
• znacząco wydłużony okres eksploatacji 
pompy.

Technologia silników GRUNDFOS Blueflux®

Grundfos Blueflux® to gwarancja wyjątko-

wej efektywności energetycznej silników 
do pomp. Od chwili zainstalowania pom-
py z silnikiem Grundfos Blueflux® użytkownicy 
mogą obserwować obniżanie się kosztów 
energii elektrycznej dla ich instalacji grzew-
czych. Średni okres zwrotu kosztu inwesty-
cji w pompy z silnikami Grundfos Blueflux® 
(przykładowo w Niemczech) nie przekracza 
dwóch lat.

AUTOADAPT
Funkcja AUTOADAPT zwiększa korzyści wyni-
kające z elektronicznej regulacji prędkości 
obrotowej pompy i sprawia, że montaż pom-
py jest znacznie mniej skomplikowany. Z regu-
lacją AUTOADAPT pompa stale analizuje wa-
runki systemu i uczy się.
Opracowana i opatentowana przez Grund-
fos regulacja AUTOADAPT służy kilku celom:
• regulacja prędkości na kolejnym, wyższym 
poziomie;
• pompa zawsze pasuje do systemu – nieza-
leżnie od warunków;
• zapewnia idealny komfort przy minimal-
nym zużyciu energii.
Regulacja AUTOADAPT w ALPHA2 to kolej- 
na odsłona zastosowanej po raz pierwszy  

Nowy typoszereg pomp ALPHA2 do 
instalacji grzewczych wykorzystuje 
wiedzę i doświadczenie  
z eksploatacji ponad 3 mln 
pomp ALPHA2 na całym świecie. 
Umożliwiło to stworzenie niezwykle 
efektywnej energetycznie  
i znakomicie niezawodnej pompy  
do instalacji domowych.
Po precyzyjnym tuningu nowa 
ALPHA2 oferuje wszystkie zalety 
poprzedniego modelu – a także 
ułatwiającą montaż zwartą 
budowę, okładziny termoizolacyjne 
w standardzie, efektywny 
energetycznie silnik Grundfos 
Blueflux® i niski pobór mocy, nawet 
na poziomie 4 W przy regulacji 
AUTOADAPT – do 87% mniejsze 
zużycie energii niż w przypadku 
większości pomp instalowanych  
dziś w budynkach.

DANE TECHNICZNE

Wydajność (Q) do 3,2 m3/h

Wysokość  
podnoszenia do 6 m

Temp. cieczy od 2°C do 110°C

Napięcie zasilania 1 x 230 V

Ciśnienie 1,0 MPa, 10 bar,  
102 mVS

Temp. otoczenia od 0°C do 40°C
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w pompach MAGNA technologii – uznanej 
i popularnej wśród instalatorów. Ustawienie 
AUTOADAPT jest idealnym wyborem w po-
nad 80% przypadków instalacji.
Regulacja AUTOADAPT w pompie ALPHA2 
oferuje dwa ulepszenia:
• nie ma potrzeby uzyskania maksymalnej 
krzywej pompy przed dostosowaniem się do 
potrzeb systemu grzewczego,
• umożliwia regulację według proporcjonal-
nej krzywej ciśnienia w górę i w dół.

Ulepszona konstrukcja
Nowa ALPHA2 jest pakietem technologicz-
nych innowacji i zoptymalizowanych elemen-
tów konstrukcji, które zapewniają, że żadna  
z konkurencyjnych pomp nie może równać 
się z jej efektywnością i niezawodnością:
• zmodernizowany, zaawansowany układ hy-
drauliczny zwiększa ogólną efektywność,
• przekształcanie obrotów silnika w ruch cie-
czy odbywa się jeszcze efektywniej niż w po-
przednich modelach,
• okładziny izolacyjne są teraz dostarczane 
razem z pompą, aby ułatwić montaż i obni-
żyć jego koszty,
• zintegrowany przepływomierz bardzo uła-
twia ustalanie przyczyn zakłóceń i równowa-
żenie systemu,
• większa liczba opcji wartości zadanej  
i 10 nastaw rodzajów regulacji w celu za-
pewnienia maksymalnej elastyczności  
i komfortu,
• funkcja automatycznej redukcji nocnej 
obniża prędkość silnika, kiedy temperatura 
wody w instalacji spada,
• funkcja Power/Flow wskazuje zużycie ener-
gii w W lub wydajność w m3/h,
• jeszcze bardziej zwarta budowa,
• nowa, innowacyjna wtyczka zapewnia 
jeszcze szybszy i łatwiejszy montaż.  

Nowa ALPHA2 najlepsza pompa w teście porównawczym 
efektywności energetycznej TÜV SÜD
NOWA ALPHA2 została oficjalnie zatwier-
dzona przez TÜV SÜD jako najbardziej 
efektywna energetycznie pompa obie-
gowa charakteryzująca się najniższym 
wskaźnikiem EEI (Energy efficiency index) 
i najmniejszym, rocznym zużyciem ener-
gii. W teście porównano produkty sze-
ściu dobrze znanych producentów pomp 
obiegowych.
– Jedną z kluczowych wartości w firmie 
Grundfos jest odpowiedzialne wykorzy-
stanie energii. Za pomocą NOWEJ pom-
py ALPHA2 chcemy ustanowić nowe 
standardy efektywności energetycznej. 
Test przeprowadzony przez TÜV SÜD jest 
dowodem, że nam się udało – powie-
dział Ryszard Gawronek, kierownik ds. 
produktu HVAC.

FAKTY: 
• Roczne zużycie energii pomp ALPHA2 
25-40 180 i ALPHA2 25-60 180 osiąga 
wartości odpowiednio 44 i 74 kWh
• Optymalizacja konstrukcji silnika  
NOWEJ pompy ALPHA2 przy zastoso- 
waniu technologii neodymowej oraz 
zaawansowanej konstrukcji hydraulicz-
nej pozwala uzyskać wskaźnik EEI ≤ 0.15 
dla pompy ALPHA2 25-40 180 oraz  
≤ 0.16 dla ALPHA2 25-60 180. Przewyż-
sza to obecne i przyszłe wymagania 
dyrektywy EuP udostępniając najbar-
dziej efektywną energetycznie pompę 
obiegową.

TÜV SÜD – Międzynarodowy koncern pro-
wadzący działalność w zakresie usług 

certyfikacji, badań, testów, dopuszczeń 
technicznych, ekspertyz i szkoleń.
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oraz jej ponownego nagrzewania do tzw. 
„temperatury użytkowej”. 
A więc, żeby czyścić powierzchnie wymia-
ny ciepła, przede wszystkim trzeba wiedzieć 
kiedy należy to wykonywać. Jedną z pod-
stawowych informacji może być temperatu-
ra spalin wylotowych z kotła. Może ona być 
mierzona w sposób ciągły lub okresowy. 
Gdy wymiennik kotła jest zanieczyszczony, 
wymiana ciepła od spalin do wody jest po-
gorszona ze względu na osad wewnątrz ko-
tła tworzący warstwę izolacji. Wtedy właśnie 
wyprodukowane ciepło podczas spalania 
paliwa w większym niż zwykle stopniu kie-

rowane jest do przewodu kominowego. Za-
miast więc nagrzewać instalację grzewczą, 
ogrzewamy w większym stopniu przysłowio-
wo „sąsiadów”. Dokładnie taka sama sytu-
acja jest w nowo wybudowanych obiektach, 
gdy kocioł współpracuje z nowym, nieprawi-
dłowo dobranym kominem, kiedy np. ciąg 
kominowy wytwarzany przez komin jest wyż-
szy niż wymagany dla danego typu kotła. 
Wymiennik staje się mniej efektywny wskutek 
nadmiernego wysysania spalin przez komin. 
Należy pamiętać, że kocioł nie jest jedy-
nym urządzeniem, które decyduje o stop-
niu zużycia opału. Należą do nich także ko-

O pracy kotłów i …kominów 

Kocioł do kąpieli,  
czyli co, kiedy i dlaczego 
czyścić?

