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Przeprowadzone przez Polską Organizację 
Rozwoju Technologii Pomp Ciepła w styczniu 
br. badanie rynku jednoznacznie wskazuje na 
duży przyrost rynku pomp ciepła. To kolejny 
rok z rzędu, kiedy odnotowano znaczny wzrost 
sprzedaży i można przypuszczać, że będzie to 
jeden z najlepszych procentowych rezultatów 
w całej Europie. W 2013 roku w Polsce sprze-
dało się o około 20% więcej pomp ciepła  
w stosunku do poprzedniego roku. Tak dobry 
wynik to przede wszystkim zasługa urządzeń 
korzystających z powietrza jako dolnego źró-
dła ciepła. Przeprowadzone przez PORT PC 
badanie obejmowało pięć typów pomp cie-

pła: solanka/woda, woda/woda, bezpośred-
nie odparowanie w gruncie/woda, powietrze/
woda oraz powietrze/woda tylko do c.w.u. 
Na popularności w ostatnim czasie zdecy-
dowanie zyskują powietrzne pompy ciepła. 
Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyły 
się pompy ciepła tylko do c.w.u., co pozwoliło 
na osiągnięcie wzrostu na poziomie ok. 40%  
w 2013 r. Należy również wspomnieć, że poza 
największym przyrostem rynku jest to rodzaj 
urządzeń, których sprzedaje się najwięcej 
(około 7800 sztuk w 2013). Stosunkowo duży 
jest przyrost rynku pomp ciepła służących do 
ogrzewania budynków i ciepłej wody typu 

powietrze/woda, który wynosi około 
26%. Pompy ciepła typu solanka/
woda w dalszym ciągu wybiera-
ne są przez inwestorów jako jedno 
z najbardziej efektywnych ener-
getycznie, a zarazem najbardziej 
energooszczędnych rozwiązań do 
zapewnienia komfortu cieplnego 
w budynku. Ilość sprzedanych urzą-
dzeń tego typu w 2013 roku utrzy-
mała się jednak na podobnym po-
ziomie do poprzedniego roku.
Zdaniem prezesa zarządu PORT PC 
Pawła Lachmana rok 2013 można 
uznać za udany: – Widać, że pompy 
ciepła znajdują coraz większe zasto-
sowanie. Jest to również wynik wzro-
stu zaufania do technologii. W 2014 
roku należy się spodziewać jeszcze 
większego wzrostu rynku urządzeń 
sięgającego ponad 30%. Po tym jak  
w marcu 2013 Komisja Europejska  
w wydanej decyzji przedstawiła pre-
cyzyjne korzystne sposoby rozlicza-

nia energii ze źródeł odnawialnych dla pomp 
ciepła, będzie możliwe większe wsparcie 
finansowe tych urządzeń np. poprzez nowy 
program NFOŚiGW „Prosument”. Jestem 
przekonany, że rok 2014 będzie w technologii 
grzewczej przełomowym dla rozwoju rynku 
pomp ciepła w Polsce.
Według PORT PC całkowita liczba sprzeda-
nych w 2013 roku pomp ciepła na polskim 
rynku wyniosła 15 000 sztuk. W stosunku do 
krajów zachodnich jest to w dalszym ciągu 
rynek będący w początkowej fazie rozwoju, 
jednak perspektywy są obiecujące. Porów-
nując 20% przyrost polskiego rynku pomp 
ciepła do 0,8% rynku niemieckiego, mamy 
się czym chwalić. Warto jednak pamiętać, że 
rynek niemiecki to rynek rozwinięty. Co roku 
instaluje się tam ponad 70 000 pomp ciepła, 
dlatego też pomimo niewielkiego wzrostu ryn-
ku, nasi zachodni sąsiedzi traktują ubiegły rok 
jako bardzo dobry pod względem sprzedaży, 
biorąc pod uwagę wzrost cen energii elek-
trycznej w kraju. W Niemczech, podobnie jak 
w Polsce obserwuje się podobny trend – za-
interesowanie powietrznymi pompami ciepła 
wzrasta. Dobre wyniki w ubiegłym roku od-
notował także rynek pomp ciepła w Szwecji. 
Skandynawowie po przeprowadzonym ba-
daniu oszacowali ogólny wzrost rynku na 4%, 
głównie za sprawą pomp ciepła zasilanych 
powietrzem wyrzutowym (+9% w skali roku).
Po wprowadzeniu we wrześniu 2013 roku przez 
Komisję Europejską nowych rozporządzeń etykie-
towania urządzeń grzewczych, pompy ciepła 
jako jedne z najbardziej efektywnych energetycz-
nie urządzeń otrzymają najwyższe klasy energe-
tyczne (A+, A++ oraz w kolejnych latach A+++). 
Źródło: PORT PC

2013 – kolejny dobry rok pomp ciepła

Buderus jeszcze bardziej ułatwia zdalne za-
rządzanie domowym systemem grzewczym. 
Teraz aplikacja EasyControl współpracuje 
również z urządzeniami mobilnymi z syste-
mem operacyjnym Android. Aby z dowolne-
go miejsca na świecie zarządzać domową 
instalacją grzewczą, wystarczy smartfon 
lub tablet z zainstalowaną aplikacją Easy-
Control, połączenie z Internetem i moduł 
Logamatic web KM200 marki Buderus. Mo-
duł Logamatic Web KM200 łączy instalację 
grzewczą z Internetem lub lokalną siecią WiFi 
i przekształca dane wprowadzane za pomo-
cą aplikacji w polecenia regulacyjne wysy-
łane instalacji grzewczej.
Do tej pory aplikacja pozwalała na wpro-
wadzanie danych wyłącznie za pomocą 
urządzeń pracujących na systemie ope- 
racyjnym iOS. Teraz komunikuje się także  
z Androidem.
Aplikacja EasyControl dostępna jest na 
polskim rynku od połowy 2013 roku. Współ-
pracuje ze wszystkimi kotłami marki Buderus 
wyposażonymi w system regulacyjny Loga-
matic EMS lub EMS plus z regulatorem RC35. 
Jest intuicyjna w obsłudze, zapewnia stały 
dostęp do ustawień parametrów systemu 
grzewczego i pomaga zaoszczędzić energię.
Aplikację można pobrać bezpłatnie ze stro-
ny www.buderus-aplikacje.pl

Aplikacja  
marki Buderus  
teraz także na 
Androida
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Certyfikat ISO dla firmy Bosch

Otwarcie  
centrum szkoleniowego 
firmy Cichewicz-kotły c.o.

GUNB informuje, że w obecnym stanie praw-
nym, wobec nowego brzmienia art. 29 ust. 2 pkt 
16 ustawy „Prawo budowlane:, należy stwier-
dzić, że pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia, 
o którym mowa w art. 30 ust. 1, nie wymaga 
prowadzenie robót budowlanych polegają-
cych na montażu urządzeń fotowoltaicznych o 
zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW. 
Nieistotny jest także cel, dla jakiego urzą-
dzenia te będą montowane, tj. czy ich 
zadaniem będzie zapewnienie możliwości 
użytkowania obiektu zgodnie z jego przezna-
czeniem, a tym samym stanowić będą urzą-
dzenia budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 9, 
czy też będą produkowały energię elektrycz-
ną w celu jej dalszej odsprzedaży. 
Wyjątek od tej zasady przewidziany został w art. 
29 ust. 3. Prowadzenie robót budowlanych po-
legających na montażu urządzeń fotowoltaicz-
nych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 
kW wymaga uzyskania pozwolenia na budowę 
w przypadku, gdy stanowią one przedsięwzię-

cie wymagające przeprowadzenia oceny od-
działywania na środowisko oraz przedsięwzięcia 
wymagające przeprowadzenia oceny oddzia-
ływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(DzU z 2013 r. 1235, z późn. zm.). 
Natomiast prowadzenie robót budowlanych 
polegających na montażu urządzeń fotowol-
taicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej 
wyższej niż 40 kW w każdym przypadku wyma-
ga uzyskania pozwolenia na budowę. Powyż-
sze wynika z faktu, iż przepis art. 29 ust. 2 pkt 16 
stanowi lex specialis w stosunku do innych robót 
budowlanych wymienionych w art. 29. Pod-
kreślenia wymaga fakt, że art. 30 zawiera wyli-
czenie przypadków, w których wymagane jest 
zgłoszenie właściwemu organowi budowy lub 
robót budowlanych wymienionych w art. 29. 
Więcej 

Montaż ogniw fotowoltaicznych  
– wyjaśnienie przepisów przez GUNB

24 stycznia br. odbyło się otwarcie nowe-
go centrum szkoleniowego firmy Ciche-
wicz-kotły c.o należącej do grupy CWD 
sp z o.o. W nowoczesne centrum szkoleń 
w Grodzisku Mazowieckim zamontowano 
urządzenia grzewcze spalające paliwa 
odnawialne w tym pelety. W obiekcie 
znajduje się też ekspozycja kotłów c.o na 
biomasę różnych firm, których importerem 
jest grupa CWD – są to firmy marki Solarfo-
cus. Salon wystawowy zajmuje ponad  
200 m2 i znajduje się w nim ponad 30 mo- 
deli różnych kotłów c.o spalających pa-
liwa alternatywne – biomasę. Oprócz 
kotłów c.o. centrum zajmuje się propa-
gowaniem innych OZE np. fotowoltaiki. 
Najbliższe szkolenia z zakresu energii od-
nawialnej – fotowoltaiki, dofinansowań 
przewidzianych na OZE w 2014 oraz sys-
temów grzewczych na biomasę odbędą 
się: 12.02, 26.02, 11.03, 25.03.
Więcej informacji i zapisy:  
www.cichewicz.pl/szkolenia

Robert Bosch Sp. z o.o. przeszła pomyślnie pro-
ces certyfikacji ISO 9001. Przyznany jej certyfikat 
potwierdza wdrożenie i stosowanie sytemu za-
rządzania jakością w zakresie promocji i sprze-
daży, szkolenia i doradztwa technicznego,  
a także serwisu wyrobów Grupy Bosch. Przyzna-

nie Robert Bosch Sp. z o.o. certyfikatu ISO 9001 
poprzedziły wielomiesięczne przygotowania. 
Audyt sprawdzający zgodność procesów za-
chodzących w firmie z wymogami normy prze-
prowadziła jednostka certyfikująca TÜV SÜD Ma-
nagement Service GmbH.

SCROL: doradcy techniczno-handlowego 
CENTRUM KLIMA: kierownik produktu Lindab 
ALNOR: specjalista ds. produktu 
REHAU: doradca handlowo-techniczny 
VTS: Account Manager 
BIMS_PLUS: handlowiec 
BIMS-PLUS: przedstawiciel handlowy 
HARMANN: regionalny koordynator sprzedaży 
MAXAIR: specjalisty ds. techniczno-handlowych 
HARMANN: specjalista ds. sprzedaży 
HARMANN: specjalista ds. technicznych 

HARMANN: doradca techniczno-handlowy 
TKT ENGINEERING: kosztorysant robót sanitarnych 
AERECO: specjalista ds. zabezpieczeń 
przeciwpożarowych 
AERECO: doradca klienta AID 
TRUSTCON: specjalista ds. audytu energetycznego 
BUDIMEX: kierownik robót sanitarnych 
GRUNDFOS: inżynier ds. serwisu 
BARTOSZ: regionalny przedstawiciel handlowy 
INTERAM PHU: doradca techniczny-handlowiec 
INTERAM PHU: zastępca kierownika 
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W dniach 14-16 lutego 2014 w Centrum Konfe-
rencyjno-Wystawienniczym w Łodzi odbyła się 
jedna z największych wystaw branży budowlanej 
w Polsce - Targi Budowlane Interbud. Wśród 304 
tegorocznych wystawców swoją ofertę zaprezen-
towała również firma Immergas. 
21. edycja targów przyciągnęła dużą liczbę 
wystawców i odwiedzających poszukujących 
nowoczesnych rozwiązań z zakresu technik bu-
dowlanych, odnawialnych źródeł energii oraz 
dociepleń budynków. Z szerokiego wachlarza 
przedstawionej oferty Immergas szczególne zain-
teresowanie zwiedzających znalazła pompa cie-
pła Immerwater, kocioł kondensacyjny Hercules 
Solar oraz nowość na rynku – hybrydowy panel 
słoneczny PV 300W Hybryda. Hybrydowy panel 
słoneczny to połączenie kolektora słonecznego 
płaskiego, przetwarzającego energię słoneczną 
w energię cieplną, z modułem fotowoltaicznym 
przetwarzającym promieniowanie słoneczne  
w prąd elektryczny.
Wspólna ekspozycja marki Immergas z partne-
rem handlowym, firmą Therm-Instal, cieszyła się 
ogromnym zainteresowaniem wśród osób poszu-
kujących nowoczesnych i energooszczędnych 
rozwiązań w zakresie ogrzewania. Stoisko zgro-
madziło zespół doświadczonych instalatorów, 
którzy podczas trzech dni targów służyli facho-
wym doradztwem, specjalistyczną wiedzą i do-
świadczeniem. 
Na targach promowany był również nowy por-
tal internetowy www.dobryhydraulik.eu, który 
powstał w odpowiedzi na potrzeby Klientów 
poszukujących wykwalifikowanych fachow- 
ców, którym można powierzyć wykonanie na-
prawy czy kompleksowej instalacji ogrzewania  
w domu.

Immergas na targach 
Interbud 2014

Zarząd ZAE zaprasza do udziału w XIV edy-
cji ogólnokrajowego spotkania audytorów 
pt. Zintegrowane Projektowanie Energe-
tyczne, które odbędzie się 8 kwietnia 2014 
roku w Warszawie, OSiR ul. Polna 7A.
Jak co roku nadchodzi termin Forum Termomodernizacja, dorocznego spotkania członków Zrze-
szenia Audytorów Energetycznych. Jest to przede wszystkim okazja do osobistych kontaktów i moż-
liwość zapoznania się z najnowszymi informacjami z zakresu poszanowania energii. Kiedy w 2000 
roku organizowano pierwszą konferencję, termomodernizacja była ważnym i aktualnym tematem. 
Ustawa o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych uchwalona w 1998 roku dostarczała 
wielu wątków do dyskusji. Audytorzy wymieniali doświadczenia i przestawiali standardy audytów.  
W miarę upływu lat tematyka Forum ewoluowała i obejmowała coraz więcej zagadnień. Tema-
tem wiodącym tegorocznego Forum jest Zintegrowane Projektowanie Energetyczne ang. Integra-
ted Energy Desing. Organizatorzy chcą pokazać zalety stosowania takiego procesu dla wszystkich 
uczestników inwestycji. Proces projektowania zintegrowanego łączy wszystkie aspekty racjonalizują-
ce zużycie energii, a jego celem jest stworzenie obiektu spełniającego wymagania użytkownika.
Zgłoszenie uczestnictwa w Forum odbywa się on-line za pomocą formularza elektronicznego 
zamieszczonego na stronie www.zae.org.pl. Koszt netto uczestnictwa wynosi dla członka zrze-
szenia z opłaconymi bieżącymi składkami 149,59 + 23% VAT, dla pozostałych osób 200 zł  
+ 23% VAT. Program i szczegółowe informacje: www.zae.org.pl 

XIV Forum Termomodernizacja 2014

Zarząd Spółki EURO-CLIMA Sp. z o.o. informuje, 
iż z dniem 14 lutego 2014 r. kapitał zakładowy 
Spółki został podniesiony do kwoty 1 000 000 zł. 
EURO-CLIMA Sp. z o.o należąca do Grupy KLI-
MA-THERM S.A wkracza w etap przekształcania 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spół-

kę Akcyjną. Zmiany strukturalne w firmie z całą 
pewnością wpłyną pozytywnie na kontynuację 
współtworzenia razem z partnerami  zagranicz-
nymi nowej platformy finansowej oraz organiza-
cyjnej do promowania marki KAISAI w ramach 
organizacji Kaisai International Corporation.

EURO-CLIMA – zmiana kapitału zakładowego
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W Kielcach w dnaich 11-13 kwietnia odbędą 
się Targi Materiałów Budownictwa Mieszka-
niowego i Wyposażenia Wnętrz DOM. Na sto-
iskach prezentuje się ponad 200 wystawców 
z Polski i zagranicy.
Wystawa DOM to nie bez powodu jedno  
z ulubionych wydarzeń targowych miesz-
kańców Kielc i sąsiadujących regionów. 
Jest to miejsce, w którym co roku ponad  
23 000 osób zapoznaje się z pełną ofertą 
firm z branży budowlanej, rozmawia  

z ekspertami z zakresu wystroju wnętrz oraz 
korzysta z fachowych rad architektów. 
Podczas targów DOM odbywają się semi-
naria i szkolenia poświęcone wachlarzowi 
tematów od prawa budowlanego, poprzez 
energooszczędne projektowanie, aż po do-
bieranie kolorów we wnętrzach. W specjal-
nie wyznaczonych punktach zwiedzający 
targi mogą również zasięgnąć bezpłatnych 
porad architektów. 
Więcej www.targikielce.pl

XXI Ogólnopolskie Targi DOM

Złoty Laur 
Umiejętności  
i Kompetencji  
2013 dla Galmet

W dniu 10.01.2013 w sali Filharmo-
nii Opolskiej odbyło się wręcza-
nie Laurów Umiejętności  
i Kompetencji 2013 przyznawa-
nych przez Kapituły Opolskiej Izby 
Gospodarczej oraz Regionalnej 
Izby Gospodarczej w Katowicach. 
Złotym Laurem została nagrodzona 
firma Galmet, którą reprezentował 
prezes i założyciel Stanisław Galara.

WENTYLACJA KLIMATYZACJA CHŁODNICTWO
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Instytut Energetyki Odnawialnej w Warszawie 
oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
zapraszają na VI edycję dwusemestralnych 
Studiów Podyplomowych „Inwestycje w od-
nawialne źródła energii – energetyka prosu-
mencka i generacja rozproszona” (III edycja 
w Warszawie).

Program VI edycji studiów obejmuje:
• omówienie specjalnej roli energetyki prosu-
menckiej, systemów hybrydowych i mikrosie-
ci oraz nowych na polskim rynku technologii 
takich jak fotowoltaika;
• szczegółowe omówienie metody LCOE  
w odniesieniu do kompleksowej analizy 
porównawczej instalacji OZE do produkcji 
energii elektrycznej, ciepła i kogeneracji, 
w zestawieniu z tradycyjną metodą oceny 
efektywności ekonomicznej inwestycji;
• przedstawienie arkuszy ekonomicznych 
ukazujących metody liczenia i optymaliza-
cji kosztów z uwagi na np. wybór lokalizacji 
inwestycji, wielkości inwestycji, jak również 
optymalizacji finansowej;
• studenci opanują umiejętność doboru 
technologii OZE, opracowywania studiów 
wykonalności i wniosków o kredyt i dotacje 
(zgodnie z nowymi wymaganiami UE) na wy-
brane inwestycje;
• znaczna część zajęć prowadzona jest  
w formie warsztatów i analiz konkretnych 
przypadków (tzw. business casestudy), które 
są skoncentrowane na branżach i technolo-
giach OZE zapowiadających najwyższy po-
tencjał wzrostu w najbliższych latach. 
• program studiów pozwala na dokonanie 
analiz porównawczych różnych rynków, za-
poznanie się z kosztami referencyjnymi oraz 

wyrobienie sobie przez słuchaczy poglądów 
nt. atrakcyjności inwestycyjnej różnych branż 
i technologii OZE wraz z pokazaniem ich kon-
kurencyjności na tle tradycyjnych technologii 
energetycznych;
• omawiane będą na bieżąco i anali- 
zowane propozycje zmian prawnych,  
w szczególności w ramach końcowych 
prac nad nową ustawą o OZE i rozporzą-
dzeń wykonawczych do „Prawa ener-
getycznego” oraz ustalenia dot. zasad 
przyznawania funduszy UE na energetykę 
odnawialną na lata 2014-2020.