  Marcin Foit

  Stan wymiennika ciepła 

Odzwierciedla on w dużym stopniu spraw-
ność kotła, a zatem stopień wymiany ciepła 
od spalin do wody kotłowej, czyli do insta-
lacji grzewczej. Brak zanieczyszczeń we-
wnątrz kotła w postaci pyłu czy sadzy lub 
innych osadów to połowa sukcesu do uzy-
skania minimalnych nakładów spalanego 
paliwa gwarantujących ogrzanie budyn-
ku. Nie oznacza to jednak, że wymiennik cie-

pła należy oczyszczać kilka razy dziennie lub 
przynajmniej codziennie. Przy śladowych za-
nieczyszczeniach wymiana ciepła obniża 
się nieznacznie. Oznacza to, że nakład pra-
cy przy odstawieniu kotła z eksploatacji wy-
magany do wyczyszczenia wymiennika kotła 
oraz ponowny jego rozruch może być nie-
uzasadniony, a cały proces ogólnie nieeko-
nomiczny. Najwięcej energii zużywa się przy 
odstawieniach kotła i jego rozruchach, czy-
li podczas wychładzania instalacji grzewczej 

Za nami pierwszy okres sezonu grzewczego. Nawet gdy średnia 
temperatura zewnętrzna jest stosunkowo wysoka, nocne temperatury 
wymuszają pracę kotłów grzewczych podgrzewających domy, biura czy 
hale produkcyjne. 
Artykuł jest dedykowany głównie eksploatacji oraz konserwacji kotłów 
na paliwa stałe, które mają zapewnić minimalne zużycie paliwa oraz 
maksymalną żywotność konstrukcji. W zależności od zastosowanego 
kotła oraz opału czynności eksploatacyjne mogą się różnić między 
sobą. Jednakże łączy je jedna wspólna czynność, do której zaliczyć 
trzeba m.in. dbanie o czystość wymiennika kotła. 

przed po
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min, który powinien wytwarzać odpowiednie 
podciśnienie, sposób wykonanej instalacji 
nawiewno-wywiewnej oraz instalacji grzew-
czej z zapewnieniem odpowiednich średnic 
i innych warunków w zależności od urządzeń 
wchodzących w skład instalacji. Zakładając 
jednak, że ciąg kominowy jest odpowiedni,  
a instalacje wykonane prawidłowo, na ilość 
zużytego paliwa będzie miała wpływ czy-
stość wymiennika ciepła oraz dobrze „wyre-
gulowane” spalanie w komorze paleniskowej. 

Optymalne spalanie, czyli  
o regulacji ilości powietrza

W kotłach z ręcznym zasypem wpływ na to 
będzie miał stosunek ilości powietrza wyma-
gany do spalania do ilości paliwa załado-
wanego do komory paleniskowej. Oczywi-
ście również sama jakość paliwa. Tu można 
śmiało powiedzieć, że czym lepsze gatunko-
wo paliwo, tym mniejsze jest zanieczyszcze-
nie wymiennika kotła podczas prawidłowo 
ustawionego spalania. Dokładnie taka sama 
sytuacja będzie w przypadku kotłów z auto-
matycznym podawaniem paliwa, gdzie o ja-
kości i czystości spalin decydować będzie 
ilość i jakość spalanego paliwa oraz ilość po-
wietrza do spalania. Pomijam tutaj powód 
nieprawidłowego spalania wywołany złą 
konstrukcją kotła lub palnika.
Ilość podawanego paliwa w kotłach z auto-
matycznym podawaniem jest uwarunkowa-
na mocą palnika (kotła), którą dobieramy do 
wielkości budynku oraz jego zapotrzebowa-
nia na energię cieplną. Ilość powietrza do 
spalania powinna nie być zbyt mała, czyli 
powinna zagwarantować całkowite (bez nie-
dopałków w popielniku) oraz zupełne (bez 
niedopalonych gazów w spalinach) spala-
nie. Wtedy paliwo jest w pełni wykorzystane, 

a sprawność spalania jest optymalna. Trzeba 
wiedzieć, że praca paleniska przy nadmiarze 
ilości powietrza do spalania jest niekorzyst-
na. Pogarsza się wtedy sprawność spalania 
oraz wymiany ciepła od spalin do wymien-
nika kotła. Tłoczenie w nadmiarze zimnego 
powietrza do komory paleniskowej odbiera 
częściowo ciepło wytworzone przy spalaniu 
paliwa. Wychładza ono komorę palenisko-
wą oraz kocioł od wewnątrz. Także rozrze-
dza spaliny w tym gaz CO2, który jest korzyst-
ny pod względem termodynamicznym, gdyż 
jest gazem promieniującym, czyli oddają-
cym ciepło w kanałach opromieniowanych 
oraz konwekcyjnych kotła. Dobór powietrza 
do spalania w sposób nieprawidłowy obniża 
zatem sprawność kotła. 
Zbyt mała ilość powietrza powoduje po-
wstawanie niedopałków oraz szybkie zara-
stanie wymiennika ciepła np. sadzą lub smo-
łą w przypadku spalania biomasy. 
Przy nadmiarze tlenu kocioł jest wychła-
dzany i część ciepła jest oddawana na pod-
grzanie nadmiaru zimnego powietrza tłoczo-
nego do komory paleniskowej.
Wiedząc, że mamy poprawnie wyregulowa-
ne spalanie w komorze paleniskowej obser-
wacja temperatury spalin na wylocie z kotła 
jest kluczowym elementem eksploatacyjnym. 
Wzrost temperatury spalin o wartość nawet  
o 20-50°C świadczyć może o pogorszonej 
wymianie ciepła wewnątrz kotła wskutek za-
nieczyszczeń wytwarzanych podczas co-
dziennego użytkowania kotła. 
Okres między poszczególnymi cyklami czysz-
czenia wymiennika może być różny. Wahać 
się on będzie od kilku dni pracy do kilkumie-
sięcznej pracy kotła. 
Tu decydującym czynnikiem jest konstrukcja 
kotła i paleniska oraz czy kocioł jest węglo-
wy, czy może peletowy.  

Czyszczenie kotła – etapy i zalecenia

Samo czyszczenie kotła powinno być 
uzależnione od konstrukcji wymiennika 
kotła. 
W przypadku kotła wielociągowego  
z poziomymi przepływami spalin czysz-
czenie powinno odbywać się od czo-
pucha kotła, wylotu spalin w kierunku 
komory paleniskowej. Sposób czyszcze-
nia jest dowolny, jednak należy wyko-
nać go tak, żeby czyszczony element 

wymiennika nie brudził nam wyczysz-
czonej już wcześniej części wymienni-
ka, a sam osad był stopniowo kierowa-
ny do popielnika kotła. 
Sposób czyszczenia na przykładowym 
przekroju żeliwnego kotła z palnikiem 
retortowym na eko-groszek oraz pelety 
pokazano na fot. obok.
Wpierw należy oczyścić powierzchnie 
konwekcyjne w strefie 1, 2 oraz 3 i 4. 
W kotle dwupaleniskowym, czyli wypo-
sażonym w dodatkowe ręczne paleni-
sko do spalania drewna oraz większych 
kawałów węgla, należy dobrze oczy-
ścić strefę 5. Strefa 5 to ruszt dodatko-
wego paleniska. Jest to bardzo ważny 
element, który musi być utrzymywany 
w czystości, ponieważ jego ogranicze-
nie w drożności pogarsza jakość spa-
lania na palniku automatycznym oraz 
prowadzi do wydymiania się spalin dol-
nymi drzwiczkami kotła lub nawet po-
przez zasobnik paliwa. Stosunkowo 
małą uwagę poświęca się głównej ko-
morze paleniskowej (strefa 6), w której 
w przypadku kotłów z automatycznym 
podawanie paliwa na skutek panowa-
nia wysokiej temperatury opromienio-
wane powierzchnie wymiany ciepła 
nie są zanieczyszczane tak szybko, jak 
powierzchnie konwekcyjne. 
W przypadku kotłów komorowych z za-
sypem ręcznym bezwzględnie należy 
oczyścić wymiennik ciepła, nie zważa-
jąc, czy są to powierzchnie grzewcze 
opromieniowane, czy też konwekcyjne. 
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winien być dobrze oczyszczony z paliwa. 
Nie należy zapomnieć również o rurze dy-
mowej łączącej kocioł z kominem oraz o sa-
mym kominie. Wszystkie elementy ruchome, 
jak zawiasy czy trzpienie podajników pali-
wa dobrze jest odpowiednio oczyścić oraz 
zakonserwować smarem. Z pewnością po-
zwoli to uniknąć zapiekania się tych ele-
mentów w przyszłości. Użytkując kotły opa-
lane paliwami węglowymi z podajnikiem 
ślimakowym zaraz po zakończeniu sezonu 
dobrze jest skontrolować stan samego po-
dajnika ślimakowego, czy nie uległ on wy-
tarciu lub korozji wskutek działania siarki za-
wartej w paliwie.
Fot. Klimosz  

Pomiar temperatury spalin

Do wykonania tego pomiaru wykorzystać 
można proste analogowe lub elektroniczne 
termometry spalin. Elektroniczne termome-
try spalin często współpracują z regulatorami 
pracy kotła. Szczególnie przy regulatorach  
z trybem automatycznej zmiany mocy palnika, 
gdzie zbyt wysoka temperatura spalin może 
wpływać na redukcję mocy palnika. Prosty, 
analogowy termometr spalin o skali pomiaru 
50-350oC przedstawiono na zdjęciu.
Przy braku stosowania termometrów do po-
miaru spalin wylotowych jednym z sympto-
mów zanieczyszczenia wymiennika może 
być dłuższe niż zwykle wygrzewanie się kotła 
do temperatury zadanej przez użytkownika 
oraz czasem wydymanie z kotła świadczące 
o zmniejszonych przekrojach przepływu spa-
lin wymiennika kotła. 