Studia adresowane są do przedsiębiorców, 
prywatnych inwestorów, kadry kierowniczej 
przedsiębiorstw energetycznych, instytucji 
wdrażających dla funduszy UE, urzędów 
państwowych, przedstawicieli samorzą-
dów, banków, firm konsultingowych oraz 
osób pragnących rozpocząć działalność 
gospodarczą w sektorze energetyki odna-
wialnej, w szczególności w energetyce pro-
sumenckiej.
Studia są objęte patronatem Związku Pra-
codawców Forum Energetyki Odnawialnej 
zrzeszającego wiodących przedsiębiorców 
i firmy zielonej energetyki, energetyki prosu-
menckiej i zielonej gospodarki w Polsce.
Zajęcia dydaktyczne prowadzą specjaliści 
Instytutu Energetyki Odnawialnej, pracowni-
cy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Eko-
nomicznego we Wrocławiu oraz zaproszone 
osobowości ze świata nauki, polityki, banko-
wości i administracji.
Studia w Warszawie rozpoczynają się już  
w marcu 2014 r. i potrwają do stycznia 2015 r.
Więcej informacji na www.ieo.pl

Studia podyplomowe z IEO

http://www.instalreporter.pl
http://www.wentylacja.com.pl
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W dniu 4 lutego 2014 roku opublikowany 
został kolejny projekt ustawy o OZE (v.6.2) 
wraz z uzasadnieniem, nową oceną skutków 
regulacji oraz protokołem rozbieżności do 
poprzedniego projektu ustawy z 29 stycznia 
br. (v.6.1), w którym Ministerstwo Gospodarki 
(autor projektu regulacji) odrzuciło uwagi 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Mi-
nisterstwa Środowiska w sprawie podniesienia 
ceny zakupu energii elektrycznej z mikroinsta-
lacji z 80% średniej ceny giełdowej energii  
w poprzednim roku do 100% i podało uza-
sadnienie swojego stanowiska w postaci 
przykładu obliczeniowego. 
Przykład pokazuje sposób obliczania 
oszczędności i potencjalnych zysków dla  
prosumenta o rocznym zużyciu energii  
w wysokości 2,5 MWh, który „zoptymalizował” 
moc mikroinstalacji. Jako przykład podano 
dachowy system fotowoltaiczny o mocy  
3 kW. Ministerstwo Gospodarki przy przyjętych 
założeniach kosztowych budowy instalacji 
oraz warunkach sprzedaży energii określo-
nych w art. 41 ust. 8 i 10 projektu regulacji 
wykazało, że prosty okres zwrotu nakładów 
ponoszonych przez prosumenta wyniesie 
19 lat, a z ew. dotacją w wysokości 25% 
nakładów inwestycyjnych – 14,3 lat. 
IEO dokonał przy użyciu oprogramowania 
specjalistycznego symulacji pracy instalacji  
3 kW, zakładając, że została ona zbudowana 
w I połowie br. w warunkach w Warszawie, 
przy aktualnych i zoptymalizowanych nakła-
dach inwestycyjnych i taryfach lokalnego do-
stawcy energii. Przeprowadził także weryfikację 
powyższych analiz ekonomicznych oraz odniósł 
ich wyniki do realnych warunków w jakich funk-
cjonuje rodzący się rynek prosumencki. 

Propozycja całkowicie ignoruje realne uwa-
runkowania rynkowe i oczekiwania społecz-
ne w Polsce. W 2013 roku TNS OBOP wykonał 
na zlecenie IEO badania nt. akceptowane-
go przez Polaków okresu zwrotu z inwestycji  
w mikroinstalacje OZE. Spośród 60% respon-
dentów, którzy rozważali inwestycje 40% mó-
wiło o maksymalnym oczekiwanym okresie 
zwrotu nakładów krótszym niż 5 lat. Tylko 3% 
respondentów skłonnych było sądzić, że ludzie 
inwestujący w małe, przydomowe odnawialne 
źródła energii gotowi byliby czekać na zwrot 
kosztów więcej niż 10 lat. Nikt z respondentów 
nie wymienił okresu zwrotu powyżej 15 lat. 
Jest oczywistym, że proponowany przepis 
nie pobudzi szerszych pokładów aktywności 
społecznej, nie wywoła efektu skali i nie za-
inicjuje działań prowadzących w efekcie do 
spadku kosztów technologii. Obecne tech-
nologie prosumenckie w Polsce nie znajdują 
się jeszcze na etapie „krzywej uczenia”, na 
którym byłyby w stanie sprostać wymaga-
niom nałożonym przez rząd w projekcie i kon-

kurować na rynku, uwzględniając stan roz-
woju sektora i oczekiwania grupy docelowej. 
Ten stan rzeczy mógłby ulec zmianie, gdyby 
zastosowano bardziej systemowe i realistycz-
ne podejście do tworzenia prawa adresowa-
nego z definicji do użytkowników końcowych 
– właścicieli budynków, rolników, małych  
i średnich przedsiębiorstw. W Polsce istnieje 
znaczący potencjał sektora produkcji, insta-
lacji i eksploatacji urządzeń OZE, który przy 
odpowiednio zaprojektowanym systemie 
wparcia (na początkowym etapie rozwoju) 
mógłby doprowadzić do spadku kosztów 
technologii i upowszechnienia rozwiązań o 
charakterze prosumenckim adresowanych 
do odbiorcy końcowego. Tym samym obec-
na propozycja rządowa nie wspiera spra-
wiedliwego podziału korzyści z rozwoju ener-
getyki odnawialnej i utrwali dotychczasowy 
system, w którym koszty ponosimy wszyscy,  
a korzyści mogą odnosić tylko nieliczni.
Pełen tekst uzasadnienia znajduje się na stro-
nie IEO (kliknij)

Komentarz IEO do projektu ustawy o OZE v. 6.2 z 4.02.14 r.

Statuetkę Gazeli Biznesu 2013 wraz z pamiąt-
kowym dyplomem, wręczono podczas uro-
czystej gali, która odbyła się 12 lutego br.  
w obiekcie Expo Silesia w Sosnowcu.  
Już dziewiąty raz z rzędu AFRISO, producenta 
armatury zabezpieczającej i regulacyjnej do 
instalacji wodnych, zaliczono do elitarnego 
grona przedsiębiorstw, osiągających wysoki 
wzrost obrotów w skali roku.
Ranking Gazele Biznesu służy właśnie wy-
różnianiu najdynamiczniej rozwijających 
się małych i średnich firm. A nagrody, przy-
znawane przez Puls Biznesu w trakcie uro-
czystości odbywających się w 12 polskich 
miastach, znakomicie wpisują się w reali-
zację misji wspierania przyszłościowych, 
skutecznie realizowanych przedsięwzięć 
biznesowych. 

Gazela Biznesu  
dla AFRISO

http://www.instalreporter.pl
http://www.ieo.pl/pl/aktualnosci/774-ustawa-o-oze-wspiera-bdzie-bogatych-hobbystow.html
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8-11 kwietnia 2014
Poznań

www.instalacje.mtp.pl

www.tcs.mtp.pl

Wejdź na  www.mtp24.pl  i kup bilet on-line!

Nie przegap:

Głosuj na najlepszy produkt

Klub Instalatora to wspólne przedsięwzięcie 
Grupy SBS, jednej z największych w Polsce 
grup handlowych skupiających branżę sani-
tarną i MTP.  Wydarzenie to będzie już po raz 
kolejny gościć na targach Instalacje, o czym 
zadecydował sukces poprzedniej edycji. 

Klub Instalatora 
w 2012 okazał się 
najchętniej od-
wiedzanym miej-
scem przez gości 
targów. Ideą jego 
twórców była 
organizacja miej-
sca sprzyjającego 
branżowym roz-
mowom, wymianie 
fachowej informa-
cji, skupiającego 

najlepszych dostawców w branży, a przede 
wszystkim instalatorów. 
W tym roku Klub Instalatora to także kilkudzie-
sięciu wystawców, a zarazem dostawców 
Grupy SBS, którzy będą mieć możliwość prze-
stawienia swojej oferty w hali nr 4. Dla od-
wiedzających Klub Instalatora organizatorzy 
przewidzieli liczne atrakcje – Klub Instalatora 
to także miejsce rozrywki i integracji środowi-
ska. W roku bieżącym również podtrzymana 
będzie tradycja sportowej rywalizacji. Organi-
zatorzy zapewniają, że nie zabraknie emocji.
W ramach „Akcji Autokarowej” hurtownie 
Grupy SBS przywiozą na targi ponad 3000 
instalatorów z całej Polski. Dla wszystkich 
przewidziany jest także posiłek i napój. Chęt-
nych zapraszamy do kontaktu z hurtowniami 
Grupy SBS (pełna lista hurtowni na stronie 
www.grupa-sbs.pl w zakładce Partnerzy).

Klub Instalatora na targach Instalacje

Polska, jako trzeci co do wielkości obszar rolniczy 
w Unii Europejskiej, dysponuje wręcz doskonałą 
bazą surowcową do produkcji biogazu – pod 
tym względem ustępujemy tylko Niemcom  
i Francji. Rozwinięty przemysł rolno-spożywczy 
również przemawia za ewolucją tego sektora 
rynku w naszym kraju. Pomimo tego, że Polska 
mogłaby być w czołówce producentów bio-
gazu, rodzimy rynek daleki jest od wykorzystania 
swojego pełnego potencjału. Doskonałą okazją 
do ponadregionalnej dyskusji na temat aktual-
nej kondycji i przyszłości sektora biogazowego 
będzie międzynarodowa konferencja pt.  
„Polska, Niemcy, Republika Czeska – 3 kraje,  

3 pomysły na biogaz. I co dalej?”, impreza to-
warzysząca I. Międzynarodowym Targom Inno-
wacji Energetycznych InEnerg. Celem spotkania 
dedykowanego branży biogazowej, organizo-
wanego przy współpracy z Unią Producentów  
i Pracodawców Przemysłu Biogazowego jest po-
równanie rynków biogazu w Polsce, Niemczech 
oraz Republice Czeskiej. W zamyśle organizato-
ra – REECO Poland – targi InEnerg będą miały 
charakter międzynarodowy, z największym na-
ciskiem na region Odry i Nysy Łużyckiej. Tego-
roczna odsłona imprezy odbędzie się w dniach  
4-6 marca na Stadionie Miejskim we Wrocławiu.
Więcej 

InEnerg coraz bliżej 

http://www.instalacje.mtp.pl
http://instalreporter.pl/aktualnosci/inenerg-coraz-blizej/
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„Zdrowy dom” to kolejna publi-
kacja wydana nakładem Wy-
dawnictwa Systherm z Poznania.  
To poradnik adresowany do 
wszystkich, którzy budują dla sie-
bie nowy dom lub modernizują 
posiadany, a także osób związa-
nych z budownictwem domów. 
W kolejnych rozdziałach przed-
stawiono: rodzaje alergii, jej przy-
czyny i sposoby zapobiegania, 
zjawiska występowania, zapo-
biegania i usuwania nadmiernej 
wilgoci, różne sposoby ogrze-

wania domu, ze wskazaniem najkorzystniejszych rozwiązań dla zdrowia, 
omówiono sposoby uzdatniania wody, wentylacji i klimatyzacji. Zagadnie-
nia akustyki budynków i instalacji, zapobieganie nadmiernemu hałasowi, 
dobór najkorzystniejszych materiałów na ściany i podłogi, zastosowanie 
pomp ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody to tematy po-
ruszane przez kolejnych autorów. Publikację polecamy technikom, inży-
nierom, ale przede wszystkim praktykom omawianych branż. Poruszanym 
poważnym tematom, dodają lekkości rysunki artysty grafika.

„Zdrowy dom” 
od Systherm

Firma SCROL zmieniła siedzibę. Od początku swego istnienia fir- 
ma funkcjonowała przy ul. Łużyckiej w Gdyni, teraz znajduje się  
w Chwaszczynie przy ul. Polnej. Przenosiny do nowej siedziby to milo-
wy krok w rozwoju firmy. 
Wszystkie biura, funkcjonalny magazyn i produkcja umiejscowione  
w jednym miejscu z pewnością zoptymalizują działania, poprawią 
obsługę klientów i podniosą jeszcze bardziej jakość usług.

SCROL już w Chwaszczynie

Kursy przygotowujące 
do egzaminu na szkolenia

PZITB O/W, PZITS O/W, SEP O/W w porozumieniu z MOIIB zapra-
szają na kurs – wiosna 2014 – przygotowujący do egzaminu na 
uprawnienia budowlane prowadzony przez specjalistów – rze-
czoznawców budowlanych, wykładowców wyższych uczelni 
m.in. Politechniki Warszawskiej w terminach: I termin: 29, 30 mar-
ca, 4, 5, 6 kwietnia 2014 r., II termin: 12, 13, 25, 26, 27 kwietnia 
2014 r. Dodatkowo jeden dzień w terminie 10 lub 11 maja 2014 
r. – zajęcia z podziałem na specjalności. Zajęcia odbywać się 
będą w siedzibie MOIIB, przy ul. 1 Sierpnia 36B w Warszawie. Koszt 
kursu - 1450 zł + VAT 23%. Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, 
przykładowe pytania testowe, akty prawne, catering (obiad, 
kawa, herbata, ciastka). Informacje: PZITB O/W ul. Czackiego 
3/5, Warszawa, tel. 22 827-25-76, uprawnienia@pzitb.com.pl, MO-
IIB ul. 1 Sierpnia 36B, Warszawa, tel. 22 300-05-75, maz@piib.org.pl 
Formularz zapisu do pobrania TUTAJ

39. Międzynarodowe Targi Specjalistyczne Tech- 
nik Grzewczych, Sanitarnych, Klimatyzacyjnych  
i Ochrony Środowiska MOSTRA CONVEGNO EXPO-
COMFORT odbędą się w dniach 18-21.03.2014 r. na 
terenach targowych FIERA MILANO w Mediolanie. 
Targi odbywają się w cyklu 2-letnim. Każda edycja 
targów MCE gromadzi najważniejsze światowe 
firmy, działające w branży (w 2012 r. było 2122 wy-
stawców, którzy zajęli 325 000 m2 powierzchni wy-
stawienniczej Targów Milano Rho), tworząc imprezę 
na skalę światową. Bogata oferta wystawiennicza 
przyciąga na targi ogromną liczbę profesjonalnych 
podmiotów gospodarczych – łączna liczba odwie-
dzających w 2012 r. to 155 301 osób, w tym z zagra-
nicy (ze 136 krajów) blisko 22,8%. 
www.mcexpocomfort.it

Mostra Convegno 
Expocomfort Mediolan 

http://www.instalreporter.pl
http://www.grupa-sbs.pl/
http://www.maz.piib.org.pl/images/szkolenia/Kurs/formularz_zapisu.docx
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dzeń i elementów w znaczny sposób wpływa 
na maksymalizację funkcjonalności, komfor-
tu i bezpieczeństwa, jednocześnie minimali-
zując koszty eksploatacji i modernizacji oraz 
emisję szkodliwych zanieczyszczeń. Wszystkie 
oferowane przez wystawców produkty, któ-
re znajdują zastosowanie w zintegrowanych 
systemach zarządzania zostaną w specjal-
ny sposób oznaczone hasłem „Jestem Inte-
ligentny – Inteligentny Budynek”, ułatwiając 
zwiedzającym nie tylko znalezienie tych pro-
duktów, ale również zasięgnięcia szerszej in-
formacji na ich temat u wystawców targów.    

Ciepło systemowe
W tym roku już po raz drugi do grona wyda-
rzeń dołączą również Targi Ciepła Systemo-
wego TCS skierowane do branży ciepłowni-
czej, które doskonale uzupełnią i rozszerzą 
ofertę rozwiązań systemowych z zakresu za-
rządzania energią cieplną w budynkach  

i elementów składowych takich, jak: kotły na 
paliwo stałe i gazowe, pompy ciepła, kolek-
tory słoneczne czy ogniwa fotowoltaiczne. 
Targom TCS towarzyszyć będzie konferencja 
organizowana przez Izbę Gospodarczą Cie-
płownictwo Polskie, która podejmie tematykę 
nowoczesnych, efektywnych i ekologicznych 
technologii w ciepłownictwie systemowym.

Więcej na www.instalacje.mtp.pl.  
Bilety: www.mtp24.pl  

Zapisy w hurtowniach sbs już trwają!
www.grupa-sbs.pl

INSTALACJE 2014  
– zainstaluj się w Poznaniu! 

  Na arenę wydarzeń targowych, po dwu-
letniej przerwie, wracają najważniejsze w Pol-
sce targi branży instalacyjnej – Międzynaro-
dowe Targi Instalacyjne INSTALACJE.  
8-11 kwietnia br. Poznań stanie się polską sto-
licą instalatorów oraz projektantów instalacji, 
których organizatorzy spodziewają się w licz-
bie zbliżonej do 30 tysięcy. Zwiedzający będą 
mieli znakomitą okazję do kompleksowego 
zapoznania się z ofertą związaną z wykony-
waniem wszelkiego typu prac instalacyjnych, 
bazujących na nowoczesnych technolo-
giach, w jednym miejscu i czasie, jak również 
możliwość dyskusji i wymiany doświadczeń 
przy okazji wielu wydarzeń dodatkowych.

Instalacje dostępne dla wszystkich
Już wkrótce w ponad 400 punktach w całej 
Polsce rozpocznie się szeroko zakrojona ak-
cja promocyjna targów INSTALACJE. Wszyst-
ko dzięki nawiązanej współpracy z hurtow-
niami instalacyjnymi Bims Plus, Tadmar, Grupy 
SBS oraz Grupy ABG, w których dystrybuowa-
ne będą bezpłatne zaproszenia na targi.  
Ponadto Grupa SBS kontynuować będzie 
niezwykle udany projekt „Akcja Autokaro-
wa”, dzięki której poprzednią edycję wyda-
rzenia odwiedziło ponad 3000 zaproszonych 
instalatorów i klientów Grupy z całej Polski. 

IV edycja Mistrzostw Polski Instalatorów
Rozpoczęty w 2013 roku projekt RoadShow, czyli 
poszukiwanie najlepszych instalatorów w Polsce, 
zaowocował ogromną liczbą tych uzdolnionych 
fachowców, którzy w Poznaniu będą walczyć  

o miano Mistrza Polski. Eliminacje wyłoniły blis- 
ko 100 instalatorów, którzy zmierzą się nie tylko  
z czasem, ale również dokładnością monta-
żu. Do konkursu można jeszcze dołączyć. Na 
uczestników czekają jeszcze 32 miejsca pozwa-
lające na walkę o najwyższy tytuł i pobicie rekor-
dowego czasu montażu – 1 minuta, 13 sekund  
i 60 setnych sekundy. Pula nagród konkursu 
wynosi aż 100 tysięcy złotych, a nowy Mistrz 
Polski wyjedzie z targów Mercedesem Citan.

Jestem Inteligentny
Ciekawie zapowiada się projekt tworzony 
z odbywającymi się 
w tym samym czasie 
Międzynarodowymi 
Targami Zabezpieczeń 
SECUREX – Inteligent-
ny Budynek. W dobie 
astronomicznie szyb-
kiego rozwoju techno-
logii, gdzie zarządza-
nie całym domem,  
a nawet budynkiem, 
odbywa się za po-
mocą jednego, bez-
przewodowego 
urządzenia, przed in-
stalatorami stawiane 
są nowe wyzwania. 
Odpowiednie przygo-
towanie instalacji i za-
stosowanie doskonale 
dobranych do konkret-
nego projektu urzą-
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źródeł energii, m.in. z Instytut OZE – firmy re-
alizującej na co dzień inwestycje OZE np. far-
my fotowoltaiczne. 
Omawiane będą zagadnienia, takie jak: 
• perspektywy rozwoju energetyki słonecznej 
w Polsce;
• proces realizacji inwestycji – od wyboru lokali-
zacji pod inwestycję po pozwolenie na budów;
• bariery prawno-administracyjne w procesie 
inwestycyjnym systemów fotowoltaicznych;
• wybór technologii; 
• systemy PV – symulacje ich pracy;
• monitoring elektrowni fotowoltaicznych;
• finansowanie instalacji PV i programy 
wsparcia inwestycji. 
Drugim z proponowanych przez IOZE spotkań 
jest konferencja pod hasłem „Praktycz-
ne aspekty inwestycji w zieloną energię”, 
współorganizowana przez redakcję kwartal-
nika ENERGETYKA WODNA oraz Towarzystwo 
Małych Elektrowni Wodnych.
Prezentacje poprowadzą eksperci z branży 

odnawialnych źródeł energii, a wśród oma-
wianych zagadnień znajdą się m.in.: 
• praktyczne aspekty realizacji inwestycji w OZE;
• dobre praktyki w projektowaniu inwesty-
cji związanych z budową małych elektrowni 
wodnych, elektrowni wiatrowych, farm foto-
woltaicznych, biogazowni;
• zastosowanie systemów informacji prze-
strzennej dla branży OZE;
• kluczowe etapy przygotowania inwestycji do 
realizacji na przykładzie konkretnych projektów;
• sposoby zwiększenia przychodów z produk-
cji zielonej energii;
• najnowsze technologie wykorzystywane  
w energetyce odnawialnej;
• perspektywy rozwoju energetyki odnawial-
nej w Polsce oraz aktualny przebieg prac 
nad aktami prawnymi wpływającymi na dal-
szy rozwój OZE w Polsce.
Jak co roku bardzo ważnym punktem targów 
ENEX oraz ENEX Nowa Energia są konferencje 
i fora przygotowane przez merytorycznego 

Konferencje, fora, szkolenia…. 

Targi Enex oraz Enex Nowa Energia 
– zaplanuj wizytę już dziś

  Ubiegłoroczna edycja wystaw ENEX oraz 
ENEX Nowa Energia zgromadziła w Targach 
Kielce 200 wystawców prezentujących naj-
nowocześniejszy sprzęt z zakresu m.in. odna-
wialnych źródeł energii, ekologii i pneumaty-
ki i ponad 6500 zwiedzających, potencjalnych 
klientów i partnerów biznesowych wystawców. 
ENEX 2013 to także 25 branżowych szkoleń  
i konferencji, w których udział wzięło 1200 osób. 
Także tegoroczna edycja targów ENEX i ENEX 
Nowa Energia przebiegnie pod znakiem wie-
lu ważnych spotkań, konferencji i szkoleń. Na 
bezpłatne warsztaty zaprasza między inny-
mi Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transfe-
ru Technologii – projekt „Rozwój przedsiębior-
czości w oparciu o efektywne wykorzystanie 
energii – szkolenia dla pracowników i ka-
dry zarządzającej mikro-, małych-, średnich 
przedsiębiorstw w woj. świętokrzyskim” współ-
finansowany jest przez Unię Europejską w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szkolenia, które w ramach projektu odbędą 

się podczas targów ENEX dotyczą pięciu blo-
ków tematycznych: 
• Efektywna gospodarka energetyczna, za-
rządzanie energią w przedsiębiorstwie, 
• Cykl szkoleń tematycznych o następują-
cych zagadnieniach: mikroinstalacje; insta-
lacje solarne i ogniwa fotowoltaiczne; bio-
gazownie rolnicze i przemysłowe; nowe 
technologie pozyskiwania energii z biomasy; 
pompy ciepła i energia geotermalna; ener-
getyka wiatrowa; elektrownie wodne;
• Projektowanie innowacyjnych budynków 
energooszczędnych;
• Wpływ doboru materiałów, technologii  
i instalacji na energochłonność budynków;
• Efektywność energetyczna w użytkowaniu 
obiektów budowlanych.
Z kolei serwis Instytut OZE zaprasza do udzia-
łu w dwóch specjalistycznych szkoleniach. 
Pierwsze z nich to: Praktyczne aspekty in-
westycji w fotowoltaikę. Prezentacje po-
prowadzą eksperci z branży odnawialnych 

Unia Europejska stawia swoim członkom ambitne wymogi dotyczące redukcji  
emisji dwutlenku węgla. Cele wyznaczone przez Unię na 2020 rok oraz później, do 
2050 roku, są dla Polski szansą na dalszy rozwój nowych technologii, ale i zagrożeniem 
związanym z barierami rozwoju gospodarczego. XVII Międzynarodowe Targi Energetyki  
i Elektrotechniki ENEX oraz XII Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX – Nowa Energia, 
które od 18 do 20 marca 2014 roku odbędą się w Kielcach, to idealne miejsce do 
zaprezentowania najnowszych rozwiązań i technologii dla „zielonej energii”.

    18-20 marca 2014 r. 

http://www.instalreporter.pl
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partnera wystaw – redakcję GLOBEnergia. 
W tym roku na wszystkich zainteresowanych 
czeka VII FORUM POMP CIEPŁA – spotkanie, 
które corocznie skupia inwestorów, dostaw-
ców, wykonawców i wszystkich zaintereso-
wanych tematem grzewczego wykorzystania 
pomp ciepła. W tym roku wydarzeniem spe-
cjalnym będzie FORUM INSTALATORA POMP 
CIEPŁA. Podczas spotkania specjaliści od lat 
zajmujący się montażem pomp ciepła i in-
nych instalacji OZE podzielą się swoimi do-
świadczeniami i problemami instalacyjnymi. 
Ciekawostką będzie prezentacja urządzeń 
hybrydowych. Nie zabraknie odniesienia do 
innych źródeł ciepła oraz do programów do-
finansowań, w tym „Prosument”.  
GLOBEnergia zaprasza także na V FORUM SO-
LAR+ – ogólnopolską konferencję poświęconą 
branży PV. Jest to wydarzenie skierowane do 
przedstawicieli branż fotowoltaicznej i kolekto-
rów słonecznych, inwestorów, władz samorzą-
dowych oraz pasjonatów energetyki słonecz-
nej. Wydarzenie podzielone będzie na panele: 
FOTOWOLTAIKA oraz KOLEKTORY SŁONECZNE. 
Podczas konferencji zostaną przedstawione 
ciekawe realizacje, nowości produktowe  
i technologiczne oraz perspektywy rynku PV.
Ostatnią z propozycji partnera targów jest  
FORUM AGRO INWESTOR OZE, spotkania z in-
westorami rolniczymi. Konferencja ma na 
celu przedstawienie możliwości wykorzysta-
nia odnawialnych źródeł energii w gospodar-
stwach rolnych. Wydarzenie będzie okazją 
do spotkania inwestorów rolnych, dostawców 
technologii i urządzeń, wykonawców i wszyst-
kich osób zainteresowanych tematem po-
tencjału energetycznego tkwiącego w go-
spodarstwach rolnych. O ile wykorzystanie 
biomasy jest już szeroko rozpowszechnione, 
warto zapoznać się z innymi technologiami 
wkraczającymi na polski rynek.  

• bazujący obecnie na gazie ziemnym sek-
tor grzewczy będzie przechodzić stopniowo 
w system bazujący na zastosowaniu energii 
elektrycznej (w tym na pompach ciepła);
• pompy ciepła zapewnią w 2050 roku oko-
ło 40% zaopatrzenia w ciepło, z czego 10% 
pompy ciepła powietrzne, 12% pompy cie-
pła gruntowe, 8% pompy ciepła gazowe  
i 10% w sieciach ciepłowniczych. Energetyka 
słoneczna obejmować będzie 20%, kogene-
racja i kotły grzewcze po 17%;
• pompy ciepła pomogą przejmować nadmiar 
produkcji energii elektrycznej do zastosowania w 
ciepłownictwie i stosowane w połączeniu z ma-
gazynami ciepła przyczynią się do elastyczne-
go sterowania obciążeniem sieci energetycznej.
Długoterminowa polityka energetyczna oparta 
w znacznej mierze o odnawialne źródła energii 
jest obecna nie tylko w Niemczech, ale także 
w wielu krajach Europy. Przykładem może być 
Dania, gdzie system energetyczny w 2050 roku 
ma być w całości oparty na OZE. Czy w Polsce 
doczekamy się podobnych zmian? 
Źródło: PORT PC/Instytut Fraunhofera ISE  

Wyniki badań Instytutu Fraunhofer ISE 

Gospodarka Niemiec  
oparta o OZE w 2050 roku

  Badanie, opublikowane w grudniu 2013 r., 
oparte na modelu analitycznym  obejmo-
wało wszystkie sektory energetyczne i nośni-
ki energii. Celem projektu było modelowanie 
systemu energetycznego, w którym, dzięki 
energii odnawialnej i efektywności energe-
tycznej, emisja gazów cieplarnianych może 
być zmniejszona o 80%  w 2050 roku i to przy 
możliwie najniższych kosztach. Główne wyni-

ki analizy zawierają następujące wnioski:
• fluktuacyjna (zmienna w czasie) produkcja 
energii ze źródeł odnawialnych odgrywać 
będzie kluczową rolę w całym systemie ener-
getycznym;
• dostawa energii ze źródeł odnawialnych  
w 2050 r. nie spowoduje żadnych dodatko-
wych kosztów porównaniu do istniejącego 
obecnie systemu energetycznego;

Stacja tankowania dla samochodów na 
wodorowe ogniwa paliwowe, instalacja 
solarna, OZE? Wizja przyszłości.. czy stacja 
działająca już dziś w Instytucie Fraunhofera?

Podczas ostatniego posiedzenia rząd 
Niemiec przyjął nowe założenia reformy 
polityki energetycznej. Utrzymany 
został cel OZE dla 2050 roku – 80% 
energii w Niemczech ma pochodzić ze 
źródeł odnawialnych. W ramach korekt 
programu zostanie zmniejszone wsparcie 
dla technologii OZE, które osiągnęły 
fazę dojrzałości, takich jak: energetyka 
wiatrowa, biomasa czy fotowoltaika. 
Tymczasem naukowcy  z niemieckiego 
Instytutu Fraunhofera ISE, analizując 
modele systemu energetycznego  
w Niemczech do 2050 roku doszli do 
wniosku, że w przyszłości energia 
elektryczna wykorzystywana do 
ogrzewania musi odgrywać większą rolę  
w dostawie energii w Niemczech. Ochroni 
to przed znaczącym wzrostem kosztów przy 
produkcji energii ze źródeł odnawialnych.  

Więcej o badaniach 
Instytutu Fraunhofera 

przejdź
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ki do zlokalizowania, a skutkujący poniesie-
niem sporych kosztów. Aktualnie dąży się do 
tego, aby wszystkie połączenia były widocz-
ne i łatwo dostępne w celu wykrycia prze-
cieku i szybkiej wymiany uszkodzonej części 

i na to właśnie pozwala układ drugi. Nato-
miast trzeci system jest mieszany i łączy w so-
bie dwa wcześniejsze układy. Stosowany jest 
w przypadkach ekonomicznych, tam gdzie 
wymagają tego względy limitu nakładów fi-
nansowych na daną inwestycję. 
Popularność układów rozdzielaczowych spo-
wodowana jest ograniczeniem wystąpienia 
usterki, trudnej do zlokalizowania oraz elimi-
nacją stosowania różnej średnicy przewodów 
łączonych za pomocą np. trójników, reduk-
cji, itp. Do wykonania podłączenia urządze-
nia grzewczego wykorzystuje się jedną śred-
nicę danej rury, która ułożona jest w jednym 
kawałku na całej długości. 
Podstawowym a zarazem najważniejszym 
elementem układu jest rozdzielacz. Na na-
szym rynku instalacyjnym, wśród producen-
tów armatury i urządzeń grzewczych, można 
spotkać się z ich różnymi typami i odmiana-
mi. Są one dostosowane do coraz wyższych 
potrzeb klienta indywidualnego, ale także 
ułatwiające pracę samemu instalatorowi, je-
śli chodzi o czas zamontowania, a następnie 
o sposób wyregulowania instalacji.

Podziały rozdzielaczy

Ogólnie rozdzielacze można podzielić w spo-
sób następujący:
a) instalacyjne,
b) kotłowe.
Rozdzielacze instalacyjne przeznaczone są 
do rozdzielania czynnika na obwody w insta-

Rozdzielacze grzejnikowe,  
do ogrzewań płaszczyznowych… 

Rozdzielacze  
w instalacji centralnego 
ogrzewania 

  Tomasz Podleś

  Podział układów rozprowadzenia 
czynnika

Rozdział czynnika grzejnego, patrząc od mo-
mentu odejścia od pionu, w nowo budowa-
nych obiektach może odbywać się w różny 
sposób, z wykorzystaniem układów:
- trójnikowych (rys. 1 ),
- rozdzielaczowych (rys. 2 ),
- w układzie mieszanym (rys. 3 ).
Ten pierwszy rodzaj jest najmniej popularny  
z uwagi na dużą ilość zastosowanych ele-

mentów połączeniowych, które są schowane 
w podłodze, a które niestety mogą być nara-
żone na błędy montażowe, np. niedokładne 
wykonane połączenie rury – złączka, powo-
duje narażenie na ewentualny przeciek cięż-

Poprawnie skonfigurowana instalacja grzewcza pozwala 
na odpowiednie dostarczenie wymaganej ilości ciepła 
do poszczególnych pomieszczeń. Tu ważną rolę pełnią 
rozdzielacze, od ich bowiem doboru i odpowiedniego 
wyposażenia (w rotametry, przepływomierze, siłowniki, 
pompy…) zależy właściwy rozdział czynnika grzejnego,  
a więc i możliwość dywersyfikacji wymagań ciepłych  
w różnych pomieszczeniach.
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Rozdzielacze dostępne na rynku: mosiężne, ze stali nierdzewnej 
lub poliamidowe

http://www.instalreporter.pl


13l u t y  2 0 1 4  ( 0 2 )  a r t y k u ł  t e c h n i c z n y D O  s P I s U  T R E Ś C I

lacjach ogrzewania podłogowego oraz w in-
stalacjach wyposażonych w grzejniki. Roz-
dzielacze kotłowe znajdują zastosowanie  
w rozdziale czynnika roboczego na osobne 
obwody grzewcze lub chłodnicze w pomiesz-
czeniach kotłowni lub w węźle cieplnym. 
Większość producentów oferuje rozdziela- 
cze instalacyjne mieszkaniowe, które są już 
bezpośrednio przygotowane do montażu  
w szafce podtynkowej lub natynkowej w in-
stalacji centralnego ogrzewania. Liczba sek-
cji na takim zespole sięga od 2 do 12 obie-
gów, a zaletą kompletnego elementu jest 

to, że po pierwsze, skraca czas montażu  
i przymocowania go w szafce montażowej, 
a po drugie mamy całkowitą pewność, 
że podczas wykonywania próby szczelno-
ści nic nam nie będzie przeciekało z powo-
du np. niedokręcenia pojedynczego nypla. 
Wynika to z faktu, że podczas produkcji za-
wory regulacyjne, wkładki zaworowe i króć-
ce przyłączeniowe wkręcane są automa-
tycznie ze stałą siłą, za pomocą fachowego 
urządzenia, a na zakończenie, przed opusz-
czeniem hali produkcyjnej, poddawane są 
próbie szczelności.

Budowa rozdzielacza

Podstawowymi elementami kompletnych 
rozdzielaczy grzejnikowych są dwie sztu-
ki belki rurowej lub rury z profilu kwadra-
towego: kolektor zasilający oraz kolektor 

powrotny, nyple przyłączeniowe ½″xM22, 
½″x3/4″, znajdujące się na każdej belce, 
a służące do podłączenia przewodów 
grzejnikowych wykonanych z różnego ma-
teriału (np. tworzywo sztuczne, miedź) 
oraz dwie sztuki uchwytów z blachy stalo-
wej ocynkowanej, które utrzymują oba ko-
lektory w dokładnie określonej przez pro-
ducenta odległości. Aby wyeliminować 
niepotrzebny hałas wywołany drgania-
mi powstającymi podczas pracy instalacji 
centralnego ogrzewania wynikające  
z różnorodności rozbiorów czynnika grzew-
czego, a tym samym różnym poziomie ci-
śnienia panującego w tejże instalacji, 
belki rozdzielaczy, do utrzymujących ich 
uchwytów, mocowane są za pomocą gu-
mowych wkładek tłumiących lub miękkie-
go polietylenu. 
Rozdzielacz do ogrzewania podłogowe-
go, ściennego czy też sufitowego oprócz 
wcześniej wypisanego wyposażenia powi-

nien być wyposażony w dodatkowe ele-
menty, które posłużą do późniejszego, do-
kładnego wyregulowania instalacji pod 
względem hydraulicznym. Do niezbędnych 
elementów takiego kolektora należą: 
• zawory regulacyjne, znajdują się  
w większości przypadków na belce zasi-
lającej, co powoduje zmniejszenie uciąż-
liwych szumów wywołanych działaniem 
czynnika grzejnego, którego kierunek prze-
pływu został skierowany na „grzybek”,  
a nie jak w przypadku, gdy zawory regula-
cyjne były na belce powrotnej, gdzie czyn-
nik skierowany był pod „grzybek”; 
• wkładki zaworowe, umieszczone na 
przeciwległej belce niż zawory regulacyj-
ne, przystosowane do montażu głowic 
termoelektrycznych, czy też potocznie na-
zywanych napędami termicznymi. Zawo-
ry regulacyjno-odcinające służą, poprzez 
wykonanie odpowiedniej nastawy, do 
wyrównania poszczególnych pętli, które 

mogą być o zróżnicowanej długości prze-
wodu pod względem zrównoważenia in-
stalacji, jeśli chodzi o opory hydrauliczne. 
Praktycznie takie samo zadanie jest prze-
znaczone dla wkładki termostatycznej.
Osie króćców podłączeniowych w ko- 
lektorze zasilającym i powrotnym nie po-
krywają się w jednej linii oraz nie leżą  
w jednej płaszczyźnie. Zaletą takiego roz-
wiązania jest ułatwienie podłączania sa-
mych przewodów grzejnikowych i roz-
mieszczenia ich w sposób estetyczny  
w szafce montażowej. Odległości samych 
nypli przyłączeniowych wynoszą odpo-
wiednio: 50 mm dla rozdzielacza grzejni-
kowego oraz 55 mm dla rozdzielacza do 
ogrzewania podłogowego. Wynika to  
z faktu, że przy ogrzewaniu płaszczyzno-
wym, wkładki zaworowe przystosowa-
ne są do montażu głowic termoelektrycz-
nych (siłowników) i potrzebują dodatkowej 
przestrzeni, aby je zamontować.  

Rozdzielacz z zaworami regulacyjnymi na dolnej belce 
(po lewej) lub z przepływomierzami na dolnej belce 
(po prawej)

Szafka podtynkowa do 
rozdzielaczy
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Innym podziałem elementów rozdzielają-
cych jest klasyfikacja ze względu na prze-
znaczenie:
a) rozdzielacze do instalacji centralnego 
ogrzewania wyposażonego np. w grzejniki 
płytowe,
b) rozdzielacze do centralnego ogrzewa-
nia wyposażonego w instalację ogrzewa-
nia podłogowego, ściennego lub sufitowego 
(ogrzewania płaszczyznowe),
c) rozdzielacze przemysłowe do hal produk-
cyjnych,
d) rozdzielacze o dużych średnicach przekro-
ju, np. boiska piłkarskie. 

Materiał rozdzielacza

Rozdzielacze różnią się pomiędzy sobą mate-
riałem, z jakiego zostały wykonane. Najbar-
dziej rozpowszechnionym materiałem zasto-
sowanym do produkcji belek rozdzielaczy jest 
mosiądz M63, który nie zawiera szkodliwego 
ołowiu (dla rozdzielaczy ogrzewania podło-
gowego jest to o tyle istotne, że nie powsta-
ją w nich tlenki ołowiu utrudniające pracę 
zaworów termostatycznych). Mosiężne bel-
ki rozdzielacza mogą być także powleczone 
niklem, co daje wrażenie wykonania ich ze 
stali szlachetnej. Jednakże, coraz częściej,  
w instalacjach centralnego ogrzewania za-
częły dominować rozdzielacze ze stali nie-
rdzewnej, a nawet wykonane z poliamidu.