„Odstawienie” kotła, czyli  
czyszczenie po sezonie

Bardzo ważnym elementem jest również 
odstawienie kotła po zakończeniu sezo-
nu grzewczego. Wymiennik kotła powinien 
być bardzo dokładnie oczyszczony oraz 
stale wentylowany przez otwarcie wszyst-
kich drzwiczek i rewizji kotła. W przypad-
ku kotłów z automatycznym podawaniem 
paliwa, oczyszczony powinien zostać tak-
że system doprowadzenia paliwa, a także 
sam zasobnik na paliwo. Niewystarczająco 
oczyszczony wymiennik ciepła eksploato-
wany paliwem zawierającym siarkę, czy po-
tas lub chlor, charakteryzować się będzie 
krótszą trwałością. Elementami podlegają-
cymi degradacji chemicznej będą miejsca 
nieoczyszczone z węgla, w których zbiera 
się wilgoć. Tam właśnie powstanie kwas po-
wodujący korozję tych elementów. Dlate-
go właśnie nawet podajnik ślimakowy po-

Jak często czyścić?

Ogólnie można przyjąć, że ko-
tły komorowe o mocy do 35 kW 
trzeba czyścić minimum co 7 dni, 
aby uzyskać optymalne zużycie 
opału. 
Kotły z automatycznym podawa-
niem paliwa na paliwa węglowe 
zaleca się czyścić co 14 lub na-
wet 28 dni. 
Kotły opalane peletami mogą 
być czyszczone nawet co 30 dni, 
albo i rzadziej. 
Wszystko to uzależnione jest  
od jakości opału, klasy kotła 
oraz ustawienia parametrów 
spalania. 

Analogowy termometr spalin

Termopara do pomiaru spalin

Leśne Centrum Kształcenia Ustawicz-
nego Forest Consulting Center zapra-
sza na profesjonalne szkolenie skiero-
wane dla właścicieli i pracowników 
przedsiębiorstw leśnych oraz innych 
osób zainteresowanych tematyką 
biomasy. Celem szkolenie jest przed-
stawienie problemu biomasy od strony 
komercyjnej i wskazanie jej dochodo-
wego źródła. Pokazanie kilku możliwo-
ści sprzedaży, nie tylko do celów ener-
getycznych.
Dla chętnych z województwa kujaw-
sko-pomorskiego szkolenie jest w 80% 
dofinansowane ze środków Unii Eu-
ropejskiej – uczestnik płaci tylko 20% 
kosztów.
 
Tytuł szkolenia:  
„Jak zarobić na biomasie?”  
– pobierz program szkolenia
Terminy:  
15 marca 2014 r. w ramach projektu 
UE, 16 marca 2014 r. dla pozostałych 
chętnych
Miejsce:  
Pałac Sypniewo, ul. 29 Stycznia 45, 89-422 
Sypniewo (ok. 120 km od Bydgoszczy) 
www.palac-sypniewo.pl
Koszt: 69 zł netto w ramach projektu UE, 
390 zł netto dla pozostałych chętnych
 
Więcej: www.forestcc.pl/jak-zarobic-
-na-biomasie

Szkolenie:  
jak zarobić na  
biomasie?

http://www.instalreporter.pl
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wa się również od dołu. Ciepła woda jest od-
bierana rurką spod górnej dennicy. Zbiornik 
jest ponadto wyposażony w anodę magne-
zową, zamontowaną na oddzielnym korku 
w górnej dennicy lub razem z grzałką w dol-
nej dennicy (rys. 1 ). Taka konstrukcja zbior-
nika ogrzewacza powoduje, że może praco-
wać tylko w położeniu pionowym. Spotykane 
są co prawda rozwiązania zmodyfikowanych 
ogrzewaczy pionowych, z grzałką umiesz-
czoną w osi dennicy, które mogą pracować 
w układzie poziomym (rys. 3 ). Konstrukcyj-
nie różnią się tylko tym, że rurka do odbioru 
c.w.u. nie jest prosta ani lekko zagięta,  
a wręcz zakrzywiona w stronę płaszcza zbior-
nika do góry. Takie ogrzewacze mogą praco-
wać w pozycji poziomej, jednak należy się li-
czyć z tym, że ich wydajność będzie niższa  
o około 50%. O zmniejszeniu wydajności decy-
duje centryczne ułożenie grzałki, która będzie 
ogrzewała tylko połowę wody w zbiorniku.
Oczywiście klasyczne pionowe ogrzewa-
cze można próbować zamontować w po-
zycji poziomej na ścianie (rys. 2 ). Pomijając 
istotne aspekty techniczne, jak brak wystar-
czającej liczby punktów mocowania, to i tak 
ogrzewacz nie będzie działał właściwie. Bo 
podobnie jak w zmodyfikowanych ogrze-
waczach do montażu poziomego, grzałka 
znalazłaby się w połowie wysokości pozio-
mo ustawionego zbiornika, a rurka odbioru 
c.w.u. byłaby w pewnej odległości od ścian-
ki płaszcza zbiornik, co automatycznie (zgod-
nie z prawami fizyki) spowodowałoby, że wy-
dajność takiego ogrzewacza spadłaby mniej 
więcej o około 60% do 70% w stosunku do 
wydajności w układzie pionowym. Ponadto 
pojawiłby się problem z montażem na ścia-
nie, gdyż ogrzewacze pionowe mają zazwy-
czaj dwa punkty mocowania w górnej czę-
ści, a dla potrzeb bezpiecznego montażu  

Gdy trzeba podgrzewacz zamontować poziomo 

Pionowe i …pionowo-poziome 
elektryczne ogrzewacze pojemnościowe 

  Bartosz Kuźnik

  Dlaczego 
ogrzewacza 
pionowego  
nie można  
zamontować 
poziomo?

Pionowe typowe ogrzewacze są łatwe  
w produkcji, a co się z tym wiąże również ta-
nie. Ich cena rzadko przekracza 500 zł dla ty-
powych pojemności (60 lub 80 l). Łatwo się je 
montuje, działają samoczynnie, zapewnia-
jąc użytkownikom stały dopływ c.w.u. Podłą-

czenie hydrauliczne również nie jest skompli-
kowane. Ciepła woda jest wytwarzana przez 
grzałkę elektryczną zamontowaną w dol- 
nej dennicy w korku metalowym lub wykona-
nym z tworzywa sztucznego, najczęściej  
o rozmiarze 5/4”. Dopływ wody zimnej odby-

Rozwiązania techniczne stosowane w większości dostępnych na rynku  pojemnościowych 
ogrzewaczach  c.w.u., pozwalają na montaż tylko i wyłącznie w pozycji pionowej.  
W układzie takim rurki doprowadzania wody zimnej i odbioru wody ciepłej znajdują się 
na dole. Taki układ jest wystarczający dla większości użytkowników, ale w niektórych 
wypadkach zachodzi potrzeba zamontowania ogrzewacza …poziomo. Co wtedy?

1  Układ konstrukcyjny 
ogrzewacza pionowego.  
Kolor czerwony – woda ciepła, 
kolor niebieski – woda zimna, 
pośrodku zbiornika na górze 
w kolorze szarym – anoda 
magnezowa, pośrodku zbiornika 
na dole  w kolorze czarnym – 
grzałka elektryczna. Pole nad 
rurką c.w.u. oznacza poduszkę 
powietrzną

2  Układ konstrukcyjny ogrzewacza pionowego 
podczas pracy hipotetycznej w pozycji poziomej, 
c.w.u. dostępna dla użytkownika zaznaczona jest 
kolorem czerwonym. Pole nad rurką c.w.u. oznacza 
poduszkę powietrzną

3  Ogrzewacz pionowy modyfikowany do pracy  
w poziomie. Kolor czerwony – woda ciepła, kolor niebieski 
– woda zimna, pośrodku zbiornika po lewej stronie  
w kolorze siwym – anoda magnezowa, pośrodku zbiornika 
z prawej strony w kolorze czarnym – grzałka elektryczna
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flanszy zamiast wkręcanego korka pozwala 
na obracanie grzałek wewnątrz zbiornika w 
zależności od potrzeb związanych z koniecz-
nością montażu urządzenia w pozycji pozio-
mej lewej lub prawej. 
Zazwyczaj fabrycznie ogrzewacze pionowo-
-poziome są kompletowane w taki sposób, że 
mogą pracować w pozycji pionowej (rys. 3 ) 
lub poziomej zawieszone na ścianie, ale tzw. 
poziomej lewej (rys.2). Układ poziomy lewy 

jest to taki, gdzie panel sterowania ogrzewa-
cza i rurki doprowadzania zimnej wody i od-
prowadzania ciepłej wody znajdują się po 
lewej stronie, patrząc od przodu na urządze-
nie. W przypadku, kiedy względy montażo-
we nie pozwalają na zainstalowanie ogrze-
wacza poziomo w układzie lewym, można 
zamontować ogrzewacz w układzie prawym 
(rys. 5 ). Wtedy rurki doprowadzania i od-
prowadzania wody będą się znajdowały po 

w pozycji poziomej potrzebne są punkty mo-
cowania również w dolnej części zbiornika. Te 
wszystkie problemy eksploatacyjne dla więk-
szości użytkowników są nie do przyjęcia. Dla-
tego w ofercie producentów ogrzewaczy po-
jemnościowych znajduje się oddzielna grupa 
urządzeń uniwersalnych do wytwarzania cie-
płej wody użytkowej, czyli ogrzewacze pio-
nowo-poziome, które cechują się taką samą 
wydajnością przy pracy w układzie piono-
wym, jak i poziomym. 

Różnice w budowie ogrzewacza  
pionowo-poziomego i pionowego 

Ze względu na warunki pracy ogrzewacze 
pionowo-poziome cechują się specyficznymi 
rozwiązaniami technicznymi odmiennymi od 
tych stosowanych w urządzeniach typowo 
pionowych lub zmodyfikowanych pionowych 
do pracy w poziomie. Dlatego ogrzewacze 
pionowe-poziome są droższe w produkcji,  
a ich ceny w handlu są wyższe od cen popu-
larnych ogrzewaczy pionowych.
Konieczność pracy ogrzewacza w układzie 
poziomym wymaga zastosowania rozwiązań 
konstrukcyjnych polegających na innym spo-
sobie montażu grzałki oraz ukształtowaniu ru-
rek odbioru c.w.u. i doprowadzania z.w. O ile 
w przypadku rurki odbioru c.w.u. i doprowa-
dzania z.w. różnica polega tylko na zmianie 
kierunku odgięcia w górnej części (c.w.u.)  
i dolnej części (z.w.) wewnątrz zbiornika (rurka 
c.w.u. jest odgięta w stronę płaszcza zbiornika, 
a nie jest prosta lub odgięta w stronę środka 
zbiornika, jak w ogrzewaczach typowo piono-
wych, rurka z.w. nie jest prosta tylko odgięta  
w stronę płaszcza zbiornika). O tyle sposób 
montażu elementu grzejnego jest zupełnie inny.
W urządzeniach pionowo-poziomych, któ-
re mają mieć taką samą wydajność w ukła-

dzie pionowym i poziomym, grzałka zamon-
towana jest nie w korku gwintowanym,  
a we flanszy. Flansza przykręcana jest do kry-
zy umieszczonej w dolnej dennicy zbiorni-
ka za pomocą pięciu lub sześciu śrub. Z kolei 
grzałka jest montowana do flanszy w ukła-
dzie tzw. „grzałki suchej” lub „grzałki mo-
krej”. Różnica polega głównie na tym, że 
„grzałka mokra” jest omywana przez wodę 
w zbiorniku, natomiast w układzie tzw. „su-
chym” grzałki w postaci prętów grzejnych 
są wsuwane w zaślepione rurki wspawane 
pod pewnym kątem we flaszę i nie są bez-
pośrednio omywane przez wodę (rys. 9 ). 
Ogrzewacz z „suchą grzałką” pod względem 
eksploatacyjnym jest bardziej przyjazny użyt-
kownikowi, bo w przypadku przepalenia się 
elementu grzejnego nie ma potrzeby opróż-
niania zbiornika z wody. Uszkodzony element 
wysuwa się z rurki i na jego miejsce wkłada 
się nowy. Dlatego grzałki suche produkowa-
ne są w postaci prostych elementów o dłu-
gościach uzależnionych od mocy grzejnej, 
natomiast grzałki mokre najczęściej wytwa-
rzane są w układzie tzw. „hokejki” lub litery L. 
Zabezpieczenie antykorozyjne, czyli anody 
magnezowe są umieszczane na flanszy obok 
grzałki lub na oddzielnym korku w górnej 
dennicy. Rurki, w które są wsuwane grzałki  
w systemie „suchej grzałki”, są wspawywane 
do flanszy pod kątem około 30oC w stosunku 
do osi podłużnej urządzenia, a ich długość 
jest tak dobrana, by sięgały bardzo blisko 
ścianek bocznych zbiornika. Przez co podczas 
pracy w układzie poziomym grzałka podgrze-
wa wodę poniżej osi podłużnej zbiornika. To 
właśnie dzięki temu oraz poprzez zastosowa-
nie grzałek mokrych w układzie litery L urzą-
dzenia pionowo-poziome mogą pracować 
zarówno w układzie pionowym, jak i pozio-
mym z taką samą wydajnością. Zastosowanie 

4  Ogrzewacz pionowo-poziomy z grzałką suchą 
przy pracy w pozycji poziomej lewej. Element grzejny 
oznaczony kolorem czerwonym zamontowany pod 
kątem w dół. Kolor czerwony – c.w.u., kolor niebieski – 
z.w. Pole nad rurką c.w.u. oznacza poduszkę powietrzną

5  Ogrzewacz pionowo-
poziomy z grzałką suchą 
przy pracy w pozycji 
pionowej. Pole nad rurką 
c.w.u. oznacza poduszkę 
powietrzną

6  Ogrzewacz pionowo-poziomy z grzałką mokrą tzw. 
„hokejką” podczas pracy w pozycji poziomej lewej. Pole 
nad rurką c.w.u. oznacza poduszkę powietrzną
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prawej stronie (patrząc od przodu). Jednak 
w celu właściwej pracy należy obrócić flan-
szę z grzałką o kąt 180°, a także trzeba wza-
jemnie zamienić podłączenie rurek ciepłej  
i zimnej wody. Wtedy rurka dłuższa będąca  
– normalnie w pozycji pionowej i poziomej le-
wej – rurką odbioru c.w.u. staje się rurką dopro-
wadzania zimnej wody użytkowej. Rurka krót-
sza będąca, normalnie w pozycji pionowej  
i poziomej lewej, rurką doprowadzania z.w. sta-
je się rurką odprowadzania c.w.u. Tę czynność 
wykonuje się przed napełnieniem zbiornika 
wodą. Ogrzewacze pionowo poziome mają 
cztery punkty mocowania do ściany. Pozwala 
to na bezpieczne zamontowanie urządzenia  

w pozycji poziomej na ścianie. Według infor-
macji jednego z producentów ogrzewaczy, 
czasem pojawiają się pytania na temat: czy 
istnieje możliwość zamontowania ogrzewacza 
na suficie lub poziomo leżąco na podłodze?
Istnieją na rynku rozwiązania, gdzie można 
ogrzewacz montować poziomo na podłodze 
w układzie leżącym w taki sposób, że obydwie 
rurki są równoległe do płaszczyzny podłogi. 
Dotyczy to z reguły urządzeń tzw. pionowych 
zmodyfikowanych do montażu poziomego  
z grzałką w osi dennicy (rys. 1 ). Ich wydajność 
jednak w układzie poziomym jest o połowę 
niższa niż przy pracy pionowej. Co do ogrze-
waczy pionowo-poziomych z kryzą o takiej sa-

mej wydajności przy pracy w pionie i pozio-
mie, to w większości przypadków nie ma takiej 
możliwości. Związane jest to ze sposobem uło-
żenia wewnątrz zbiornika rurki c.w.u. (rys. 3 , 4 , 
5 , 6 , 7 ). Z kolei montaż na suficie jest zawsze 
kontrowersyjnym rozwiązaniem, ze względu 
przede wszystkim na bezpieczeństwo. Raczej 
nie ma informacji na temat, aby którykolwiek  
z producentów urządzeń dopuszczał taki 
montaż. Aczkolwiek pod względem technicz-
nym jest to możliwe, w przypadku zmodyfiko-
wanych ogrzewaczy pionowych do montażu 
w poziomie. Jednak ze względów bezpie-
czeństwa nie powinno się, a wręcz nie wolno 
stosować takiego rozwiązania.  