Składaki, czyli rozdzielacz składany 
z elementów
Jednakże niektórzy z producentów nie trzy-
mają się sztywno przyjętej zasady komplet-
nego rozdzielacza i proponują jego skomple-
towanie od samego początku, zaczynając 
od najmniejszego pojedynczego elemen-
tu, a kończąc na w pełni wyposażonym roz-

dzielaczu, który będzie odpowiadał nam pod 
względem ceny i pod względem naszych po-
trzeb, np. rozdzielacz, który ma rury z profi-
lu kwadratowego (i nie jest on bezpośrednio 
przystosowany do montażu wkładek zaworo-
wych i zaworów regulacyjnych) można także 
wykorzystać do montażu w instalacji ogrzewa-
nia podłogowego, ale należy pamiętać o do-
datkowym wyposażeniu go na przewodach 
zasilających w zawory termostatyczne wraz 
z głowicami termostatycznymi, a na przewo-
dach powrotnych – zawory odcinające. Skła-
danie poszczegól-
nych elementów 
dotyczy także wy-
stępujących na ryn-
ku instalacyjnym 
rozdzielaczy modu-
łowych, które skła-
dają się z gotowych 
kolektorów 2, 3 lub 
4-obiegowych, które 
wystarczy skręcić ze 
sobą za pomocą od-
powiednich złączy  
i w ten sposób może-
my uzyskać rozdzie-
lacz o odpowied- 
niej liczbie obiegów. 
Zabawa w „klocki” 
dotyczy się tak- 
że rozdzielacza wy-
konanego np.  
z poliamidu wzmac-
nianego włóknem 
szklanym, potocznie 
nazywanego roz-
dzielaczem moduło-
wym, gdzie możemy 
uzyskać odpowied-
ni rozdzielacz z kon-

mien�ni�kiem� umoż�li�wia� do�stęp� do
każ�dej� płasz�czy�zny� przez� otwar�cie
jed�nej�kla�py.�Ko�tły�Gi�gar�mo�gą�ogrze�-
wać�po�wierzch�nie�od�90�do�730�m².
Cha�rak�te�ry�zu�ją�się�bez�ob�słu�go�wą�pra�-
cą�na�wet�do�5�dni�na�jed�no�ra�zo�wym
za�sy�pie.� Ko�tły� są� do�stęp�ne� z� pal�ni�-
kiem� Duo� umoż�li�wia�ją�cym� spa�la�nie
mia�łu� wę�glo�we�go.� Gi�gar� ob�ję�ty� jest
gwa�ran�cją� 50� mie�się�cy.� Do�dat�ko�wy
ruszt�że�liw�ny�jest�w�ce�nie�ko�tła!�
l Ma�xdrew�to�ko�tły�do�spa�la�nia�drew�-
na.�Du�że�pa�le�ni�sko�umoż�li�wia�spa�la�-
nie�po�lan�o�dłu�go�ści�53�cm�już�w�naj�-

mniej�szej� jed�no�st�ce� o� mo�cy� 16� kW.
Zdej�mo�wa�na�kla�pa,�za�my�ka�ją�ca�ko�mo�-
rę�prze�pły�wu�spa�lin,�uła�twia�czysz�cze�-
nie�ko�tła�i�za�po�bie�ga�zja�wi�sku�co�fa�nia
pło�mie�nia�pod�czas�otwie�ra�nia�drzwi�-
czek.�Ko�tły�ty�pu�Ma�xdrew�wy�po�sa�żo�-
ne�są�w�ruszt�że�liw�ny�i�mo�gą�ogrze�wać
po�wierzch�nie�od�100�do�230�m².�Ob�ję�-
te�są�rów�nież�gwa�ran�cją�50�mie�się�cy.�
l Er�co�no�mik�to�ko�tły�mia�ło�we.�W�ko�-
tle�za�sto�so�wa�no�li�stwy�do�pro�wa�dza�ją�-
ce�po�wie�trze�na�ścia�nach�ko�mo�ry�spa�-
la�nia.�To�roz�wią�za�nie�umoż�li�wia�bar�-
dzo�wol�ne�spa�la�nie�mia�łu�wę�glo�we�go.

Gwa�ran�tu�je�my� sta�ło�pal�ność� 24� h� na
jed�no�ra�zo�wym�za�sy�pie.�Ko�tły�Er�co�no�-
mik�wy�po�sa�żo�ne�są�w�ruszt�że�liw�ny,
do�stęp�ne�wy�łącz�nie�w�wer�sji�ze�ste�ro�-
wa�niem.�Do�ko�tłów�wy�ma�ga�ne�są�ko�-
mi�ny�za�bez�pie�czo�ne�przed�dzia�ła�niem
spa�lin�mo�krych.�Moż�li�wość�ogrze�wa�-
nia�po�wierzch�ni�od�90�do�260�m².�Ob�-
ję�te�są�24-mie�sięcz�ną�gwa�ran�cją.

Piotr Ma chaj
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Podwójne przyłącze grzejnikowe „Multiblock T” i termostat „Uni SH” stanowią najlepsze pod
względem techniki i wyglądu zewnętrznego rozwiązanie połączenia nowoczesnych grzejników
łazienkowych z instalacją c.o.
Po nałożeniu maskownicy dekoracyjnej armatura komponuje się wizualnie z grzejnikiem. 
Zalety:
- prostota i elegancja formy
- maskownice dekoracyjne w kolorze białym, chromowanym, antracytowym lub inox
- podejście proste lub kątowe
- łatwość utrzymania czystości dzięki gładkiej, zamkniętej powierzchni

      
       

     
     

     
    

   
     

    
   

    
  

 
    

     
   

     
  

   
   

 

    
 

 
 

 
 
 

   
   

  
   

   
  

   

Termostat „Uni SH” z podwójnym przyłączem grzejnikowym „Multiblock T”: 
armatura do grzejników dekoracyjnych

Innowacja + Jakość

Schemat instalacji
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kretną liczbą obiegów grzewczych, a w razie 
zmiany koncepcji już nawet w trakcie budo-
wy będziemy w stanie szybko zareagować 
na zmianę liczby poprzez demontaż lub mon-
taż dodatkowych pojedynczych modułów.

Wskaźniki przepływu (rotametry)

Tradycyjny sposób równoważenia układu po-
przez nastawy na rozdzielaczu może być jed-
nak dla wielu osób uciążliwy, zwłaszcza kie-
dy w grę wchodzi większa liczba obiegów 

grzewczych. Dlatego też producenci, uła-
twiając pracę swoim klientom (instalatorom), 
na jednym z kolektorów zamontowali elemen-
ty, które będą mierzyły na wyskalowanej po-
działce, natężenie przepływu na poszczegól-
nych obiegach oraz jednocześnie dokonać 
precyzyjnej regulacji tego przepływu. Mowa 
jest tutaj o przepływomierzach lub tzw. ro-
tametrach, wykonanych z tworzywa lub ze 
szkła, w których znajduje się sprężyna ze 
wskaźnikiem przepływu. Każdy rotametr jest 
odpowiednio wyskalowany w sposób umożli-

http://www.instalreporter.pl
http://www.oventrop.pl


wiający odczytanie rzeczywistego natężenia 
przepływu czynnika grzewczego, a najczę-
ściej spotykana skala sięga do 6 l/min.

Średnica belki zasilającej oraz  
powrotnej

Zróżnicowanie rozdzielaczy dotyczy tak-
że średnicy belek rozdzielaczy, wykończenia 
oraz rodzaju wykonania. Belki mogą być wy-
konane z rur okrągłych (mosiężnych, stalo-
wych), których średnica występuje w trzech 
rozmiarach: ¾″, 1″ (najczęściej stosowany  
i najbardziej rozpowszechniony) oraz 5/4″.  
Koniec takiego kolektora zazwyczaj jest wy-
kończony już fabrycznie w gwint zewnętrzny: 
GZ 3/4″, GZ 1″ i GZ 5/4″ lub w gwint wewnętrzny: 
GW3/4″. Oprócz rur okrągłych występują tak-
że kolektory o profilu kwadratowym z prętów 
mosiężnych, poddawanych w fazie produk-
cji procesowi skrawania, w których najczęściej 
występującym zakończeniem jest gwint we-
wnętrzny GW 1″. Zaletą nagwintowania koń-
cówek kolektorów jest możliwość bezpośred-
niego przystosowania takiego rozdzielacza 
do podłączenia do całej instalacji centralne-
go ogrzewania prawostronnie lub lewostron-
nie. Na przeciwległym krańcu belki zasilającej 

i powrotnej producenci zalecają stosowanie 
zespołów odpowietrzająco-spustowych dla 
rozdzielaczy do „podłogówki”, zaś dla rozdzie-
laczy do grzejników tradycyjnych – korki zaśle-
piające (gdzie odpowietrznik i zawór spustowy 
jest zamontowany na każdej z belek).  

Uszczelnienie rozdzielaczy

Bardzo ważnym wyposażeniem w rozdziela-
czach, a zarazem niewidocznym, jest kwe-
stia, z jakiego materiału wykonane są wszel-
kie uszczelnienia. Znaczna część producentów 
stosuje uszczelnienia wykonane z gumy EPDM 
(etyleno-propylenu) gwarantującej znakomitą 
jakość połączeń. Zdarzają się jednak materia-
ły z gumy NBR, które po roku lub dwóch użytko-
wania nie wytrzymują powierzonych im zadań 
i są powodem pojawiania się nieszczelności.  

Odpowietrzanie i spuszczanie  
czynnika roboczego

Na ogół większość rozdzielaczy w instalacji 
centralnego ogrzewania jest wyposażona  
w zespołu odpowietrzająco-spustowe. Służy to 
do odprowadzenia powietrza zgromadzone-
go w przewodach, w szczególności w ogrze-
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Produkty wyposażone w unikalny ogranicznik przepływu w technologii AFC (Automatic Flow Control)

Automatic Flow           Control
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Rozdzielacze z zespołem pompowo-mieszającym
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waniu płaszczyznowym oraz do ewentualnego 
spuszczenia wody w celu wykonania napraw 
lub innych robót montażowych. Powyższe ze-
społy mogą być już w komplecie z rozdziela-
czem, ale mogą być w każdej chwili zostać 
od niego odkręcone. Niektórzy producenci już 
na samych belkach przewidują króciec do za-
montowania odpowietrznika, a pod spodem 
króciec do wkręcenia zaworu spustowego.

Układy mieszające w pakiecie  
z pompą i regulacją

Coraz częściej wśród producentów armatu-
ry przyłączeniowej można spotkać się z połą-
czonym rozdzielaczem z jednostką podmie-
szania, czyli zaworem mieszającym wraz z 
odpowiednią dopasowaną pompą. Najczę-
ściej takie gotowe zespoły są wykorzystywa-
ne w instalacjach, gdzie występują grzejniki 
płytowe i ogrzewanie płaszczyznowe, które 
charakteryzują się innymi parametrami pracy 
(temperaturą zasilania i powrotu). W układzie 
z zastosowanym konwencjonalnym źródłem 
ciepła na instalację grzejnikową podawa-
ne są zdecydowanie wyższe parametry tem-
peraturowe niż na instalację np. ogrzewania 
podłogowego. Dlatego w celach bezpie-
czeństwa użytkownika konieczne i obligato-
ryjne jest zastosowanie systemu podmiesza-
nia. W większości oferowanych zestawów są 
zamontowane zawory termostatyczne wypo-
sażone w kapilarę z czujnikiem przylgowym 
lub w tulei zanurzeniowej. Sama regulacja 
temperaturowa i hydrauliczna całego ukła-
du odbywa się za jego pomocą oraz na za-
worze grzejnikowym odcinającym na powro-
cie. Jednakże z uwagi na łatwą możliwość 
uszkodzenia poszczególnych elementów 
można spotkać się coraz częściej z rozwiąza-
niem, w którym zastosowano zawór cztero-

drogowy. Reguluje on temperaturę czynnika 
zasilającego pętlę ogrzewania płaszczyzno-
wego poprzez zmianę stosunku zamieszania 
wody z belki powrotnej rozdzielacza i wody 
z obiegu kotła. Następnie czynnik grzewczy 
po zmieszaniu kierowana jest do belki zasila-
jącej. 

Rozdzielacze przemysłowe oraz 
obiektów sportowych

Rozdzielacze są bardzo często wykorzystywa-
ne do ogrzewania wielopłaszczyznowych po-
wierzchni, takich jak: hale produkcyjne, prze-
mysłowe, boiska sportowe piłkarskie lub np. 
korty tenisowe. Przy niedużych powierzch-
niach mogą to być kolektory o średnicy 5/4″, 
do których przyłączone są przewody o śred-
nicy 25 lub 20 mm, a do sporych obszarów 
grzania stosuje się tzw. rozdzielacze Tichel-
mana. Są to dwa przewody o dużych średni-
cach, do których przyłączane są bezpośred-
nio przewody grzewcze. Taki układ, pomimo 
braku zastosowania elementów regulacyj-
nych, takich jak zawory, zapewnia równe 
opory przepływu dla każdego obiegu.  

Prezentacje rozdzielaczy  
do instalacji grzejnikowych  
i instalacji ogrzewania płasz-
czyznowego wg schematu:

Nazwa lub symbol
1. Zastosowanie
2. Materiał
3. Przyłącza
4. Wymiary: (wys.xgł.xdł.) 
5. Liczba obiegów
6. Temperatura pracy i ciśnienie
7. Wyposażenie lub elementy 
składowe
8. Opcjonalnie
9. Cechy szczególne
10.  Cena producenta

MULTIDIS SH
1. c.o. grzejnikowe 
2. stal nierdzewna 
3. GW ¾″
4.  rozstaw belek – 200 mm, rozstaw osi 
króćców obiegów – 50 mm
5. od 2 do 12
6. 100°C, PN 10
7. odpowietrzniki, mocowanie rozdzielacza
8.  zawory kulowe 
9.  mała głębokość zabudowy, możliwość 
podłączenia ciepłomierza, kvs dla jednego 
obiegu grzewczego 2,8 
10.  od 40 do 150 euro netto
 
MULTIDIS SF
1. instalacje ogrzewania płaszczyznowego
2. stal nierdzewna
3. gwint zewnętrzny ¾”

4. rozstaw belek – 200 mm, rozstaw osi 
króćców obiegów – 50 mm
5. od 2 do 12
6. 80°C, PN 6
7. termostatyczne wkładki zaworowe 
M30x1,5, wkładki równoważąco-pomiarowe 
lub równoważące, kurki napełniająco-
opróżniające, mocowania rozdzielacza
8. zawory kulowe, napędy elektrotermiczne 
lub elektromotoryczne
9. kvs dla jednego obiegu wynosi 1,1, 
możliwość podłączenia z lewej lub prawej 
strony, mała głębokość zabudowy
10. od 90 do 380 euro netto

Regufloor H + MULTIDIS SF
1.  instalacje ogrzewania płaszczyznowego 
2. mosiądz, stal nierdzewna
3. GW 1″
4. rozstaw belek – 200 mm, rozstaw osi króćców 
obiegów – 50 mm, głębokość – 145 mm
5. od 2 do 12
6. 80°C, PN 6
7. grupa mieszająca DN 25  z pompą  
i termostatem (siłownikiem), rozdzielacz 
Multidis SF (części składowe jak wyżej)
8. do instalacji grzania-chłodzenia, regulacja 
pogodowa 
9. zakres regulacji temperatury 20-50°C, 
3-drogowy zawór rozdzielający
10.  od 500 do 900 euro netto 

Oventrop sp. z o.o.
Bronisze, ul. Świerkowa 1B
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 722 96 42, faks 22 722 96 41
info@oventrop.pl, www.oventrop.pl
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Rozdzielacz HERZ do ogrzewania 
podłogowego 8531
1. ogrzewanie lub chłodzenie płaszczyznowe
2. mosiądz
3. zasilanie GW 1″, króćce wyjściowe gz ¾″
4.długość 221-971 mm, rozstaw 200 mm 
5. od 3 od 16
6. 120oC, 10 bar
7. rozdzielacz zasilający z wkładkami 
regulacyjnymi/odcinającymi, zaworem 
napełniająco-spustowym i zaworem 
odpowietrzającym, rozdzielacz powrotny 
z wkładkami termostatycznymi, zaworem 

napełniająco-spustowym i zaworem 
odpowietrzającym, uchwyty
8. siłowniki termiczne
9. komplet przystosowany do regulacji 
hydraulicznej i termostatycznej obiegów
10. od 460 do 1705 zł netto
 
Rozdzielacz HERZ do ogrzewania 
podłogowego 8532
1. ogrzewanie lub chłodzenie płaszczyznowe
2. mosiądz
3. zasilanie GW 1″, króćce wyjściowe gz ¾″
4. długość 221-971 mm, rozstaw 200 mm 
5. od 3 od 16
6. 120oC, 10 bar
7. rozdzielacz zasilający z wkładkami 
regulacyjnymi/odcinającymi 
z przepływomierzami, zaworem 
napełniająco-spustowym i zaworem 
odpowietrzającym, rozdzielacz powrotny 
z wkładkami termostatycznymi, zaworem 
napełniająco-spustowym i zaworem 
odpowietrzającym, uchwyty
8. siłowniki termiczne
9. komplet przystosowany do regulacji 
hydraulicznej i termostatycznej obiegów
10. od 572 do 2422 zł netto

Stacja rozdzielaczowa HERZ Compact 
Floor w skrzynce
1. ogrzewanie lub chłodzenie płaszczyznowe
2. rozdzielacz mosiądz, szafka z blachy stalowej
3. zasilanie GW 1″, króćce wyjściowe gz ¾″
4. szerokość 1000-1500 mm, wysokość 700-
755 mm, głębokość 140 mm
5. od 3 do 12
6. 110oC, 10 bar 
7. rozdzielacz zasilający z wkładkami 
regulacyjnymi/odcinającymi  
z przepływomierzami, zaworem 
napełniająco-spustowym i zaworem 
odpowietrzającym, rozdzielacz powrotny 
z wkładkami termostatycznymi, zaworem 
napełniająco-spustowym i zaworem 
odpowietrzającym, uchwyty, pompa, 
zawór strefowy z głowicą termostatyczną 
regulacyjną, zawory kulowe kierunkowe  
z termometrem, siłowniki termiczne, listwa 
elektryczna, szafka podtynkowa z drzwiami
8. termostaty i programatory pokojowe, 
rozdzielacz podwójny do ogrzewania 
grzejnikowego
9. kompletna stacja do regulacji 
hydraulicznej i termostatycznej obiegów 
10. od 3900 do 6700 zł netto
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HERZ Armatura i Systemy  
Grzewcze sp. z o.o.
32-020 Wieliczka, 
ul. Artura Grottgera 58
tel. 12 289 02 20, faks 12 289 02 21
centrala@herz.com.pl, 
www.herz.com.pl

Compact Floor85328531

Do 12 mln euro na budowę lub modernizację sie-
ci kanalizacji sanitarnej czy oczyszczalni ścieków 
– tyle dofinansowania może dostać gmina na 
nowe inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową 
oraz przygotowanie dokumentacji dla przyszłych 
projektów. 31 stycznia 2014 roku zostały ogłoszo- 
ne dwa nabory wniosków o dofinansowanie.  
W ramach konkursu nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 do 
wykorzystania z Funduszu Spójności jest 10 mln 
euro, przeznaczonych dla beneficjentów, którzy 
planują inwestycje w gospodarkę wodno-ście-
kową w aglomeracjach od 10 tys. RLM, jednak 
obecnie potrzebują dofinansowania przy opra-
cowaniu stosownej dokumentacji. W przyszłości 
gotową dokumentację projektową będą mogli 
wykorzystać, biorąc udział w konkursach (już  
w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020)  
na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych.
Link do ogłoszenia Ogłoszenie o naborze wnio-
sków o dofinansowanie do działania 1.1. POIiŚ – 
XII runda konkursowa
W ramach konkursu nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 do 
wykorzystania z Funduszu Spójności jest 24 mln 
euro, przeznaczonych na finansowanie m.in. bu-
dowy lub modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej 
czy oczyszczalni ścieków. Alokacja przeznaczo-
na jest na dwa typy projektów: 12 mln euro na 
projekty realizowane w aglomeracjach 10-15 tys. 
RLM, 12 mln euro na projekty realizowane w aglo-
meracjach powyżej 15 tys. RLM.
Link do ogłoszenia Ogłoszenie o naborze wnio-
sków o dofinansowanie do działania 1.1. POIiŚ – 
XIII runda konkursowa
O wsparcie finansowe w ramach obydwu kon-
kursów mogą ubiegać się samorządy i ich związki 
oraz podmioty realizujące ich zadania własne  
w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Dofinansowanie  
dla gmin na gospodarkę 
wodno-ściekową

http://www.instalreporter.pl
http://www.mos.gov.pl/artykul/70_infrastruktura_i_srodowisko/22057_ogloszenie_o_naborze_wnioskow_o_dofinansowanie_do_dzialania_1_1_poiis_xii_runda_konkursowa.html
http://www.mos.gov.pl/artykul/70_infrastruktura_i_srodowisko/22057_ogloszenie_o_naborze_wnioskow_o_dofinansowanie_do_dzialania_1_1_poiis_xii_runda_konkursowa.html
http://www.mos.gov.pl/artykul/70_infrastruktura_i_srodowisko/22057_ogloszenie_o_naborze_wnioskow_o_dofinansowanie_do_dzialania_1_1_poiis_xii_runda_konkursowa.html
http://www.mos.gov.pl/artykul/70_infrastruktura_i_srodowisko/22058_ogloszenie_o_naborze_wnioskow_o_dofinansowanie_do_dzialania_1_1_poiis_xiii_runda_konkursowa.html
http://www.mos.gov.pl/artykul/70_infrastruktura_i_srodowisko/22058_ogloszenie_o_naborze_wnioskow_o_dofinansowanie_do_dzialania_1_1_poiis_xiii_runda_konkursowa.html
http://www.mos.gov.pl/artykul/70_infrastruktura_i_srodowisko/22058_ogloszenie_o_naborze_wnioskow_o_dofinansowanie_do_dzialania_1_1_poiis_xiii_runda_konkursowa.html
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Rozdzielacz mosiężny KAN-therm  
seria 74
1. instalacje wodociągowe i grzewcze
2. mosiądz, EPDM
3. GW 1”
4. 326x80x100-600 mm
5. od 2 do 12
6. 90oC, do 10 bar
7. dwie belki mosiężne o profilu 1” połączone 
obejmami stalowymi z wkładkami 
elastomerowymi tłumiącymi drgania, wyjścia 
na poszczególne obwody z rozstawem  
50 mm w postaci nypli GZ ¾” wyposażone  
w indywidualne zawory odcinające
8. korki, redukcje do rozdzielaczy, zawory 
odpowietrzające i spustowe
9. zawory odcinające pod klucz imbusowy 
10. od 154,88 do 843,66 zł netto