7  Ogrzewacz pionowo-poziomy z grzałką mokrą „hokejką” 
podczas pracy w pozycji poziomej prawej. Flansza z grzałką 
obróconą o kąt 180°. Rurki ciepłej i zimnej wody wzajemnie 
zamienione. Pole nad rurką c.w.u. oznacza poduszkę powietrzną

8  Ogrzewacz pionowo poziomy z grzałką „suchą” o mocy 2400 W  
w pozycji pionowej. Przykład rozwiązań konstrukcyjnych.  
Źródło www.elektromet.com.pl

9  Pręt grzejny stosowany do 
grzałek „suchych” w ogrzewaczach 
pionowo-poziomych. Źródło 
www.elektromet.com.pl

W dniach 4-6 marca na stadionie we 
Wrocławiu odbędą się Międzynarodo-
we Targi Innowacji Energetycznych  
InEnerg. Podczas imprezy przedstawio-
ne zostaną najnowsze trendy w dzie-
dzinie energii, poruszone zostaną pro-
blemy i zaproponowane rozwiązania. 
Obok innowacyjnych targów InEnerg 
oferuje cały szereg konferencji i forów, 
na których podjęte zostaną najistotniej-
sze tematy branżowe. 

Rejestrując się do 31 stycznia 2014 
można otrzymać 20% zniżki na 
opłaty za udział w konferencjach.

Konferencje podczas targów: 
• Polska, Niemcy, Republika Czeska -  
3 kraje, 3 pomysły na biogaz.  
I co dalej? 
• Fotowoltaika przyszłości - innowacyj-
ne rozwiązania w branży 
• Efektywność energetyczna i wykorzy-
stanie OZE w budynkach 
• I Międzynarodowy Kongres Energii 
Innowacyjnej 
• Od konsumenta do prosumenta 
– czyli dlaczego warto wdrożyć inteli-
gentne sieci energetyczne w Polsce.

Cele InEnerg 2014: 
• 70 wystawców 
• 2500 odwiedzających,  
w tym 20% z zagranicy
• 500 uczestników konferencji

InEnerg 2014 
już w marcu

http://www.instalreporter.pl
http://energie.kjm2.de/r/pltKUQM163321ms2133.html
http://energie.kjm2.de/r/pltKUQM163322ms2133.html
http://energie.kjm2.de/r/pltKUQM163322ms2133.html
http://energie.kjm2.de/r/pltKUQM163322ms2133.html
http://energie.kjm2.de/r/pltKUQM163323ms2133.html
http://energie.kjm2.de/r/pltKUQM163323ms2133.html
http://energie.kjm2.de/r/pltKUQM163324ms2133.html
http://energie.kjm2.de/r/pltKUQM163324ms2133.html
http://energie.kjm2.de/r/pltKUQM163325ms2133.html
http://energie.kjm2.de/r/pltKUQM163325ms2133.html
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Nowe możliwości dla wystawców

W nowej hali wystawowej stworzono do-
godne warunki ekspozycyjne dla wystaw-
ców. Duże stoiska i nowoczesna infrastruktura 
techniczna umożliwiają eksponowanie bar-
dziej różnorodnych i większych urządzeń niż 
dotychczas. Spotkało się to z dużym zainte-
resowaniem branży. Już dziś SPW wie, że wy-
stawcy będą wzbogacać formę promocji 
swoich wyrobów i usług, wykorzystując róż-
nego rodzaju nośniki reklamowe zarówno tra-
dycyjne, jak i multimedialne. Tradycyjne wy-
roby pokażą w bardziej atrakcyjny sposób, 
dostarczą jednocześnie zwiedzającym wię-
cej informacji.

Udogodnienia dla zwiedzających

Nowa forma rejestracji i zakupu biletu
Aby ułatwić wejście na teren targów i szyb-
szą rejestrację uczestników seminariów wpro-
wadzona zostaje możliwość bezpośredniego 

zakupu biletu na targi oraz rejestracja on-li-
ne. Już wkrótce na stronie internetowej Fo-
rum www.forumwentylacja.pl pojawi się spe-
cjalna aplikacja, za pomocą której będzie 
można kupić bilet i tym samym uniknąć ko-
lejek w punkcie rejestracji bezpośrednio 
na targach. Za bilety będzie można płacić 
przelewami on-line i tradycyjnymi oraz karta-
mi kredytowymi. Wszystkich odwiedzających 
Forum zachęca się do skorzystania z tej for-
my rejestracji, dla nich bowiem będzie działał 
oddzielny punkt odbioru identyfikatorów umoż-
liwiający szybkie wejście na teren targowy.

Autokarem na FORUM 2014
Gdańsk, Poznań, Wrocław, Katowice, Kra-
ków i Rzeszów – z tych miastach wyruszą spe-
cjalne autokary, które przywiozą uczestników 
na targi. Pakietowa usługa obejmie transport 
do/z Warszawy, bilet wstępu na targi i semi-
naria, posiłek i aromatyczną kawę. Korzysta-
jąc ze zorganizowanego przejazdu, będzie 
można łatwo i komfortowo dotrzeć bezpo-
średnio na tereny targowe oraz wejść spe-
cjalnym szybkim wejściem na teren ekspo-
zycji. Zorganizowany przyjazd autokarem to 
interesująca alternatywa dla indywidualnych 
przyjazdów. Nie bez znaczenia będzie także 
atrakcyjny koszt przejazdu. Szczegóły oferty 
już wkrótce na www.forumwentylacja.pl

Wydarzenia FORUM

Grupą docelową, do której skierowane jest 
zaproszenie udziału w FORUM 2014 są spe-

FORUM 2014  
w nowym miejscu

  Stowarzyszenie Polska Wentylacja rozwija 
pomysł spotkania branży wentylacyjno-klima-
tyzacyjnej od 2003 roku. Od początku wsłu-
chuje się w oczekiwania branży i jej potrzeby. 
Dzięki temu już od wielu lat FORUM WENTYLA-
CJA – SALON KLIMATYZACJA jest nie tylko naj-
większą imprezą targową w branży wentyla-
cyjno-klimatyzacyjnej, ale jest także oceniane 
jako najważniejsze wydarzenie w branży. 
W tym roku wprowadza szereg zmian waż-
nych zarówno dla wystawców, jak i zwiedzają-
cych. Największa zmiana to nowa lokalizacja 
targów. Dynamiczny rozwój wystawy, zwięk-
szająca się z roku na rok powierzchnia wysta-
wiennicza oraz liczba odwiedzających spowo-
dowały, iż SPW podjęło decyzję o przeniesieniu 
imprezy do nowego obiektu. Targi w roku 2014 
odbędą się w Centrum Targowo-Kongresowym 
MT Polska zlokalizowanym przy ul. Marsa 56C  
w Warszawie. W nowoczesnym obiekcie, na 

powierzchni ponad 5000 m2, na jednym pozio-
mie, znajdzie się część wystawiennicza oraz se-
minaryjna. Na terenie ekspozycji zostaną zbu-
dowane dwie niezależne sale seminaryjne na 
ok. 200 osób każda. Dzięki temu słuchacze se-
minariów o wiele łatwiej będą mogli uczestni-
czyć w wykładach, będąc jednocześnie w bli-
skim sąsiedztwie wystawców.
Profesjonalny obiekt zapewni komfortowe wa-
runki zarówno dla wystawców, jak i zwiedza-
jących. Nowoczesna hala wystawiennicza, 
przestronny, wyposażony w multimedia hol re-
cepcyjny, parking naziemny i podziemny na 
1500 miejsc, zaplecze cateringowe (bar, punk-
ty kawowe) stwarzają dogodne warunki do 
zapoznania się z ofertą rynkową. Jednocze-
śnie prosty dojazd – bezpośrednie sąsiedztwo 
tras szybkiego ruchu i przystanków komunika-
cji miejskiej (11 linii autobusowych oraz kolejka 
SKM) ułatwią zwiedzającym dotarcie.

5-6 marca 2014 
• NOWA LOKALIZACJA • NOWE POMYSŁY

http://www.instalreporter.pl


48s t y c z e ń  2 0 1 4  ( 0 1 )  a k t u a l n o ś c i D O  s P I s U  T R E Ś C I

cjaliści branżowi: projektanci, wykonawcy, 
handlowcy, producenci, dystrybutorzy, inwe-
storzy, pracownicy naukowi, architekci i stu-
denci. FORUM 2014 to przegląd najnowszej 
oferty wyrobów i usług dedykowanych tech-
nice wentylacyjnej, klimatyzacyjnej i chłodni-
czej – na Forum będzie można zapoznać się  
z ofertą wszystkich, liczących się w branży 
producentów i dystrybutorów. 
Odwiedzający będą mogli uczestniczyć także 
w wydarzeniach towarzyszących FORUM 2014:

ARENA TECHNOLOGII 
2014 to strefa prezentacji  
i możliwość bezpośrednie-
go porównania produk-
tów różnych producentów 
na specjalnie wydzielonej 
powierzchni targowej. 

Tematem przewodnim ARENY 2014 
będą rekuperatory oraz małe centra- 
le wentylacyjne. 

NAJCIEKAWSZY PRODUKT 
2014 to konkurs na 
produkt wyróżniający się 
wśród oferty rynkowej 
wyrobów i urządzeń oraz 
usług dla branży wentyla-
cyjnej i klimatyzacyjnej. 

Najciekawszy produkt wybierany jest  
w trzech kategoriach: Wentylacja, Klima-
tyzacja, Bezpieczeństwo pożarowe.  
W konkursie głosują zwiedzający targi.

SEMINARIA I PREZENTACJE 
– równolegle z targami 
odbywa się dwudniowy 
cykl wydarzeń seminaryj-
nych. Wykłady, prezenta-
cje, pokazy przeznaczone 

dla projektantów, instalatorów, architektów 
prowadzone są przez niezależnych, najwyż-
szej klasy specjalistów. W dwóch salach na 
ok. 200 osób odbędzie się kilkadziesiąt 
wystąpień i prezentacji. 

Przypominamy! 

Podsumowanie FORUM WENTYLACJA  
– SALON KLIMATYZACJA 2013
• Największa w Polsce specjalistyczna im-

preza B2B dla branży wentylacyjno-klima- 
tyzacyjnej 
• Przegląd nowości rynkowych 
• 122 wystawców 
• 2800 zwiedzających profesjonalistów
• 3800 m2 powierzchni targowej 
• 2 sale konferencyjne na 200 osób każda 
• 51 prezentacji i wykładów na seminariach 
• 44 produkty zgłoszone do Konkursu 
• Pakiety wystawiennicze dla Wystawców  
– zabudowane stoiska pod klucz  

ROZWIąZANIE KRZYżóWEK
Z NUMERU 12/2013 INSTALREPORTERA 

KRZYżóWKA Z JUNKERSEM,  
hasło: JUNKERS CIEPŁO KTóRE POLUBISZ
Nagrody otrzymują: 
śrubokręt krzyżowy + kubek –  
Justyna Topolańska, Piotr Krogulec, 
Emil Wyszyński, Łukasz Sikora, Zbigniew 
Bieńkowski, Gabriela Dawid, Remigiusz 
Michalik, Piotr Bednarczyk, Jarosław 
Przybylski, Kamil Ratajczak.

KRZYżóWKA Z FIRMą KAN,  
hasło: SYSTEM KAN TECHNOLOGIA 
SUKCESU
Nagrody otrzymują: 
bluzę polarową – Jacek Płoszaj
koszulkę polo – Artur Nowicki,  
Piotr Sosnowski,
zestaw masażer do głowy  
+ plastikową skrobaczkę do szyb – 
Michał Krzyształa, Alicja Kleszowska, 
Karol Szcześniak, Józef Orzech, Kamil 
Ratajczak, Piotr Adam, Jan Podwórny.

KRZYżóWKA Z FIRMą UNIWERSAL,  
hasło: UNIWERSAL TAK SMAKUJE 
WENTYLACJA
Nagrody otrzymują: 
komplet kalendarz ścienny  
+ kalendarz teno –
Roman Churski, Włodzimierz Morawski, 
Michał Wesołowski, Anna Musielak, 
Jan Podwórny, Piotr Sosnowski, 
Krzysztof Petykiewicz, Katarzyna Bury, 
Piotr Bednarczyk, Łukasz Sikora
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Kliknij i dowiedz się więcej  

Kliknij i dowiedz się więcej  

dachu i płyty balkonowej. Po wykonaniu 
prac zapotrzebowanie budynku na ener-
gię spadło z 53,03 GJ do 32,82 GJ, a tem-
peratura w poszczególnych pomieszcze-
niach wyrównała się. Remont wyeliminował 
problem przegrzewania się pokoi na piętrze la-
tem i nadmierne spadki temperatury w po-
mieszczeniach w nocy.

Mały dom w Hamburgu

Podobne rezultaty uzyskano w wyniku mo-
dernizacji niewielkiego domu z lat 50.  
w zabudowie bliźniaczej, zlokalizowanego  
w Hamburgu. W efekcie prac, roczne zu-
życie energii na ogrzewanie tego domu 
zmalało prawie o połowę. Remont prze-
prowadzono w ramach projektu Model 
Home 2020, realizowanego przez firmę  
VELUX. Modernizacja domu modelowego 
LichtAktiv Haus w Hamburgu objęła rozbudo-
wę przestrzeni użytkowej, docieplenie ścian 
oraz zwiększenie powierzchni okien. Dom zy-
skał przestronny salon, nową jadalnię i kuch-
nię. Na dachu domu zamontowano okna 

połaciowe, doświe-
tlające pokoje poło-
żone na najwyższej 
kondygnacji budyn-
ku. Bardziej otwarty 

układ pomieszczeń i zwiększona z 18 m2 do  
93 m2 powierzchnia okien ułatwiły dostęp 
światła dziennego i świeżego powietrza.

Wymiana starych okien może istotnie przy-
czynić się do poprawy standardu energe-
tycznego budynku. Dla zapewnienia odpo-
wiedniej izolacyjności cieplnej znaczenie ma 
zarówno jakość stolarki, jak i rodzaj szyb za-
instalowanych w oknach. W nowoczesnych 
oknach używa się szyb zespolonych z wyko-
rzystaniem szkła niskoemisyjnego (np. marki 
Pilkington). Redukuje ono straty ciepła,  
a dodatkowo pozwala na bierne pozyskiwa-
nie energii słonecznej. Dzięki temu poprawia 
się bilans energetyczny okna, a ogrzanie po-
mieszczenia wymaga mniejszej ilości energii. 
Przy wymianie starych okien na nowe, war-
to zwrócić uwagę, z jakich szyb zostały wyko-
nane. Produkowane dziś szyby pozwalają łą-
czyć wysoki poziom izolacyjności cieplnej  
z innymi przydatnymi właściwościami, takimi 
jak dźwiękochłonność, samoczyszczenie,  
czy podwyższony poziom bezpieczeństwa 
(np. szkło antywłamaniowe).

W artykule wykorzystano materiały firmy  
Velux i Rockwool.  

Niższe rachunki, większy komfort  

2 ciekawe 
termomodernizacje 

  Zielona Góra i „kostka” z lat 70.