Rozdzielacz mosiężny KAN-therm  
seria 75A
1. instalacje ogrzewania i chłodzenia 
płaszczyznowego
2. mosiądz, EPDM, PE

3. GW 1”
4. 326x80x100-600 mm
5. od 2 do 12
6. 70oC, 6 bar
7. dwie belki mosiężne o profilu 1” połączone 
obejmami stalowymi z wkładkami 
elastomerowymi tłumiącymi drgania, wyjścia 
na poszczególne obwody z rozstawem  
50 mm w postaci nypli GZ ¾” wyposażone 
w indywidualne przepływomierze na dolnej 
belce i zawory pod siłowniki elektryczne na 
belce górnej
8. korki, redukcje do rozdzielaczy, zawory 
odpowietrzające i spustowe
9. przepływomierze z blokadą nastawy, 
zawory pod siłowniki M28x1,5
10.  od 265,55 do 1321,06 zł netto

Rozdzielacz mosiężny KAN-therm  
seria 77A
1. instalacje ogrzewania i chłodzenia 
płaszczyznowego
2. mosiądz, EPDM, PE
3. GW ½”

4. 410x123x451-851 mm
5. od 2 do 10
6. 70oC, 6 bar
7. dwie belki mosiężne o profilu 1” połączone 
obejmami stalowymi z wkładkami 
elastomerowymi tłumiącymi drgania, wyjścia 
na poszczególne obwody z rozstawem  
50 mm w postaci nypli GZ ¾” wyposażone 
w indywidualne przepływomierze na dolnej 
belce i zawory pod siłowniki elektryczne 
na belce górnej, zawory spustowo – 
odpowietrzające na każdej z belek, zawory 
odcinające rozdzielacz, dwa termometry 
tarczowe, pompowy układ mieszający  
z pompą Wilo, by-pass pompy, 
termostatyczny zawór wlotowy 
i regulacyjny zawór powrotny
8. głowica termostatyczna z kapilarą 
jako zabezpieczenie instalacji przed 
przekroczeniem żądanego parametru
9. regulacja temperatury czynnika po 
zmieszaniu, przepływomierze z blokadą 
nastawy, zawory pod siłowniki M28x1,5
10. od 1444,03 do 2845,13 zł netto
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KAN sp. z o.o.  
ul. Zdrojowa 51,  
16-001 Białystok-Kleosin
tel. 85 74 99 200, 
faks 85 74 99 201
kan@kan-therm.com, 
www.kan-therm.com

Seria 74 Seria 75A Seria 77A

W dniach 13-16 maja 2014 roku, w Kijowie na 
Ukrainie, odbędą się 16. Międzynarodowe 
Targi Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji, 
Systemów Wodnych i Sanitarnych, Techno-
logii Ochrony Środowiska, Basenów i Energii 
Odnawialnej AquaTherm. Już po raz 16. spo-
tkają się w Kijowie producenci, dystrybutorzy 
produktów i usług HVACR oraz branży wod-
nej i ochrony środowiska. 
Więcej www.ite-poland.com

AquaTherm 
Kijów 2014 

26-29 czerwca 2014 roku odbędzie się we 
Wrocławiu XIV Międzynarodowa Konferen-
cja AIR, HEAT & ENERGY 2014, organizowana 
przez Politechnikę Wrocławską. Tematyka 
Konferencji: klimatyzacja, ogrzewnictwo  
i ciepłownictwo – nowoczesne systemy 
kształtowania mikroklimatu oraz dostawy 
ciepła dla budynków mieszkalnych, użytecz-
ności publicznej i przemysłowych; ochrona 
atmosfery – nowe technologie, monitoring; 
niekonwencjonalne źródła energii w tym: 
energia słoneczna, geotermalna, pozyski-
wana z innych źródeł; budynki pasywne; 
nowe rozwiązania oraz wyniki badań urzą-
dzeń i systemów w ogrzewnictwie, ciepłow-
nictwie, wentylacji, klimatyzacji, instalacjach 
sanitarnych i balneotechnice; techniki sy-
mulacji HVAC.
Więcej: www.airandheat.pwr.wroc.pl/

XIV Międzynarodowa 
Konferencja AIR,  
HEAT & ENERGY 2014 

http://www.instalreporter.pl
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Rozdzielacze ze stali nierdzewnej 1”,  
z pełnym wyposażeniem, ze 
wskaźnikami przepływu
1. c.o. grzejnikowe, instalacje ogrzewania  
i chłodzenia płaszczyznowego
2.  stal nierdzewna
3. gz 1″
4. 330x86x190-740 mm
5.  od 2 do 12
6. 80oC i 10 bar
7. króćce przyłączeniowe ¾″, zawory 
do regulacji przepływu, wkładki 
zaworowe przystosowane do montażu 
głowic termoelektrycznych, zespół 
odpowietrzająco-spustowy, wskaźniki 
przepływu 0-6 l/min
8. zawory kulowe z półśrubunkiem 1″; gz 1″-
GW 1″
9. kolektory ze stali nierdzewnej, rozstaw 
króćców 55 mm, króćce na górnym i dolnym 
kolektorze ustawione na przemian, obejmy 
mocujące na zewnętrznych stronach 
kolektorów.
10. od 496,30 zł do 1817,90 zł netto

Rozdzielacze ze stali nierdzewnej 1”,  
z pełnym wyposażeniem
1. c.o. grzejnikowe, instalacje ogrzewania  

i chłodzenia płaszczyznowego
2. stal nierdzewna
3. GW 1″
4. 330x86x190-740 mm
5.  od 2 do 12
6. 80oC i 10 bar
7. krócce przyłączeniowe 3/4”, zawory 
do regulacji przepływu, wkładki 
zaworowe przystosowane do montażu 
głowic termoelektrycznych, zespół 
odpowietrzająco-spustowy
8. zawory kulowe z półśrubunkiem 1″; GW 1″-
GW 1″
9. kolektory ze stali nierdzewnej, rozstaw 
króćców 55 mm, króćce na górnym i dolnym 
kolektorze ustawione na przemian, obejmy 
mocujące na zewnętrznych stronach 
kolektorów
10. od 429,60 zł do 1490 zł netto

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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TACOSYS HIGH END
1. ogrzewanie płaszczyznowe
2. stal nierdzewna
3. zasilanie/powrót GW 3/4” lub 1”; obiegi 
grzewcze eurokonus GZ 3/4” 
4. rozstaw osi belek – 208 mm, rozstaw osi 
króćców obiegów – 50 mm
5. od 2 do 12 
6. od -10 do 70°C, 6 bar
7. przepływomierze TOPMETER na zasilaniu 
lub powrocie, belka powrotna i zasilająca  
ze stali nierdzewnej, ręczne pokrętła  
z podziałką do odtwarzalnego nastawiania,  
2 automatyczne odpowietrzniki Tacovent 
Vent, 2 zawory kulowe do napełniania  
i opróżniania, uchwyty  
z wzmocnionego włóknem 
szklanym tworzywa 
sztucznego do akustycznie 
szczelnego montażu
8. grupa podmieszania 
(regulacja temperatury), 
zestaw przelewowy 
(redukcja nadciśnienia), 
sprzęgło hydrauliczne, 
siłowniki, termostaty 
pokojowe, centralki 
sterujące 
9. unikalna opatentowana 

konstrukcja, długa żywotność, dokładna 
regulacja dzięki sprawdzonym 
przepływomierzom Topmeter (dopuszczone 
do wody i mieszanek glikolowych 40%), 
regulacja w zakresie 0,5-2,5 lub 1-5 l/min
10. od 110 do 320 euro netto
 
TACOSYS CONNECT
1. c.o. grzejnikowe
2. stal nierdzewna 
3. zasilanie/powrót GW 3/4” lub 1”; obiegi 
grzewcze eurokonus GZ 3/4” 
4. rozstaw osi belek – 208 mm, rozstaw osi 
króćców obiegów – 50 mm 
5. od 2 do 12 
6. do 80°C, 8 bar
7. belka powrotna i zasilająca ze stali 
nierdzewnej, 2 automatyczne odpowietrzniki 
Tacovent Vent, 2 zawory kulowe do 
napełniania i opróżniania, uchwyty  
z wzmocnionego włóknem szklanym 
tworzywa sztucznego do akustycznie 
szczelnego montażu 
8. -
9. długa żywotność, głębokość zabudowy  
79 mm
10. od 77 do 167 euro netto
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Taconova GmbH
Biuro Polska
Rafał Kowalski
tel. 501 612 882
polska@taconova.com
www.taconova.com

TACOSYS HIGH END TACOSYS CONNECT

http://www.instalreporter.pl
http://www.purmo.pl/
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Rozdzielacze stalowe KELLER 1”  
bez nypli i z nyplami 
1.  c.o. (podłogowe, grzejnikowe, inne)
2. stal nierdzewna
3. GW 1”
4. 270x83x105-705 mm
5. od 2 do 12
6. 90oC, 0,6 MPa

7. 2x łącznik, 2x belka rozdzielaczowa, 
2x korek zaślepiający mosiężny 1”, nyple 
mosiężne GZ ¾” (wersja rozdzielacza  
z nyplami); wersje rozdzielacza: bez nypli,  
z nyplami
8. możliwość podłączenia rozdzielacza  
z lewej lub z prawej strony (kolektor zasilający 
i powrotny zakończone są z obu stron 
gwintami)
9. zabezpieczenie antykorozyjne, malowane 
farbą proszkową
10. od 53,04 do 337,90 zł netto

Rozdzielacz stalowy KELLER  
z układem mieszającym – 1”
1.  c.o. (podłogowe, grzejnikowe, inne)
2. stal nierdzewna
3. GW ½”
4. 270x83x105-705 mm
5. od 2 do 12
6. 90oC, 0,6 MPa
7. pompa, by-pass, 2x łącznik, 2x belka 
rozdzielaczowa, 2x korek zaślepiający 
mosiężny 1”, zawór odcinający  
i termostatyczny, kurki spustowe, 
przepływomierze, zawory termostatyczne
8. możliwość podłączenia rozdzielacza  

z lewej lub z prawej strony
9. zabezpieczenie antykorozyjne, malowane 
farbą proszkową
10. od 1304,92 do 2068,78 zł

Rozdzielacz mosiężny KELLER – 1”
1.  ogrzewanie płaszczyznowe
2.  mosiądz
3.  GW 1”
4.  326x60x100-600 mm
5. od 2 do 12
6. –
7.  profil mosiężny GW 1”; rozstaw króćców 
przyłącznych 50 mm; rozstaw belek 
rozdzielaczy 235 mm; króćce przyłączeniowe 
GZ ¾”; zawory regulacyjno-pomiarowe  
w dolnej belce; zawory odcinające w górnej 
belce rozdzielcza mają zamontowane 
fabrycznie głowice z kapturkami 
zabezpieczającymi, umożliwiającymi ręczne 
otwarcie bądź zamknięcie zaworu;  
2 mosiężne zawory odpowietrzająco-spustowe 
G ½”; redukcja do rozdzielacza G 1” x G ½”  
z własnym uszczelnieniem; obejmy mocujące  
8. –
9. –
10.  od 206,72 do 927,73 zł netto
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SBS Sp. z o.o.
91-205 Łódź, ul. Aleksandrowska 67/93
tel. 42 663 54 00 lub 663 54 01
faks 42 663 54 02
biuro@grupa-sbs.pl, www.grupa-sbs.pl

Western Energy Consulting zaprasza na II seminarium 
pt. „System wsparcia dla wysokosprawnej kogenera-
cji. Nowe regulacje na 2014 rok, obrót, które odbę-
dzie się 4 marca 2014 r. w hotelu Sofitel Old Town we 
Wrocławiu. W związku z ustawą z 24 stycznia, Sejm 
przedłużył wsparcie dla wysokosprawnej kogeneracji 
do 2018 roku. System ten wygasł na początku ubie-
głego roku, a nowelizacja wówczas zaproponowana 
(mająca przedłużać system wsparcia do 2015 r.) 
została przekazana do notyfikacji KE. Na decyzję 
oczekiwano prawie cały 2013 r., by ostatecznie usły-
szeć, że Komisja chce się przyjrzeć całemu systemowi 
wsparcia, a nie analizować poszczególne przepisy.  
W kolejnym seminarium Western Energy Consulting na 
temat kogeneracji omówione zostanie otoczenie re-
gulacyjne, aspekty praktyczne i kwestie związane  
z obrotem żółtymi i czerwonymi certyfikatami. Pośród 
prelegentów znajdą się: Paweł Płachecki, specjalista 
URE, mec. Mateusz Wilczyński, kancelaria prawna 
Olesiński&Wspólnicy, przedstawiciel STX Services.
Więcej 

Seminarium  
dot. kogeneracji

23 stycznia br. odbyło się walne zgromadzenie 
członków SPIUG, które zakończyło trzyletnią kaden-
cję dotychczasowego zarządu. Wybrano zarząd 
SPIUG na nowa kadencję. Prezesem zarządu został 
ponownie wybrany Janusz Starościk. Do zarządu 
SPIUG weszli jeszcze Paweł Biśta – dyrektor gene-
ralny Ariston Thermo Polska oraz Witold Ludwiczak 
– dyrektor generalny Immergas Polska. Dokonano 
podsumowania działań SPIUG w 2013 roku. 
Więcej 

SPIUG –  
podsumowanie  
kadencji

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/aktualnosci/seminarium-system-wsparcia-dla-wysokosprawnej-kogeneracji/
http://instalreporter.pl/aktualnosci/spiug-podsumowanie-kadencji/
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Rozdzielacz obwodów grzewczych  
z przepływomierzami HKV DFA
1. ogrzewanie płaszczyznowe
2. mosiądz
3. boczne GW 1″ na uszczelnienie płaskie; do 
rury ¾” eurokonus
4. HKV 2 – dł. 189, HKV 3 – 243, HKV 4 – 297, 
HKV 5 – 351, HKV 6 – 405, HKV 7 – 459, HKV 8 
– 513, HKV 9 – 567, HKV 10 – 621, HKV 11 – 675, 
HKV 12 – 729 mm
5. od 2 do 12
6. 70°C i 6 bar
7. belki do zasilania i powrotu z wyjściami 
bocznymi GW 1″ z zaworami regulacyjnymi  
i wkładkami termostatycznymi; uchwyty stalowe
8. końcówki do napełniania i opróżniania 

z funkcją manualnego odpowietrzania 
obwodów
9. odstęp w osiach pomiędzy zaworami  
54 mm; króciec do zamontowania 
siłowników M30x1,5 mm; przepływomierze  
o skali przepływu do 4 l/min
10. od  301 do 1249 zł netto
 
Rozdzielacz obwodów grzewczych 
uniwersalny HKV 
1. ogrzewanie płaszczyznowe
2. mosiądz
3 boczne GW 1″ na uszczelnienie płaskie; do 
rury ¾” eurokonus
4. HKV 2 – 189, HKV 3 – 243, HKV 4 – 297, HKV 5 – 
351, HKV 6 – 405, HKV 7 – 459, HKV 8 – 513, HKV 9 – 
567, HKV 10 – 621, HKV 11 – 675, HKV 12 – 729 mm
5. od 2 do 12
6. 70°C i 6 bar
7. belki do zasilania i powrotu z wyjściami 
bocznymi GW 1″ z zaworami regulacyjnymi  
i wkładkami termostatycznymi; uchwyty stalowe
8. końcówki do napełniania i opróżniania 
z funkcją manualnego odpowietrzania 
obwodów
9. odstęp w osiach pomiędzy zaworami  
54 mm; króciec do zamontowania 
siłowników M30x1,5 mm 
10. od 309 do 1155 zł netto

Roth Polska sp. z o.o.
ul. Osadnicza 26, 65-785 Zielona Góra
tel./faks 68 453 91 02
service@roth-polska.com,  
www.roth-polska.com
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DYNACON marki Heimeier
1. do instalacji grzejnikowych i instalacji 
ogrzewania płaszczyznowego 
2. stal nierdzewna
3. G1” z płaskim uszczelnieniem
4. 300x90x190-690 mm
5. od 2 do 12 
6. 2-70°C, 10 bar
7. zawory spustowowe 1/2”, odpowietrzniki, 

uchwyt montażowy z opaskami 
elastycznymi, elementy mocujące  
w zestawie, przyłącze do siłowników M30x1.5
8. 5 zestawów podłączeniowych 
zawierających: zawory odcinające  
z gw. zewn., zawór odcinający z króćcem 
pomiarowym, zawór równoważący, 
separator powietrza i zanieczyszczeń, zestaw 
mieszająco-pompujący; szafki natynkowe  
i podtynkowe
9. wyposażony w ogranicznik 
przepływu, który ogranicza przepływ 
do zadanej wartości w technologii AFC 
(Automatic Flow Control), eliminuje 
nadprzepływy, zakres przepływu na 
pojedynczą pętlę 30-300 l/h, ustawiany 
bezpośrednio na zaworze w l/h. Idealny 
do instalacji z pompami ciepła i kotłami 
kondensacyjnymi, zwiększa sprawność 
źródła. Dopuszczalne ciśnienie różnicowe 
nie generujące hałasu 60 kPa

TA Hydronics
Olewin 50A, 32-300 Olkusz
tel. 32 75 88 200, faks 32 75 88 201
sprzedaz.pl@tahydronics.com, 
www.tahydronics.pl
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wykorzystuje technologię AFC. Niezależnie od 
ciśnienia różnicowego, wkładka reguluje prze-
pływ do wartości wstępnie ustalonej. Możliwe 
jest uzyskiwanie przepływów od 30 do 300 l/h.

1. Oszczędność czasu i pieniędzy  
podczas rozruchu instalacji 

Łatwe i proste ustawienie przepływu bezpo-
średnio w l/h w pojedynczych pętlach grzew-
czych. Równoważenie hydrauliczne jest osią-
gane poprzez jedną prostą operację. 
Nastawiona wartość przepływu jest utrzy-
mywana na stałym poziomie, niezależnie od 
zmieniających się przepływów w pozosta-
łych pętlach grzewczych. 