Wysokie zużycie energii cieplnej w domach 
wybudowanych kilkadziesiąt lat temu to zwy-
kle efekt starych przepisów dotyczących 
efektywności energetycznej oraz braku wy-
magań budowlanych w tym zakresie. W Pol-
sce najgorzej sytuacja przedstawia się w do-
mach powstałych w latach 70. i wcześniej. 
Brak odpowiedniej izolacji i okien spowodo-
wał, że ich standard energetyczny jest bar-
dzo niski. Analizy pokazują, że zużycie energii 

końcowej w polskich domach jednorodzin-
nych wynosi obecnie ok. 120 kWh/m2/rok, 
przy czym domy powstałe przed 1966 rokiem 
zużywają do 350 kWh/m2/rok Standard ten 
można poprawić poprzez gruntowną termo-
modernizację, taką jak przeprowadzona  
w domu jednorodzinnym w Zielonej Górze.
Właściciele domu jednorodzinnego w Zie-
lonej Górze, wybudowanego w latach 70. 
przeprowadzili remont domu w ścisłej współ-
pracy z fachowcami w zakresie izolacji.  
W pierwszej kolejności dom poddano au-
dytowi energetycznemu, aby określić opty-
malny zakres modernizacji i uniknąć wydat-
ków na rozwiązania mające niewielki wpływ 

na efektywność energetycz-
ną całego budynku. Następ-
nie opracowano szczegółowy 
harmonogram prac, obejmu-
jący docieplenie ścian, stropo-

Przykłady termomodernizacji domów z lat 50. i 70. pokazują, 
że nawet w starych budynkach można podnieść standard 
energetyczny i zwiększyć komfort użytkowników.
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POZIOMO:
1) ulica firma Testo w Pruszkowie i ... Sejmu w Warszawie. 4) nadmorski wietrzyk. 10) nosze dla zmarłych. 11) ogólna
nazwa urządzeń pomiarowych. 12) strój sędziego. 13) praprzodek strusia. 15) ... kominowa – w technice, w życiu raczej
manko, zguba.   16) w analizatorach spalin do wyboru np.: O2, CO, COniskie NO, NOniskie, NO2, SO2... 19) przybiera
kształt naczynia. 21) zajęcie juhasa. 23) tkanina bawełniana. 25) ... spalin, konieczny do ustalenia jakości spalania.
29) wyjście piłki poza boisko. 30) ekstrakt z ziół. 31) kraina historyczna w Grecji. 33) dodatkowy pojedynek.
34) zwięzłość w wyrażaniu myśli. 35) We ... it – w haśle firmy Testo.
PIONOWO:
1) najpopularniejszy rodzaj anemometru. 2) Paweł, b. trener reprezentacji Polski w piłce nożnej. 3) termowizyjna lub ...
w rękach filmowca. 5) otoczony linami. 6) ... pomiarowy np. -40 ... +1200°C.   7) łańcuch górski. 8) pęknięcie, skaza.
9) skinienie. 14) ciężka, mozolna praca. 17) duma żyrafy. 18) ... wycieku gazów, dymu, czynników chłodniczych, czyli
inaczej zjawisko wykrywania. 20) walczy z dobrem. 22) ... powietrza, mierzony np. w Pa. 24) rewolwer bębenkowy.
25) grecka bogini nieszczęścia. 26) wezwanie do broni. 27) pasiasta kuzynka konia. 28) dawna stolica Finlandii.
32) jednostka pomiarowa zanieczyszczeń.

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 33 utworzą rozwiązanie.

POZIOMO:  
1) ulica firmy Testo w Pruszkowie i ... Sejmu w Warszawie.  4) nadmorski wietrzyk.  10) nosze dla zmarłych.   
11) ogólna nazwa urządzeń pomiarowych.  12) strój sędziego.  13) praprzodek strusia.  15) ... kominowa –  
w ogrzewnictwie, w życiu raczej manko, zguba.    16) w analizatorach spalin do wyboru np.: O2, CO, COniskie NO, 
NOniskie, NO2, SO2...  19) przybiera kształt naczynia.  21) zajęcie juhasa.  23) tkanina bawełniana.  25) ... spalin, 
konieczny do ustawiania procesu spalania.  29) wyjście piłki poza boisko.  30) ekstrakt z ziół.  31) kraina historyczna  
w Grecji.  33) dodatkowy pojedynek.  34) zwięzłość w wyrażaniu myśli.  35) We ... it – w haśle firmy Testo.  

PIONOWO:  1) najpopularniejszy rodzaj anemometru.  2) Paweł, b. trener reprezentacji Polski w piłce nożnej.   
3) termowizyjna lub ... w rękach filmowca.  5) otoczony linami.  6) ... pomiarowy np. -40 ... +1200°C.  7) łańcuch 
górski.  8) pęknięcie, skaza.  9) skinienie.  14) ciężka, mozolna praca.  17) duma żyrafy.  18) ... wycieku gazów, dymu, 
czynników chłodniczych, czyli inaczej zjawisko wykrywania.  20) walczy z dobrem.  22) ... powietrza, mierzony  
np. w Pa.  24) rewolwer bębenkowy.  25) grecka bogini nieszczęścia.  26) wezwanie do broni.  27) pasiasta kuzynka 
konia.  28) dawna stolica Finlandii.  32) jednostka pomiarowa zanieczyszczeń, jedna część na milion.

Rozwiązanie hasła wraz z imieniem  
i nazwiskiem prosimy przesyłać e-mailem  
na adres: instalreporter@instalreporter.pl
Wśród prenumeratorów, którzy nadeślą 
prawidłowe rozwiązanie krzyżówki, 
rozlosujemy 3 zestawy:
1 zestaw – w torbie Testo: ładowarka 
samochodowa do telefonu z wymiennymi 
końcówkami, koszulka polo (XL), brelok z latarką
2 zestaw – w torbie Testo: ładowarka 
samochodowa do telefonu z wymiennymi 
końcówkami, brelok z latarką
3 zestaw – w torbie Testo: brelok z latarką, 
scyzoryk, narzędzie 3-funkcyjne (poziomica, 
wkrętak, latarka)

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 17 lutego 2014 roku. 
W kolejnym wydaniu InstalReportera 2/2014 
opublikujemy nazwiska Laureatów.

Serdecznie dziękujemy 
firmie Testo za ufundowanie 
nagród.

Krzyżówka z firmą Testo

I zestaw
II zestaw III zestaw

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/regulaminy/
http://instalreporter.pl/regulaminy/
http://www.testo.com.pl


51s t y c z e ń  2 0 1 4  ( 0 1 )  p r o d u k t y D O  s P I s U  T R E Ś C I

PEL TEC – NOWOCZESNY 
KOCIOŁ PELETOWY
Kocioł c.o. Pel tec opalany peletem, ma 5 klasę ener-
getyczną, która umożliwia ubieganie się o dofinanso-
wanie z wielu programów unijnych zapowiadanych 
na 2014 rok. Pel tec wyposażony jest m.in. w: sondę 
lambda, nowoczesny dotykowy sterownik pracy kotła 
LCD, wbudowany kosz na paliwo, wrzutkowy palnik ze 

stali nierdzewnej z funkcją czyszczenia, rurowy wymiennik  
z tłokami czyszczącymi, wentylator wyciągowy. Dzięki najnowocześniej-

szej technice kotłowej, zastosowanej w tym urządzeniu, mamy gotowy do działania 
kocioł c.o. na biomasę z podajnikiem oraz nowoczesną regulacją spalania peletu. Sonda lambda reguluje powietrze pierwotne i wtórne 
w palniku, zapewniając optymalne spalanie paliwa. Oszczędza nie tylko środowisko, ale i zużycie paliwa nawet do 30%. Systemy czyszcze-
nia wymiennika oraz palnika gwarantują utrzymanie stałej sprawności cieplnej kotła, która osiąga nawet 94%, czyli podobnie jak w kotle 
olejowym czy gazowym. Wentylator wyciągowy, zapobiega dymieniu się z kotła, podczas jego rozruchu lub otwierania drzwiczek. Całość 
w atrakcyjnej obudowie kosztuje ok. 16 tys. zł. Biorąc pod uwagę możliwość dofinansowania do 50%, jest to atrakcyjna oferta wśród kotłów 
peletowych na rynku na 2014. Kocioł produkuje firma Centrometal, importerem w Polsce jest firma Westfalia.

 CENTROMETAL/WESTFALIA

CERAMIKA ŁAZIENKOWA AMADEA
Inspirowana przeszłością kolekcja Amadea Villeroy & Boch to ceramika sanitarna na miarę pałacowego wnę-
trza. Kolekcję łazienkową Amadea firmy Villeroy & Boch otwierają umywalki. 
Dostępne są trzy modele: meblowa z szerokimi bokami, nablatowa oraz stojąca na wysokim, szykownym 
postumencie, który nie musi przylegać do ściany. Dzięki temu wygląda jak grecki porządek architekto-
niczny, przeniesiony do współczesnej łazienki. Wszystkie umywalki wykonane są z łatwego w utrzymaniu 
czystości, idealnie gładkiego szkliwa ceramicplus. W serii Amadea znajdziemy również owalne miski ustę-
powe oraz bidety. Podwieszane lub stojące – do wyboru. Do salonu kąpielowego inspirowanego klasycy-
zmem świetnie będzie pasował masywny i wyrazisty stojący WC kompakt ze spłuczką, do mniejszych ła-
zienek – model podwieszany. Wszystkie elementy kolekcji dostępne są w trzech odcieniach bieli: White 
Alpin, Star White i Pergamon. 