7 powodów,  
dla których warto  
zastosować rozdzielacz 
Dynacon marki Heimeier

  Sławomir Świątecki, Konrad Kargul

  Niezależnie od rodzaju źródła ciepła i ro-
dzaju ogrzewania, hydrauliczne równowa-
żenie jest w centrum zainteresowania, je-
śli chodzi o efektywność energetyczną. Nie 
bez powodu: zrównoważone systemy są do 
35% bardziej efektywne niż systemy tradycyj-
ne. Dlatego Heimeier stworzył technologię  
AFC (Automatic Flow Control) i wyposażył 
rozdzielacz do ogrzewania podłogowego Dy-

nacon w unikalny ogranicznik przepływu. In-
nowacyjna konstrukcja ogranicznika całko-
wicie uniezależnia przepływ w danej pętli od 
zmieniającego się ciśnienia na instalacji. Ozna-
cza to, że raz ustawiony strumień przepływu na 
dany obieg jest stabilnie utrzymywany mimo 
zmian na pozostałych pętlach. Rotametry czy 
przepływomierze obrazują wartość przepły-
wu, ale go nie ograniczają w momencie za-
mykania częściowego lub pełnego obiegów. 
Dynacon jest pierwszym rozdzielaczem, który 

Na łamach wielu pism branżowych, na portalach internetowych oraz w literaturze 
fachowej poświęcono już wiele miejsca tematyce ogrzewania podłogowego. 
Wielokrotnie wszelkiego rodzaju produkty w tym rozdzielacze ogrzewania 
podłogowego są szczegółowo opisywane z podaniem danych konstrukcyjnych, 
rodzaju materiału, wymiarów itp. Poniższy artykuł odchodząc od tego typu 
konwencji, przedstawia innowacyjność rozwiązania przede wszystkim  
w kontekście konkretnych korzyści. Lektura publikacji pozwoli poznać 7 powodów, 
dla których warto zastosować rozdzielacz Dynacon wykonany w technologii 
AFC (Automatic Flow Control). W zależności od tego czy ktoś jest projektantem, 
instalatorem, czy klientem indywidualnym, każdy znajdzie argument 
przemawiający nad pochyleniem się nad tym innowacyjnym produktem

Automatic Flow           Control

Film o korzyściach 
z zastosowania 
Dynacona 

Obejrzyj

Nastawa bezpośrednio w l/h z zakresu 30-300 l/h 

Porównanie rozdzielacza Dynacon ze standardowym rozdzielaczem z przepływomierzami

http://www.instalreporter.pl
http://www.youtube.com/watch?v=mFA7p6ouWuo


23l u t y  2 0 1 4  ( 0 2 )  a r t y k u ł  t e c h n i c z n y D O  s P I s U  T R E Ś C I

ny na tle różnych kresek. Aby tego uniknąć, 
należy na podziałkę patrzeć prostopadle, co 
często z uwagi na montaż rozdzielacza oraz 
podejście wykonawcy jest nie do uzyskania.  

Skala dokładności. Dokładność ustawie-
nia przepływomierzy/rotametrów ze względu 
na dokładność skali, osiąga zakres 0-5 l/min. 
W praktyce dokładność ustawienia przepły-
wu, w zależności od modelu, wynosi ok. ±0,5 
l/min, czyli 30 l/h w przypadku nowego, czy-
stego szkła rotametru. 30 l/h przy np. różni-
cy temperatury Δt = 10 K (42/32°C) daje moc 
ok. 350 W. Zakładając szacunkowe obciąże-
nie cieplne: 50 W/m2, w przeliczeniu na po-
wierzchnię pomieszczenia to 7 m2.

Odchyłka przepływu na wkładkach ter-
mostatycznych w rozdzielaczach związa-
na z wielkością nastawy. Wraz ze zmniej-
szeniem nastawy z uwagi na niskie Kv, a co za 
tym idzie mały przepływ na pętli, czy też duży 
spadek ciśnienia na wkładce lub jedno i dru-
gie, rośnie znacząco odchyłka przepływu. Dla 
najniższych nastaw to nawet 45%. Mając na 
daną pętle 3 l/min (180 l/h) i odchyłkę rzędu 
±30%, mówimy o przepływie 54 l/h i obliczając 
moc przy Δt = 8 K (40/32°C), daje 500 W przy 
obciążeniu 50 W/m2, czyli powierzchnię po-
mieszczenia równą 10 m2. Odchyłka jak poka-
zuje analiza jest wyraźna i nie bez znaczenia.
Innym istotnym elementem jest określenie pra-
widłowej nastawy przy rozdzielaczach wypo-
sażonych we wkładki termostatyczne. Wiąże 
się to z obliczeniem współczynnika Kv. Co 
sprawia niektórym wiele problemu, a nastawy 
często wykonywane są na „oko” bądź wcale.

4. Redukcja problemów z hałasem
Rozdzielacze standardowe z wkładkami ter-
mostatycznymi nie mogą mieć większego 
spadku ciśnienia od 20-25 kPa, ponieważ 
będą źródłem hałasu. Przekroczony zosta-
nie próg 30-35 dB(A), co wpłynie na komfort 
przebywania w pomieszczeniach z rozdzie-
laczem. Te same wymagania dotyczą za-
worów termostatycznych wyposażonych we 
wkładki termostatyczne z nastawą wstępną. 
Dlaczego to nie dotyczy Dynacona? 

na elimanację nadprzepływów zabezpiecza 
źródło przed wyższą temperaturą powrotu. Np. 
w instalacji z nadprzepływami temperatura 
powrotu zamiast 34°C jest 37°C, co zmniejsza 
COP pompy ciepła. Klienci wybierając pompę 
ciepła, kierują się w dużej mierze niskimi kosz-
tami eksploatacyjnymi, ale często się „zapomi-
na” o przygotowaniu instalacji, żeby te założo-
ne parametry i sprawności osiągać. 
Jeśli nie ma ograniczników przepływów w syste-
mie, pojawia się zjawisko interaktywności i nad-
przepływy, należy wziąć pod uwagę, że więcej 
płaci się za koszty pompowania. We wzorze na 
koszt pompowania w liczniku jest wielkość prze-
pływu, która ma znaczący wpływ na zużycie 
energii elektrycznej do napędu pompy: 

 
 
 
 

1000367
CwtVHCpt

mp








 

gdzie:
Cpt - koszty pompowania
H – wysokość podnoszenia [mH2O]
V – przepływ  [kg/h] => [l/h] 
ηp – sprawność pompy (wirnika)
ηm – sprawność silnika
t – czas pracy pompy [h]
Cw – koszt 1 kWh

3. Eliminacja błędów związana  
z niedokładnością przepływomierzy,  
rotametrów, wkładek termostatycznych 

Błąd paralaksy. Każde urządzenie pomia-
rowe przekazujące pomiar w sposób wizual-
ny jest obarczone błędem paralaksy, niejako 
z definicji. Polega on na tym, że oko odczy-
tując pod złym kątem dane z miernika, wi-
dzi wskazówkę przyrządu na tle niewłaściwej 
podziałki. Przy patrzeniu pod różnym kątem 
od prostego obserwowany punkt jest widzia-

Używając konwencjonalnych rozdzielaczy  
z wkładkami termostatycznymi oraz rotame-
trami proces równoważenia przepływów  
w pętlach grzewczych jest procesem czaso-
chłonnym. Nastawa wymagana na zaworze 
dławiącym musi być określona z nomogramu 
lub wyliczona, albo nastawiona za pomocą 
rotametru. Jednakże, ilości czynnika dystrybu-
owane w ten sposób odpowiadają jedynie 
warunkom nominalnym. Gdy wybrany obwód 
grzewczy jest odcięty, ilość czynnika w sąsied-
nich obwodach nie odpowiada już wymaga-
niom i w rezultacie dochodzi w nich do nad-
przepływów. 
Jeśli jest 3-5 obwodów, to regulacja hy-
draulicznie nie jest trudna. Ale jeśli mamy 
3 rozdzielacze po 8 obwodów w sumie  
24 wzajemne powiązane ze sobą „od-
biorniki ciepła”, czy 6 rozdzielaczy po  
10 pętli, czyli 60 wzajemnie odziaływują-
cych na siebie odbiorników, to już mamy 
spore utrudnienie. Zmieniając na jed-
nym przepływomierzu wielkość przepły-
wu i idąc na kolejny obwód itd. przepływy 
ustawione wcześniej nam „pływają”, po-
nieważ zachodzi zjawisko interaktywności. 

2. Zwiększenie sprawności źródła  
ciepła np. COP pompy ciepła oraz  
redukcja kosztów eksploatacyjnych
Wiele osób zastanawia się, co zrobić, żeby 
zredukować opłaty za ogrzewanie, ale nie 
kosztem utraty komfortu w pomieszczeniach. 
Niestety nie wszystko się sprawdza. Należy 
pamiętać, że w systemach grzewczych pod-
niesienie temperatury w pomieszczeniu  
o 1°C, powoduje wzrost rocznych kosztów 
eksploatacyjnych od 6 do 11%. Nadprzepły-
wy przyczyniają się do wzrostu temperatury  
w pomieszczeniach, a co za tym idzie zwięk-
szają koszty eksploatacyjne. Dynacon z uwagi 

Nastawa
Wkładka termostatyczna

1 2 3 4 5 6

Tolerancja  
przepływu
± [%]

45              40             27             22             12            10

Odchyłka przepływu na wkładce 
termostatycznej w zależności od nastawy

Typowe przepływomierze ze skalą 
przepływu 0-5 l/min

Błąd paralaksy
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Dobór ustawień Dynacon za pomocą:

• tabeli

Z uwagi na innowacyjną budowę ogra-
nicznika przepływu, spadek ciśnienia może 
osiągać 2-krotnie wyższe wartości bez pro-
blemów z hałasem. 

5. Made in Germany
Najwyższa jakość armatury z Niemiec do insta-
lacji grzewczych – to od lat symbolizuje marka 
Heimeier. Produkty Heimeier są produkowane 
w jednej z najnowocześniejszych, zautomatyzo-
wanej linii produkcyjnej i montażowej w Erwitte. 

6. Ułatwienie ustawienia poprawnego 
przepływu 

Mając obciążenie cieplne wyliczone z pro-
gramów inżynierskich, arkuszy Excel wspo-
magających projektowanie instalacji pod-
łogowych, czy też określone przez wskaźniki, 
można sprawnie dobrać wymagany prze-
pływ do ustawienia na rozdzielaczu Dynacon. 

7. Pełni funkcję „antykradzieżową przepływu”
Dzięki ogranicznikowi przepływu żadne po-
mieszczenie (obwód) nie będzie dostawało 
większej ilości czynnika, a co za tym idzie nad-
przepływ w jednej pętli nie będzie powodo-
wał podprzepływów w pozostałych. Rozdzie-
lacz może zostać również wykorzystany do 

ograniczania przepływu na dane mieszkania 
w instalacjach c.o. wyposażonych w grzejni-
ki z wkładką termostatyczną z zasilaniem dol-
nym. Wymagany przepływ ustawia się na roz-
dzielaczu, a wkładkę termostatyczną otwiera 
się na maksymalną nastawę i nakręca głowi-
cę termostatyczną do regulacji indywidualnej 
temperatury w pomieszczeniu. 
Rozdzielacz Dynacon jest jedyny w swoim ro-
dzaju z uwagi na technologię AFC (Automatic 

Flow Control) , która zapewnia optymalną tem-
peraturę, oszczędności energii oraz zwiększony 
komfort. Dotknij technologii, która zmienia obli-
cze instalacji. Więcej na www.tahydronics.pl .  

Przykład obliczeń:
Szukane: ustawienie wartości przepływu na pętlę w rozdzielaczu Dynacon
Dane:
Strumień ciepła danej pętli grzewczej Q = 1120 W
Różnica temperatur Δt = 8 K (44/36°C)
Rozwiązanie:
Całkowity przepływ m = Q / (c • Δt) = 1120 / (1.163 • 8) = 120 kg/h
Nastawa na ograniczniku przepływu w  rozdzielaczu Dynacon: ≈ 120 l/h

Poradniki  
TA Hydronics

PObierz

Budowa ogranicznika przepływu w technologii AFC. Ozn.:  
1 - pokrętło nastawcze z pierścieniem blokującym o-ring,  
2 –rozdzielacz, 3 - sprężyna ciśnieniowa, 4 - ogranicznik 
przepływu, 5 - króciec pętli grzewczej, 6 - bezobsługowe 
uszczelnienie, 7 - trzpień nastawczy, 8 – tuleja, 9 - element regulujący

Dynacon 
pełniący funkcję 
antykradzieżową 
przepływu na 
mieszkania

Unikalne cechy rozdzielacza Dynacon:

• zintegrowany automatyczny ogra-
nicznik przepływu
• eliminuje zjawisko nadprzepływów
• duża elastyczność systemu – rozbudo-
wa instalacji nie wymaga korekty nastaw
• perfekcyjny dla instalacji, gdzie 
nie ma projektu

• prostota nastawy 
• skala ułatwiająca wykonanie nasta-
wy przepływu projektowego
• zakres przepływu 30-300 l/ h
• bezszumna praca przy ∆p do 60kpa
• standardowe wymiary oraz prosty dobór
• gwint pod siłowniki  m30x1,5 

• firmowego suwaka doborowego • aplikacji Hytools z systemami 
iOS oraz Android suwaka  
doborowego

• programów inżynierskich takich, 
jak Instaltherm czy Audtor 

http://www.instalreporter.pl
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Analiza spalin, a więc więcej o pomiarach…

Testo 320 basic mierzy bezpośrednio 
zawartość CO i O2 oraz dodatkowo 
temperaturę otoczenia i temperatu-
rę spalin. Z tych danych, z uwzględ-
nieniem współczynników danego pa-
liwa, analizator liczy wszystkie istotne 
parametry procesu spalania, takie jak: 
zawartość CO2, sprawność, nadmiar 
powietrza oraz stratę kominową. Na-
stępnie przygotowuje wartości w for-
mie cyfrowej, pozwalającej określić, 
czy system ogrzewania pracuje w spo-
sób wydajny oraz czy konieczna jest 
optymalizacja.

Pomiar ciągu

Pozwala upewnić się, że spaliny są pra-
widłowo odprowadzane przez kanał 
spalinowy. To menu pomiarowe jest 
przeznaczone głównie do sprawdzania 
odpowiedniego podciśnienia w syste-
mie grzewczym. Dodatkowo mierzona 
jest aktualna i maksymalna tempera- 
tura gazów spalinowych. Pozwala to  
w prosty sposób określić umiejscowie-
nie rdzenia spalin.

Pomiar różnicy ciśnień

Pomiar różnicy ciśnień umożliwia mo-
nitorowanie dopływu gazu do kotłów 
gazowych. Analizator mierzy różnicę 
pomiędzy ciśnieniem w rurociągu a ci-
śnieniem otoczenia. Określenie różnicy 
ciśnień pozwoli ustawić ciśnienie w dy-

szy i dostosować wydajność urządze-
nia do zapotrzebowania na paliwo.

Pomiar CO w otoczeniu

Używając sondy spalin można zare-
jestrować stężenie tlenku węgla w 
otaczającym powietrzu. Wygoda: 
ustawiany przez użytkownika alarm 
przekroczenia wartości progowej. Ana-
lizator poinformuje o jej przekrocze-
niu za pomocą alarmu optycznego lub 
dźwiękowego.

Pomiar różnicy temperatury

Dzięki funkcji pomiaru różnicy tempe-
ratur, można skutecznie zmierzyć różni-
ce temperatur na zasilaniu i powrocie 
w instalacji grzewczej. Czy system jest 
optymalnie wyregulowany?
W razie potrzeby można natychmiast 
podjąć czynności pozwalające zwięk-
szyć energooszczędność systemu 
ogrzewania.

Urządzenie testo 320 basic należy 
do rodziny analizatorów spalin cha-
rakteryzujących się wysoką jako-
ścią, niezawodnością oraz gwarancją 
precyzyjnych pomiarów. Właściwie do-
pasowany sprzęt i odpowiednie akce-
soria zapewniają, że klient zawsze wy-
konuje pracę z produktem, który jest 
najlepiej dostosowany do zadania po-
miarowego.

Szybka regulacja systemu  
grzewczego... tylko kilka kliknięć  

testo 320 basic 
– wydajny i precyzyjny 
analizator spalin

  Michał Brodzik

  Podstawowe narzędzia pracy  
instalatora i serwisanta kotłów 
grzewczych

Niezależnie od zastosowanej technologii, 
każdy system grzewczy musi działać opty-
malnie. Oznacza to jego stałą kontrolę i re-
gulację. Optymalizacja procesu spalania za-
pewnia znaczącą oszczędność paliwa,  
a co za tym idzie zmniejszenie kosztów.  
Rynek dostaw ciepła w budownictwie się 
rozwija. Głównym celem nowoczesnego sys-
temu grzewczego staje się dostawa ciepła 
na żądanie, przy jednoczesnym niskim zuży-
ciu paliwa i minimalnej emisji zanieczyszczeń.

Nowy analizator testo 320 basic jest wielo-
funkcyjnym urządzeniem przeznaczonym do 
efektywnej analizy spalin. 
Jest wygodny w obsłudze i rozwiązuje każde 
zadanie pomiarowe przy obsłudze systemu 
grzewczego. Ma rozbudowane i jasno skon-
struowane menu pomiarowe, które w połą-
czeniu z wysokiej rozdzielczości kolorowym 
wyświetlaczem, umożliwia prezentację wy-
ników pomiarowych w czytelny sposób, co 
znacznie przyspiesza pracę. Duży wybór sond 
czyni z testo 320 basic elastyczne narzędzie, 
dzięki czemu nie ma już konieczności stoso-
wania dodatkowych urządzeń pomiarowych.
Przenośny analizator spalin testo 320 basic 

Podstawą wygodnej i skutecznej pracy instalatorów  
i serwisantów systemów grzewczych jest sprawny oraz 
precyzyjny analizator spalin. Umożliwia on szybkie 
i wiarygodne pomiary, niezbędne do właściwego 
ustawienia pracy kotła grzewczego. 

http://www.instalreporter.pl
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jest zaprojektowany oraz wyprodukowany 
zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie 
PN-EN 50379-1 i -3. Wyróżnia się dwuletnią 
gwarancją, uwzględniając w tym sensory 
pomiarowe O2 i CO.
Analizator spalin testo 320 basic charakte-
ryzuje się wysoką dokładnością pomiarową 
oraz łatwą obsługą. Należy pamiętać, że po 
wykonaniu pomiarów należy ocenić i prze-
tworzyć wyniki.
Testo 320 basic ma pamięć wewnętrzną, po-
zwalającą zachować do 20 protokołów po-
miarowych. Ponadto istnieje możliwość ko-
munikacji z drukarką na podczerwień w celu 
wydruku wartości bezpośrednio w miejscu 
pomiaru. Umożliwi to przedstawienie klien-
tom wyników pomiarów, a w razie zastrze-
żeń zapewni dowody poprawnego wykona-
nia prac. 
Dla tych użytkowników, którzy preferują 
współpracę z komputerem, została opraco-
wana specjalna aplikacja umożliwiająca od-
czyt zapisanych danych przez oprogramo-
wanie Excel®. Każdy zainteresowany takim 
rozwiązaniem otrzymuje je gratis. 
Nowy analizator spalin testo 320 basic roz-
wiązuje każde zadanie pomiarowe przy ob-
słudze systemu grzewczego. Oferuje on licz-
ne możliwości pomiarowe, na przykład 
analiza spalin, ciąg, różnica ciśnień, różnica 
temperatur oraz pomiar CO w otoczeniu.  

Więcej o testo 320 
basic

przejdź

Katalog testo 320 
basic

PObierz

Zakaz palenia paliwami stałymi w Małopolskiem! 

Viessmann partnerem  
walki ze smogiem nad Krakowem

  Gazowy – najlepiej kondensacyjny  
– zamiast węglowego

Często główną przyczyną wysokich rachun-
ków z jakimi borykają się krakowianie, a tak-
że braku komfortu cieplnego są przestarza-
łe systemy grzewcze. Ich działanie oparte 

jest na technice i materiałach, których efek-
tywność nie przynosi oczekiwanych efektów 
ekologicznych oraz ekonomicznych, nie mó-
wiąc już o bezpieczeństwie i komforcie.  
W tym wypadku inwestycja w modernizację 
kotłowni, poprzez zastosowanie innowacyj-
nych urządzeń grzewczych, wydaje się jedy-

Troska o zdrowie i jakość życia mieszkańców jest główną 
przyczyną podjęcia przez Zarząd Województwa Małopolskiego 
tematu wprowadzenia ograniczeń w zakresie paliw 
dopuszczonych do stosowania w Krakowie. Z uwagi na 
jednoznaczny wydźwięk konsultacji społecznej, w których 90% 
wniosków stanowiły postulaty o wprowadzenie całkowitego 
zakazu stosowania paliw stałych w Krakowie, Zarząd 
Województwa Małopolskiego podjął decyzję o poparciu projektu 
uchwały zgodnego z oczekiwaniami mieszkańców. Uwzględnione zostały więc postulaty wprowadzenia 
w okresie przejściowym 5 lat całkowitego zakazu stosowania paliw stałych w celu ogrzewania budynków, 
przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz w kominkach.

Viessmann w akcji, czyli propozycje i wsparcie

Dlaczego Viessmann?
• Technologia sprawdzona na całym świecie
• Gęsta sieć autoryzowanych Partnerów Handlowych w Krakowie
• Monitoring ich pracy i dobór optymalnych dla Klienta urządzeń
• Obecność firmy na rynku polskim ponad 20 lat – nie tylko na czas trwania akcji
• Solidne zaplecze techniczne: 24-godzinny serwis fabryczny

http://www.instalreporter.pl
http://www.testo.com.pl/produkt/0632+3220/testo-320-basic-analizator-spalin#tab-1
http://www.testo.com.pl/resources/media/global_media/produkte/testo_320/testo_320_pl.pdf
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nym rozsądnym rozwiązaniem.
Najłatwiejszym sposobem modernizacji źró-
dła ciepła będzie zastosowanie kotła gazo-
wego, a największe oszczędności na kosz-
tach ogrzewania uzyskamy, jeśli będzie to 
kocioł kondensacyjny.
W modernizowanym domu idealnym rozwiąza-
niem może być kocioł kondensacyjny wiszący, 
a w przypadku braku miejsca można zastoso-
wać kocioł stojący lub wiszący z zabudowanym 
zbiornikiem ciepłej wody użytkowej (c.w.u.).  
– Jesteśmy w stanie za-
pewnić komplekso- 
wą pomoc zarówno  
w uzyskaniu dotacji, 
jak i montażu nowe-
go kotła kondensacyj-
nego – podkreśla Ma-
rek Bednarz, dyrektor w firmie Viessmann. 
– Bezpośredni kontakt z naszymi doradcami 
można uzyskać pod całodobowym nume-
rem naszej infolinii 801- 0801-24.

O programie „Czyste niebo nad  
Krakowem”

PONE: Program likwidacji emisji pyłów zawie-
szonych w powietrzu jako przykład najlep-
szych praktyk w dziedzinie ochrony środowi-
ska w Polsce i promocji czystej energii.
21 listopada 2012 r. został przyjęty nowy „Pro-
gram ograniczenia niskiej emisji w Krakowie”, 
w ramach którego przewidziane zostało dofi-
nansowanie dla mieszkańców miasta za zre-
zygnowanie z pieców i kotłów węglowych na 
rzecz nowych kotłowni. Mieszkańcy Krakowa, 
którzy zdecydują się na zmianę dotychczaso-
wego systemu na kocioł gazowy, elektrycz-
ny, opalany lekkim olejem opałowym, pom-
pę ciepła lub podłączą się do miejskiej sieci 
ciepłowniczej będą mogli starać się o sfinan-

sowanie inwestycji. Inwestycje mogą też być 
dofinansowane przez MPEC, Tauron, Elektro-
ciepłownię Skawina, Elektrociepłownię Kra-
ków lub PGNiG, które podpisały porozumienie 
z miastem Kraków.

Wysokość dotacji – wsparcie  
i przeprowadzenie operacji z Klientem

Dotacja jest przydzielana w wysokości do 
100% poniesionych kosztów, z zastrzeżeniem 

zapisów rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia  
13 października 2006 
roku w sprawie ustale-
nia mapy pomocy regio-
nalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 
1402), ale nie więcej niż:

1) 900 zł za każdy kW:
- mocy nowego źródła ogrzewania w przy-
padku likwidacji palenisk lub kotłowni wę-
glowych,
- mocy nowego źródła centralnej ciepłej 
wody użytkowej,
- mocy zainstalowanej pompy ciepła.
2) 1000 zł za każdy metr kwadratowy  
w przypadku zainstalowania kolektora  
słonecznego.  

Kontakt z Viessmannem  
to 100% gwarancji uzyskania 
dotacji. Pełna informacja  
o programie: 24h! 801 0801 24

Vitosolar 300-F 
Kompaktowa centrala grzewcza  
ze zbiornikiem buforowym 
Moc cieplna: 1,9 kW do 35 kW 

Wbudowany zbiornik buforowy wody  
grzewczej: 750 litrów

Vitodens 343-F 
Kompaktowy kocioł gazowy  
kondensacyjny z funkcją „Solar” 
Moc cieplna: 3,8 kW do 19 kW 

Podgrzewacz pojemnościowy c.w.u. 
wbudowany: 220 litrów

Vitodens 333-F 
Kompaktowy kocioł gazowy 
kondensacyjny 
Moc cieplna: 3,8 kW do 19 kW 

Podgrzewacz pojemnościowy c.w.u.  
wbudowany: 100 lub 130 litrów

Vitodens 242-F 
Kompaktowy kocioł gazowy  
kondensacyjny z funkcją „Solar”  
Moc cieplna: 4,8 kW do 26 kW 

Podgrzewacz pojemnościowy c.w.u. 
wbudowany: 170 litrów

Vitodens 222-F 
Kompaktowy kocioł  
gazowy kondensacyjny 
Moc cieplna: 3,2 kW do 35 kW 

Podgrzewacz pojemnościowy c.w.u. 
wbudowany: 100 lub 130 litrów

Vitodens 222-W 
Wiszący kocioł gazowy  
kondensacyjny z zasobnikiem  
c.w.u. 

Moc cieplna: 3,2 kW do 35 kW 
Wbudowany zasobnik ciepłej wody  
użytkowej: 46 litrów

Vitodens 300-W 
Wiszący kocioł gazowy 
kondensacyjny 1-funkcyjny 
Moc cieplna: 1,9 kW do 35 kW

Vitodens 200-W 
Wiszący kocioł gazowy 
kondensacyjny 1-funkcyjny 
Moc cieplna: 3,2 kW do 150 kW

Vitodens 100-W 
Wiszący kocioł gazowy 
kondensacyjny 1- lub 2-funkcyjny  
Moc cieplna: 6,5 kW do 35 kW

Vitodens 111-W 
Gazowy kocioł kondensacyjny ze 
zintegrowanym zasobnikiem c.w.u.  
Moc cieplna: 5,9 kW do 35 kW 

Wbudowany zasobnik ciepłej wody  
użytkowej: 46 litrów

Vitodens 100-E 
Wiszący kocioł gazowy 
kondensacyjny 2-funkcyjny  
Moc cieplna: 8,0 kW do 24,2 kW

Vitocrossal 300 
Stojący kocioł gazowy 
kondensacyjny  
Moc cieplna: 26 kW do 60 kW

Kotły gazowe kondensacyjne
przejdź
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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

http://www.instalreporter.pl
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http://www.viessmann.pl/pl/dom-jednorodzinny/Ogrzewanie/kotly-gazowe-kondensacyjne/Vitodens-222-W-wiszacy-z-zasobnikiem.html
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http://www.viessmann.pl/pl/dom-jednorodzinny/Ogrzewanie/kotly-gazowe-kondensacyjne/Vitodens-100-W-wiszacy-dwufunkcyjny.html
http://www.viessmann.pl/pl/dom-jednorodzinny/Ogrzewanie/kotly-gazowe-kondensacyjne/Vitodens-111-W-wiszacy-z-zasobnikiem.html
http://www.viessmann.pl/pl/dom-jednorodzinny/Ogrzewanie/kotly-gazowe-kondensacyjne/Vitodens-111-W-wiszacy-z-zasobnikiem.html
http://www.viessmann.pl/pl/dom-jednorodzinny/Ogrzewanie/kotly-gazowe-kondensacyjne/Vitodens-100-E-dwufunkcyjne-wiszace.html
http://www.viessmann.pl/pl/dom-jednorodzinny/Ogrzewanie/kotly-gazowe-kondensacyjne/Vitodens-100-E-dwufunkcyjne-wiszace.html
http://www.viessmann.pl/pl/dom-jednorodzinny/Ogrzewanie/kotly-gazowe-kondensacyjne/Vitocrossal-300-stojacy.html
http://www.viessmann.pl/pl/dom-jednorodzinny/Ogrzewanie/kotly-gazowe-kondensacyjne/Vitocrossal-300-stojacy.html
http://www.viessmann.pl/pl/dom-jednorodzinny/Ogrzewanie/kotly-gazowe-kondensacyjne.html
http://www.viessmann.pl/
http://www.viessmann.pl/
http://www.viessmann.pl/
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  Gdzie montujemy  
odpowietrzniki?
Miejsca montażu odpowietrzników:
• na rozdzielaczach obiegów 
grzewczych,
• do odpowietrzania kotłów 
grzewczych (najczęściej w połą-
czeniu z grupą bezpieczeństwa),
• w najwyższym punkcie ruro-
ciągów przyłączających urzą-
dzenia grzewcze, np. nagrzewni-
ce powietrza,
• na rurociągach poziomych  
w miejscu, w którym rurociąg opada ku do-
łowi, np. celem podłączenia rozdzielacza,
• na grzejnikach.

TACOVENT VENT – automatyczne  
odpowietrzanie grzejników

Powietrze gromadzi się zawsze w najwyższym 
punkcie hydraulicznego systemu. Zatem w in-
stalacji grzewczej ma to miejsce w najwyżej 
położonych grzejnikach. 

Użytkownik może z jednej strony odczuć 
obecność powietrza w instalacji poprzez nie-
osiągnięcie żądanej temperatury w pomiesz-
czeniu lub jej osiągnięcie tylko przy w peł-
ni otwartym zaworze, z drugiej strony przez 
uciążliwe szumy i bulgotania w instalacji.
Zamknięte w instalacji powietrze można 
ręcznie usunąć z systemu za pomocą od-
powietrznika. Bardziej komfortowym roz-
wiązaniem jest stałe i automatyczne od-
powietrzanie grzejników realizowane za 

Sposoby TACONOVA  
na odpowietrzanie instalacji grzewczych

  Rafał Kowalski

Powietrze ogranicza moc cieplną instalacji grzewczej, jest marnotrawcą energii, którego nie należy 
lekceważyć. By zagwarantować bezpieczeństwo eksploatacji i komfort użytkowania zamkniętych 
instalacji wodnych, konieczne jest usunięcie z nich nagromadzonego powietrza. W miejscach, w których 
powietrze ma zostać usunięte z systemu, montowane są odpowietrzniki o najróżniejszej konstrukcji.

Odpowietrzniki TACONOVA

TACOVENT 
VENT

TACOVENT 
HYVENT

TACOVENT 
AIRSCOOP  
z HYVENT

http://www.instalreporter.pl
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• podgrzanie wody grzewczej i zmiany tem-
peratury, zależne od stopnia oddawania cie-
pła, przez co wytrącają się rozpuszczone  
w wodzie gazy. Stąd też w obiegu kotła 
grzewczego występuje na wylocie zasilania 
instalacji grzewczej, po podgrzaniu wody, 
wysoka koncentracja wytrąconych z wody 
gazów i powietrza.
Do usuwania powietrza w tych częściach in-
stalacji stosowany jest sprawdzony, automa-
tyczny odpowietrznik pływakowy TACOVENT 
HYVENT. W odpowietrzniku tym pływak spo-
czywa na lustrze wody i za pomocą specjal-
nej igły, szczelnie zamyka otwór, przez który 
jest usuwane powietrze. Jeśli do odpowietrz-
nika dotrze pęcherzyk powietrza, pływak, 
poprzez opadnięcie poziomu lustra wody, 
otwiera miejsce wylotu powietrza i odpro-
wadzana je poza system. Odpowietrznik ma 
opatentowaną konstrukcję w postaci dwóch 
półkorpusów ze szczelnie zamkniętą pomię-
dzy nimi uszczelką. W wyniku tego uszczelka 
nie ma kontaktu z wodą i nie ulega starzeniu, 
a korpus odpowietrznika zabezpieczony jest 
przed rozszczelnieniem.

TACOVENT AIRSCOOP – separacja  
powietrza i jego usuwanie z rurociągów

Celem łatwiejszego usuwania z rurociągów 
zamkniętego tam powietrza, stosuje się sepa-
ratory powietrza TACOVENT AIRSCOOP, któ-
rych konstrukcja wspomaga oddzielanie po-
wietrza od wody. Kształt korpusu separatora 
TACOVENT AIRSCOOP został stworzony z my-
ślą o możliwości zabudowy w poziomych ru-
rociągach. Powoduje on zmianę kierunku 
przepływu, dzięki czemu pęcherzyki powie-
trza unoszą się i gromadzone są w górnej 
części separatora, a następnie usuwane za 
pomocą automatycznego odpowietrznika. 

Do zabudowy w pionowych rurociągach  
o kierunku przepływu w dół instalacji, stwo-
rzono butelkowy separator powietrza. Poprzez 
zwiększenie przekroju i zintegrowaną, służącą 
do rozdzielania rurę, przez którą odbywa się 
przepływ, w górnej części korpusu tworzy się 
okrągła komora. W niej gromadzi się odsepa-
rowane powietrze, które usuwane jest za po-
mocą zintegrowanego odpowietrznika.  

pomocą odpowietrznika TACOVENT VENT 
 – najmniejszego odpowietrznika au- 
tomatycznego na rynku. On samodziel- 
nie i w sposób ciągły troszczy się o samo-
czynne wydalanie gazów z grzejników.  
W tym celu we wkładzie odpowietrznika 
znajduje się specjalna membrana, która  
w kontakcie z powietrzem wysycha i dzięki 
czemu przepuszcza powietrze do jego całko-
witego wydalenia z systemu. Skoro tylko powie-
trze zostanie usunięte z grzejnika i dojdzie do 
kontaktu membrany z wodą grzewczą, pęcz-
nieje ona natychmiast i tym samym zapobie- 
ga wydostawaniu się wody z instalacji. 
Automatyczny zawór odpowietrzający  
TACOVENT VENT jest nie większy niż tradycyj-
ny odpowietrznik manualny i może być mon-
towany na każdym typie grzejnika.  
TACOVENT VENT podnosi sprawność syste- 
mu grzewczego przy jednoczesnym zacho-
waniu walorów estetycznych grzejników. Od- 
powietrzniki TACOVENT VENT do grzejników 
stanowią unikalną i opatentowaną przez  
Taconova konstrukcję. 

Zalety TACOVENT VENT:
• niezawodność i długi czas użytkowania,
• wszechstronność zastosowań w systemach 
wodnych,
• dodatkowa funkcja szybkiego odpowie-
trzania ręcznego,
• dowolna pozycja montażu,
• możliwość wymiany wkładki funkcyjnej, 
bez konieczności opróżniania instalacji, dzięki 
wbudowanemu zaworowi stopowemu.

Zastosowanie pływakowych  
odpowietrzników automatycznych 
HYVENT

Powietrze i inne gazy gromadzą się nie tyl-
ko w grzejnikach, ale i w kotłach grzewczych, 
zasobnikach i rozdzielaczach obiegów 
grzewczych. Możliwe przyczyny gromadze-
nia się powietrza w instalacji grzewczej:
• powstanie podciśnienia po stronie ssącej 
pompy obiegowej, gdzie przez nie w pełni 
szczelne połączenia (np. śrubunki) powietrze 
zostaje zassane do systemu,

Odwiedź TACONOVA 
na targach Instalacje 
w Poznaniu

W trakcie zbliżających się tar- 
gów Instalacje 2014 w Poznaniu,  
TACONOVA zaprezentuje nowości 
i innowacyjne systemy dla techniki 
domowej. Serdecznie zapraszamy 
do odwiedzenia nas w dniach od 
8 do 11 kwietnia 2014 r., na stoisku 
nr 109, w hali nr 5. Zapewniamy 
obok obsługi i informacji w języku 
polskim, także specjały szwajcar-
skie i niemieckie.

Taconova GmbH
Biuro Polska
Rafał Kowalski
tel. 501 612 882
polska@taconova.com
www.taconova.com
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Schemat tAcOVeNt AirScOOp
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nych, które czynią ją lepszą od konkurencji  
i idealną do pomp ciepła: 
• rozszerzona koperta pracy umożliwiają-
ca szeroki zakres pracy i otrzymanie wyższej 
temperatury skraplania przy niskiej tempera-
turze parowania; 
• optymalny kształt geometryczny spiral = 
zredukowanie luzu w kierunku promienio-
wym, co ogranicza przecieki czynnika; 
• opatentowane uszczelnienie w kierun-
ku osiowym spirali tzw. „tip seal technology” 
= najwyższa sprawność wolumetryczna, co 
przekłada się bezpośrednio na wysokie COP 
w zmieniających się warunkach pracy; 
• bezołowiowe łożyska polimerowe, które za-
pewniają wysokie osiągi pracy przy rożnych 
obciążeniach; 
• specjalnie zaprojektowana osłona silnika, 
która zapewnia prawidłowe oddzielenie oleju 
od gazu oraz odpowiednie chłodzenie silnika; 
• optymalnie dostosowana do urządzeń pra-
cujących w nowych budynkach, w których wy-
magana temperatura zasilania wynosi ok. 50oC. 

Asymetryczny mikro-płytowy wymiennik 
W pompie DHP-R Eco w układzie chłodni-

czym zastosowano specjalne, wysoko wydaj-
ne wymienniki ciepła. Dzięki takiemu zabie-
gowi relacja ilości solanki/wody do czynnika 
chłodniczego w wymienniku jest 10:1, a to 
oznacza, że wymienniki przygotowane do re-
lacji 1:1 nie pracują w pełni wydajnie. Stosu-
jąc asymetrię w wymienniku (asymetryczny 
mikro-płytowy wymiennik), jesteśmy w stanie 
lepiej dostosować się do warunków wyma-
ganych przez pompę ciepła. Zamiast typo-
wego wzoru w „jodełkę“ na ścianie wymien-
nika zastosowano tzw. mikrokanały, których 
struktura jest wizualnie bardziej porowata  
i o nieregularnych kształtach. W efekcie po-
prawia to przepływ, wymianę ciepła, zmniej-
sza wymaganą ilość czynnika chłodnicze-
go oraz zmniejsza spadek ciśnienia po stronie 
wody/solanki, co ma bezpośredni wpływ na 
pracę pompy obiegowej. 

Elektroniczny zawór rozprężny wraz  
z nowoczesnym sterownikiem EKD 316 
W pompach gruntowych nie ma tak du- 
żych fluktuacji temperatury parowania, jak  
w przypadku pomp powietrznych jednak 
warto zwrócić uwagę na dwie zalety elektro-

Energooszczędne rozwiązanie  
do dużych budynków  

DHP-R Eco  
gruntowa pompa 
ciepła 

  Michał Mika

  DHP-R Eco jest najlepszym rozwiązaniem 
znajdującym zastosowanie w obiektach 
użytkowych (budynki wielorodzinne, szkoły, 
przedszkole, szpitale, domy pomocy społecz-
nej ) oraz w obiektach komercyjnych (biura, 
fabryki, hotele). Idealna dla tych, którzy ce-
nią użytkowanie bezobsługowe i sterowanie 
pracą systemu na odległości.

Innowacyjnie technologiczne =  
wysoki współczynnik efektywności (SPF)

Spiralna sprężarka Danfoss Performer  
serii SH 
Podstawową częścią pompy ciepła jest układ 
chłodniczy, w którym wykorzystuje się czyn-
nik R410A. W układzie tym zastosowano naj-
nowszą sprężarkę spiralną Danfoss Performer 
serii SH. Ma ona szereg innowacji konstrukcyj-

DHP-R to pompa ciepła mocy – od 22 kW  
do 42 kW przystosowana do pracy w kaskadzie  
o łącznej mocy 336 kW. W układach biwalentnych 
moc systemu jest poszerzana poprzez współpracę 
ze szczytowym źródłem ciepła. Pompę ciepła cechują: nowoczesny  
obieg chłodniczy z jeszcze bardziej efektywną sprężarką Danfoss 
Performer serii SH, nowy czynnik chłodniczy R410A, asymetryczny 
parownik nowej generacji, pompy obiegowe klasy A oraz elektroniczny 
zawór rozprężny. Funkcje te sprawiają, że DHP-R Eco może pracować jeszcze 
wydajniej i efektywniej przez cały okres użytkowania. 

Tabela (parametry)
PObierz

Hotel Bulwar **** w Toruniu, pięć pomp DHP-R 42 kW

http://www.instalreporter.pl
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stalacji cyrkulacyjnej (funkcja TWC) jest w sta-
nie sprostać wyjątkowo wymagającym inwe-
stycjom komercyjnym. 
Każda pompa DHP-R Eco jest testowana na 
końcowym etapie produkcji pod unikalnym 
numerem seryjnym. Jest to zasadnicza różnica 
jakościowa w porównaniu do rozwiązań typu 
split, które wymagają napełnienia czynnikiem 
chłodniczym w miejscu instalacji i nie są testo-
wane w stałych warunkach fabrycznych. 