 VILLEROY&BOCH

NOWY WENTYLATOR 
KANAŁOWY PRIOAIR
Nowy wentylator kanałowy PrioAir z oferty Syste-
mair wyposażono w wydajny bezszczotkowy silnik 
EC ze zintegrowaną elektroniką silnika. Niskie zuży-
cie energii pozwala obniżyć koszty eksploatacji. 
Wentylator ma zwartą konstrukcję, małe rozmiary, 
rurową obudowę. Materiał: kompozytowa obudo-
wa i wirnik. 

 SYSTEMAIR

http://www.instalreporter.pl
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MIERNIK TESTO 315-3 DO POMIARU CO I CO2

Miernik testo 315-3 równocześnie dokonuje pomiaru CO i CO2 w otoczeniu zgodnie z normą PN-EN 50543. 
Może zostać również wyposażony w dodatkową sondę temperatury i wilgotności, dzięki czemu staje się 
idealnym narzędziem umożliwiającym określenie jakości powietrza w pomieszczeniach. Dzięki dokład-
nemu sensorowi elektrochemicznemu do pomiaru stężenia CO oraz odpornemu na przekroczenia sen-
sorowi CO2 na podczerwień, miernik testo 315-3 stanowi jedno z najnowocześniejszych urządzeń pomia-
rowych. Jest idealnie chroniony przed wpływami zewnętrznymi dzięki solidnej budowie i opcjonalnemu 
futerałowi TopSafe. Podczas pomiaru, alarm wizualny i dźwiękowy powiadamia o przekroczeniu regulo-
wanych wartości granicznych. Dzięki bezprzewodowemu transferowi danych przez moduł IrDA lub Blueto-
oth można przesyłać wyniki pomiaru bezpośrednio do analizatora spalin testo 330 lub je po prostu wydru-
kować. Funkcja automatycznego wyłączania oraz litowy akumulator polimerowy zapewniają, że dzięki 
długiemu czasowi pracy urządzenie może być używane ciągle, bez niepotrzebnego zużywania energii.

 TESTO

PANASONIC AqUAREA 5 KW DLA DOMóW ENERGOOSZCZęDNYCH
Panasonic wprowadził na rynek monoblokową pompę ciepła Aquarea o mocy 5 kW. Nowe urządzenie uzupełnia gamę 
pomp powietrze/woda firmy Panasonic, która obejmuje agregaty o mocy od 3 do 16 kW. Monoblokowa Aquarea 5 kW po-
zwala na skuteczne ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń oraz produkcję wody użytkowej o temperaturze 55oC. Nowe roz-
wiązania konstrukcyjne zastosowane w urządzeniu, w tym wymiennik ciepła, 7-stopniowa pompa cyrkulacyjna czy grzał-
ka elektryczna o mocy 3 kW zapewniają efektywną pracę układu nawet wtedy, gdy na zewnątrz panuje temperatura 
-20oC. Nowa pompa ciepła charakteryzuje się współczynnikiem 
COP na poziomie 5,08. Urządzenie zostało wyposażone w dodatko-
we funkcje. Jednostka ma możliwość pracy w trybie wakacyjnym, 
dzięki wprowadzeniu trybu auto, urządzenie samoczynnie przełą-
cza się na ogrzewanie lub chłodzenie w zależności od tempera-
tury zewnętrznej. Agregat dostarcza również informacje na temat 
zużycia energii elektrycznej w cyklu tygodniowym, miesięcznym  
i w podziale na tryby pracy. Głośność funkcjonowania urządzenia 
można zminimalizować o 5 dB(A), uruchamiając tryb nocny. 
Cena od 17 600 zł netto. 

 PANASONIC

SPECJALNA PŁYTA DO POMIESZCZEń 
WILGOTNYCH
Ciekawym produktem firmy Siniat jest płyta gipsowa NIDA Hydro do 
stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Siniat 
stworzył ten produkt z myślą o środowiskach wilgotnych oraz mokrych,  
w których zwykła płyta gipsowo-kartonowa nie miałaby racji bytu. 
Płytę NIDA Hydro można stosować w środowiskach z bardzo wy-
soką zawartością wilgoci w powietrzu. Dodatkowo charakteryzuje 
się dużą odpornością na uderzenia oraz zwiększoną izolacyjnością 
akustyczną w porównaniu ze standardowymi płytami g-k. 
Karton pokrywający płytę NIDA Hydro jest koloru pomarańczowe-
go (po obu stronach płyty). Płyta ma krawędź wzdłużną płyty typu 
KS (krawędź spłaszczona). 
Główne cechy produktu:
• odporność na działanie wody i wysoką wilgotność, zmienne wa-
runki atmosferyczne (deszcz, mróz), na uderzenia (oznaczenie I wg 
EN 15283-1),
• łatwość: obróbki (identyczna z tradycyjnym systemem suchej 
zabudowy), montażu (nie ma potrzeby wstępnego nawiercania 
przed przykręcaniem), cięcia, za pomocą standardowego noży-
ka do płyt g-k, przenoszenia (lżejsza od płyty cementowej, waga 
zaledwie 10,8 kg/m2),
• wysoka stabilność wymiarów.
• odporność na powstawanie pleśni.
• możliwość stosowania, jako podkład pod glazurę, farbę, wełnę/
styropian lub tynk zewnętrzny (np. zewnętrzny sufit podwieszany).

NIDA Hydro z oferty Siniat, 
to płyta do budowy okła-
dzin ściennych, ścian dzia-
łowych i sufitów podwiesza-
nych w pomieszczeniach 
SPA, na basenach, w sau-
nach, w kuchniach zbioro-
wego żywienia i innych po-
mieszczeniach narażonych 
na ciągłą wilgoć. 

 SINIAT

http://www.instalreporter.pl
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Spis reklamodawców
Fondital str. 22, Forum Wentylacja Salon Klimatyzacja str. 35, MTP str. 18, 
Ogrzewnictwo.pl str. 2, Rettig Heating str. 23, Vogel & Noot str. 1,
Wentylacja.com.pl str. 3,

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.

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY LEROS 
Grzejnik Leros – najnowszy model w ofercie Purmo – to tradycyjny grzejnik drabinkowy, jednak 
w zupełnie nowej odsłonie. Charakteryzuje się odważnym designem, który idealnie sprawdzi 

się w nowocześnie zaaranżowanych łazienkach. Nie-
co surowa, ale uniwersalna linia z pewnością przy-
padnie do gustu wszystkim, którzy kochają w łazience 
zarówno popularny, skandynawski styl aranżacyjny, 
jak i wymagający jakościowo, minimalistyczny klimat 
współczesnych wnętrz. Natomiast stonowana kolo-
rystyka dobrze skomponuje się z nietypowymi biały-
mi, czarnymi lub szarymi odcieniami armatury oraz 
elementów wyposażenia łazienki.
Najnowszy model z kolekcji Purmo charakteryzuje się 
również dużą funkcjonalnością. Specjalnie zaprojek-
towany duży przekrój kolektorów (28 mm) sprawia, 
że Purmo Leros ma wysoką moc grzewczą. Szeroko 
rozmieszczone kolektory umożliwiają komfortowe su-
szenie ręczników czy elementów odzieży. Najwyższa 
jakość grzejnika potwierdzona jest 10-letnią gwaran-
cją producenta.

Leros – dane techniczne:
Materiał: profil stalowy
Czynnik grzewczy: woda
Podłączenie: 6 otworów z gwintem wewnętrznym 
GW1/2″
Ciśnienie próbne: 13 bar
Temperatura maksymalna: 110oC
Kolory: biały RAL 9016, pozostałe kolory z palety
RAL oraz kolory metaliczne na zamówienie
Wyposażenie podstawowe: 4 zawieszenia, 3 korki 
GW 1/2″, odpowietrznik GW 1/2″, kołki i śruby
Wymiary: szerokość 600 mm, wysokość 1224 lub 
1812 mm
Moce: 607 i 870 W [75/65/20oC]
Ceny: 1225 i 1495 zł netto

 PURMO/RETTIG HEATING

http://www.instalreporter.pl
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