Inteligentne sterowanie

DHP-R Eco wyposażono w nowoczesny ste-
rownik pozwalający kierować pracą pom-
py przez Internet. Umożliwia to swobodny 
dostęp do wielu ustawień – obiegu grzew-
czego, mieszanych układów grzewczych, 
podgrzewacza pomocniczego, chłodzenia, 
ciepłej wody użytkowej. W przypadku ewen-
tualnego alarmu lub zmiany ustawień, sys-
tem automatycznie wysyła powiadomienia 
w postaci wiadomości sms lub e-mail. Pom-
pę ciepła można zintegrować także z syste-
mami kontroli i komunikacji sieciowej BMS.
Do najważniejszych zalet mających bezpo-
średni wpływ na poziom zużycia energii jest 

algorytm zwany „wartością integral” oblicza-
jący zapotrzebowanie na ciepło na podsta-
wie zsumowanych odchyłek temperatury. 
Zastosowanie algorytmu powoduje kontro-
lowane opóźnienie włączenia sprężarki przy 
niedopuszczeniu do spadku odczucia kom-
fortu ze strony użytkownika. Jest to rozwiąza-
nie zmniejszające zużycie energii oraz liczbę 
włączeń i wyłączeń sprężarki, co ma bezpo-
średni wpływ na jej żywotność. Rozwiąza-
nie to jest ok. 15-20% bardziej efektywne niż 
sterowanie na zasadzie pomiaru temp. ze-
wnętrznej, wewnętrznej oraz temp. powrotu 
zasilania c.o.

Niski poziom dźwięku 

Pompa ciepła DHP-R Eco wyposażona  
w sprężarkę, konstrukcję nośną tzw. ramę  
i obudowę została tak zaprojektowana, aby 
zminimalizować:
• poziom drgań pochodzący ze sprężarki,
• poziom natężenia dźwięku emitowanego 
przez sprężarkę spiralną i układ chłodniczy.
Sprężarki zastosowane w pompie DHP-R Eco 
są tak zaprojektowane, by natężenie emito-
wanego dźwięku było niskie, zaś jego wyso-

nicznych zaworów rozprężnych: szeroki zakres 
wydajności oraz precyzja w modulacji prze-
pływu czynnika chłodniczego. Temperatura 
dolnego źródła podlega okresowym waha-
niom, do ok. 10oC w zależności od pory roku. 
Zmiana temperatury solanki przepływającej 
przez parownik wpływa na ciśnienie odpa-
rowania czynnika, a w konsekwencji, możli-
wość pojawienia się za parownikiem mie-
szaniny par i cieczy czynnika chłodniczego. 
Elektroniczny zawór rozprężny precyzyjnie do-
zuje czynnik chłodniczy do parownika,  
a więc optymalizuje przegrzanie par czyn-
nika. Jedną z funkcji sterownika EKD 316 jest 

funkcja MOP (ang. Maximum Operating Pres-
sure), która umożliwia zamknięcie zaworu  
w przypadku przekroczenia zadanej, maksy-
malnej wartości ciśnienia parowania, co za-
bezpiecza sprężarkę przed pracą w nieko-
rzystnych warunkach. 

Pompy obiegowe z bezstopniową regulacją 
wydajności w zależności od rodzaju pracy
W pompach tych następuje dokładne do-
stosowanie ich pracy do parametrów pracy 
instalacji. Obie pompy obiegowe są w kla-
sie efektywności energetycznej A i już dziś 
spełniają wymaganie rozporządzenia NR 
641/20091 Komisji Europejskiej w sprawie wy-
konania dyrektywy 2005/32/WE, które mówi, 
że z początkiem 2015 roku wszystkie nowe 
pompy ciepła będą musiały być wyposa-
żone w pompy obiegowe o współczynniku 
efektywności EEI nie większym niż 0,23. 

Dodatkowy wymiennik w Technologii  
Gorącego Gazu (TGG)
W pompie DHP-R Eco między sprężarką  
a skraplaczem jest dodatkowy „mały” wy-
miennik, przez który z jednej strony przecho-
dzi gaz do skraplacza, a z drugiej jest woda 
grzewcza. Temperatura gazu w dodatko-
wym wymienniku za sprężarką wynosi po-
nad 100°C i umożliwia wyjątkowo efektywne 
podgrzewanie wody grzewczej, a następnie 
ciepłej wody użytkowej. W okresie zimowym 
za każdym razem, kiedy pracuje pompa na 
potrzeby ogrzewania, a w okresie letnim na 
potrzeby chłodzenia może zostać podgrza-
na ciepła woda użytkowa, a więc obie funk-
cje mogą być realizowane jednocześnie. Po-
nadto ciepła woda jest podgrzewana przy 
najniższym możliwym koszcie niejako „przy 
okazji ogrzewania”. Pompa ciepła DHP-R Eco 
w zakresie przygotowania c.w.u. i kontroli in-

Sprężarka spiralna Performer serii SH 
1) spirale, 2) bezołowione łożyska 
polimerowe, 3) osłona silnika

Przykładowa instalacja: Centrum Sportowe Monaghan w Irlandii, dwie pompy DHP-R 42 kW

1  

2  

3  
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kość przesunięta w kierunku wyższych czę-
stotliwości. Dźwięk taki jest łatwiejszy do 
wytłumienia, wyeliminowany został również 
przenikliwy dźwięk o niskiej częstotliwości. 
W celu wytłumienia wyłożono obudowę 
sprężarki od wewnątrz materiałem dźwięko-
chłonnym i zastosowano gumowe tłumiki wi-
bracji zapobiegające przenoszeniu się drgań 
na konstrukcję wsporczą i podłoże. 
Poziom natężenia dźwięku w pompie DHP-R 
Eco 22 kW wynosi 55 dB(A)2, a w pompie  
o mocy 42 kW 56 dB(A)2. 

Aplikacje Danfoss

Oddział Danfoss produkujący pompy ciepła 
posiada czterdziestoletnie doświadczenie  
w projektowaniu pomp ciepła i aplikacjach, 
w jakich może być zastosowana. Dzisiaj na 
podstawie tych doświadczeń jest to kilka-
dziesiąt schematów aplikacyjnych z pompą 
ciepła, rożnymi systemami dystrybucji ciepła, 
chłodu, czy ciepłej wody użytkowej, jak rów-
nież rożnymi wersjami dolnego źródła. Sche-

maty te nie tylko powstały w postaci doku-
mentacji, ale zostały sprawdzone w wielu 
instalacjach komercyjnych zlokalizowanych 
w wymagającym skandynawskim klimacie. 

Na koniec warto podkreślić, iż koszty ogrze-
wania pompami ciepła są około 60% niższe 
w porównaniu do ogrzewania olejem opa-
łowym oraz około 25-35% niższe niż ogrze-
waniem gazem ziemnym, a prawidłowo do-
brane i uruchomione pompy ciepła oraz 
właściwie zwymiarowana i wykonana insta-
lacja grzewcza to ok. 20-25 lat ekonomicz-
nej eksploatacji i komfortu, zarówno w zimie, 
jak i w lecie.  

Danfoss Poland Sp. z o.o.
ul. Chrzanowska 5, 05-825 Grodzisk Maz.
tel. 22 755 07 00, faks 22 755 07 01
www.danfoss.pl, info@danfoss.com
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Stacja techniczna austryjackiego automobil 
klubu OAMTC w Bruck w Austrii, pompa  
DHP-R 35 kW Nowe rozwiązania dla płyt  

gipsowo-kartonowych 

W remontach:  
gotowe systemy G-K  
do ogrzewania 
płaszczyznowego

  Piotr Serafin

  Na ściany lub sufit, gdy pozostaje 
stara posadzka – Renovis

Nowe elementy zabudowy G-K Uponor Reno-
vis składają się z płyt G-K grubości 15 mm,  
w których umieszczone są rury PE-Xa 9,9x1,1 
mm. Elementy zabudowy gipsowo-kartonowej 
Renovis mogą być montowane bezpośrednio 
na istniejących ścianach i sufitach z wykorzysta-
niem konstrukcji wsporczych, z dostępnych  
w sklepach profili CD 27/60. Wykwalifikowani 
monterzy mogą wykonać do trzech pomiesz-
czeń w ciągu jednego dnia. Ogrzewanie sufi-
towe lub ścienne Uponor Renovis jest polecane 

zwłaszcza w przypadku konieczności pozosta-
wienia istniejącej posadzki, zachowania wyso-
kości pomieszczenia lub też gdy podłoże nie 
może być wykorzystane do układania ogrze-
wania podłogowego ze względu na obciąże-
nia statyczne. W celu osiągnięcia optymalnej 
regulacji temperatury możliwe jest połączenie 
instalacji sufitowych, ściennych i podłogowych. 

Lekkie konstrukcje do stosowania  
w remontach – Siccus

W przypadku, gdy niewielka waga konstruk-
cji oraz krótki czas montażu są ważniejsze niż 

Ogrzewanie płaszczyznowe jest sporadycznie montowane w trakcie remontów. 
A szkoda, dobrym rozwiązaniem jest bowiem wtedy zastosowanie systemów 
zabudowy gipsowo-kartonowej, umożliwiających sprawne przeprowadzanie 
remontów i wykonanie… systemów ogrzewania płaszczyznowego.

http://www.instalreporter.pl
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zachowanie niewielkiej grubości konstrukcji 
istniejącego budynku, systemy ogrzewania 
płaszczyznowego wykorzystujące technolo-
gie suchej zabudowy są często najlepszym 
wyborem. Na przykład Uponor Siccus jest ła-
twy w montażu na wszystkich rodzajach po-
sadzek i można chodzić po nim tuż po za-
instalowaniu systemu i ułożeniu podłogi. To 
rozwiązanie dla suchej zabudowy wyróżnia 
się niewielkim ciężarem od 25 kg/m2 oraz nie-
wielką grubością konstrukcji – od 50 mm. 

Na istniejącą posadzkę  system  
z mokrym gipsem – Minitec

Jeżeli ogrzewanie podłogowe ma zostać 
zamontowane sprawnie i szybko, w istnieją-
cym budynku, bez usuwania wylewki, pole-

cane jest wykorzystanie systemu Upo- 
nor Minitec. System ten charakteryzuje się 
niewielką grubością wylewki – zaledwie  
15 mm – co pozwala na krótki czas ogrze-
wania, jak również szybką regulację tempe-
ratury przy niezbyt wysokiej temperaturze 
wody grzewczej. 
Samoprzylepna mata montażowa układa-
na jest bezpośrednio na istniejącej posadzce 
drewnianej, z płytek bądź wylewki. Nie jest 
konieczne wcześniejsze usunięcie pokrycia 
posadzki. Jedynie w przypadku układania 
systemu na starszych podłogach drewnia-
nych, podłoże jest najpierw poziomowane za 
pomocą wylewki grubości min. 5 mm. 
Po ułożeniu rur i podłączeniu systemu do roz-
dzielaczy, nakładana jest specjalna wylewka 
poziomująca, która wypełnia otwory w ma-

cie mocującej, a także prze-
strzenie między matami, aby 
związać się bezpośrednio  
z podłożem. Wymagane wy-
kończenie podłogi może być 
ułożone już po krótkim okre-
sie schnięcia. 
System Uponor Minitec to spe-
cjalny system do zabudowy 
na mokro o małej bezwładno-
ści. Używa się w nim mokrego 
gipsu, który pokrywa system 
cienką warstwą. W systemie 
Uponor Minitec stosuje się 
rury Uponor PE-Xa 9,9x1,1 mm. 
Dla systemów ściennych i su-
fitowych szyny mocujące są 
mocowane do sufitu i ścian  
w określonej odległości, nato-
miast rury odwijane są bezpo-
średnio ze zwoju i mocowane 
do szyn mocujących w odstę-
pach od 80 do 140 mm.  

Dzięki niewielkiej grubości konstrukcji Uponor Minitec idealnie nadaje 
się do montażu w remontowanych budynkach

Wylewka poziomująca jest kładziona na matę z rurami 

Montaż suchej zabudowy Renovis; linie pokazujące układ rur w płytach Renovis ułatwiają 
montaż oświetlenia oraz kratek wentylacyjnych 

Wersja do suchej zabudowy Uponor Siccus do montażu na ścianach i podłogach

http://www.instalreporter.pl


34l u t y  2 0 1 4  ( 0 2 )  a r t y k u ł  t e c h n i c z n y D O  s P I s U  T R E Ś C I

z tendencją do lekkiego spadku rzędu 5%. 
Nieco większe spadki rzędu 15-20% można 
założyć w grupie kolektorów próżniowych. 
Jakie mogą być przyczyny spadków w tej 
grupie? Z pewnością pogoda, ponieważ 
duża część kolektorów była zawsze monto-
wana wiosną, przed latem, a w 2013 r. mieli-
śmy długą zimę. Zmiany zasad programu fi-
nansowania NFOŚiGW po październiku 2013 r. 
nie miały raczej większego wpływu z uwa-
gi na to, że było to już praktycznie po sezonie 
sprzedaży.
Można zaobserwować już pewne nasycenie 
rynku przygotowania c.w.u. za pomocą ko-
lektorów słonecznych. Jedną z przyczyn tego 
spowolnienia jest podobna do tej, jaka mia-
ła miejsce kilka lat temu w Europie Zachod-
niej, gdzie instalacje kolektorów słonecznych 
też były ukierunkowane wyłącznie na przy-
gotowanie c.w.u. i zbyt późno rozpoczęto ak-
cję edukacyjną o możliwościach stosowa-
nia kolektorów słonecznych np. jako wydajne 
źródło ogrzewania. Dodatkowo, część insta-
latorów z uwagi na własną wygodę i mniej-
szą ilość pracy przy podobnym wynagro-
dzeniu, stara się namawiać inwestorów na 
stosowanie powietrznych pomp ciepła lub 
często pseudo pomp ciepła jako zamiennika 
w stosunku do kolektorów słonecznych. Nie-
potrzebne jest sztuczne tworzenie współza-
wodnictwa i wykazywanie wyższości pomp 
ciepła nad instalacjami kolektorów słonecz-
nych, ponieważ i jedne i drugie instalacje po-
winny mieć miejsce instalacji tam, gdzie pa-
nują optymalne warunki do ich stosowania. 
Kotły gazowe wiszące: w tej grupie towa-
rowej wskazywano w IV kw. na wzrosty lub 
przynajmniej stabilną sytuację rynkową. Wię-
cej było opinii o wzrostach zarówno kotłów 
kondensacyjnych, jak i konwencjonalnych, 
które od dawna notują spadki. Wzrosty dla 

Rynek instalacyjno-grzewczy  
w IV kwartale 2013 r. i całym 2013 

  Janusz Starościk*

  Zdaniem większości uczestników rynku, 
wyniki IV kwartału 2013 roku były zdecydo-
wanie lepsze w porównaniu do analogicz-
nego okresu ubiegłego roku. Wpływ na to, 
obok ww. czynników, miały zakupy związane 
z końcem odliczania podatku VAT na mate-
riały budowlane. Także w listopadzie i grud-
niu zima nas „oszczędziła” i możliwa była 
jeszcze wymiana np. kotłów. 
Ogólnie odrabianie strat z pierwszego półro-
cza zaowocowało nawet 
dwucyfrowym wzrostem 
rynku instalacyjno-grzew-
czego w porównaniu do 
IV kw. 2012 roku. Oceny 
mówiły o wzroście 10-12%.
Opinie wskazują, że rynek 
instalacyjno-grzewczy 
stracił do 2012 roku ok. 5-10%. 
Warto także wspomnieć, że starania o wynik 
kończący rok, wywołały także zjawisko walki 

cenowej na rynku, co miało wpływ na reduk-
cje marży w ogólnym rozliczeniu roku. Wyni-
kiem tego była średnio 4-6% redukcja cen 
praktycznie u wszystkich producentów. 

Sytuacja w wybranych grupach  
produktowych

Pompy ciepła: ta grupa produktowa ma 
się dobrze, jak na ogólną sytuację na rynku. 

Pompy ciepła spotykają 
się z coraz większym za-
interesowaniem, jako al-
ternatywy do oleju opa-
łowego, czy gazu LPG. 
Według sporej części re-
spondentów w IV kw. 
miał miejsce spory wzrost 

tego rynku od 4 do nawet 20%. W skali całe-
go roku, pompy ciepła należały do tej nie-
licznej grupy produktów, które odnotowały 

stosunkowo znaczące wzrosty, szacowane  
na 10-20%, głównie za sprawą pomp ciepła 
do c.w.u., gdzie wzrosty były nawet 30%.  
W gruntowych pompach ciepła ta dynami-
ka wzrostu była dużo niższa ze względu na 
dość ostrą walkę cenową oraz stosunkowo 
wysokie koszty wykonania całej instalacji, nie 
tylko samego urządzenia. 
Kolektory słoneczne: po raz pierwszy od 
dłuższego czasu było dużo opinii mówiących 
o spadku tego rynku. Dotyczy to przede 
wszystkim sprzedaży poprzez tradycyjne ka-
nały dystrybucji. Tych strat nie skompenso-
wała stabilna sytuacja, czy nawet niewielkie 
wzrosty sprzedaży kolektorów słonecznych 
na tzw. obiektówki, czy w sprzedaży bezpo-
średniej. Oceny spadków w IV kw. roku wa-
hały się od 5 do 15%. Warto odnotować też 
dla przeciwwagi opinie mówiące o wzro-
stach sprzedaży rzędu 5-10%. Można przyjąć 
w skali całego 2013 roku stabilną sytuację  

Czwarty kwartał 2013 roku kończył, zdaniem wszystkich rozmówców, ciężki rok dla branży. Zima trwająca do 
połowy kwietnia, a następnie problemy budżetowe, spowodowały, że tak naprawdę, pierwsze oznaki ożywienia, 
dały się zaznaczyć dopiero w połowie czerwca zamiast połowy marca, jak to bywało wcześniej.  
To wszystko spowodowało, że cała branża była zainteresowana odrabianiem strat w drugim półroczu. Ten wyścig 
o poprawienie wyniku rocznego trwał do grudnia. Pomimo że w efekcie końcowym nie zawsze udało się w pełni 
odrobić starty, nastroje w branży pod koniec roku były raczej pozytywne. 

* Janusz Starościk, prezes zarządu SPIUG

Wyniki całego 2013 roku, 
większość uczestników 
rynku ocenia na nieco 
słabszym poziomie niż  
w 2012 roku. 
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kotłów konwencjonalnych w IV kw. 2013 r. 
były oceniane na poziomie 10-15% (nawet 
do 20%). Natomiast dla kotów kondensacyj-
nych wzrosty były szacowane w tym okresie 
na poziomie od 15 do nawet 40% (przeważ-
nie ok. 20%). W skali rocznej rynek kotłów kon-
wencjonalnych był oceniany stabilnie, z lek-
kim wzrostem ok. 5%, ale nie brakowało też 

opinii i spadkach w tej grupie towarowej  
w skali roku nawet o 10-15%. Wyciągając 
średnią możemy przyjąć sytuację stabilną ze 
wskazaniem na niewielki jednocyfrowy spadek 
rzędu 5%. W wypadku kotłów kondensacyj-
nych w skali roku sytuacja była oceniana od 
stabilnej do wysokich wzrostów, średnia to 10%. 
Przepływowe podgrzewacze: tradycyjnie 

Podsumowanie

Pozytywne tendencje w budownictwie 
mieszkaniowym, które zarysowały się 
w drugim półroczu 2013 roku, wskaźniki 
koniunktury konsumenckiej oraz nastro-
je w branży, pozwalają mieć nadzieję, 
że 2014 rok nie powinien obfitować  
w negatywne zdarzenia mające wpływ 
na rozwój rynku instalacyjno-grzewcze-
go. Także pogoda od początku 2014 
roku jest łaskawa dla instalatorów i bu-
dowlańców. Otwarcie nowej perspekty-
wy budżetowej dla dofinansowań z UE, 
pozwoli na ponowne uruchomienie in-
westycji infrastrukturalnych w Polsce, co 
przełoży się według ekonomistów na 
ok. 3% wzrost gospodarczy. 
Szacuje się, że dzięki temu w 2014 roku 
produkcja budowlana ponownie osią-
gnie dodatni wynik. W budownictwie 
mieszkaniowym trzeba zwrócić uwagę 
na spadki w liczbie wydawanych pozwo-
leń na budowę i rozpoczynanych budów. 
Poprzez przesunięcie w procesie inwesty-
cyjnym, branża instalacyjno-grzewcza 
jest w fazie tzw. Wykończeniówki i trudno 
w najbliższym roku liczyć na dużą liczbę 
obiektów do wyposażenia. 
Pewnym uzupełnieniem może być 
zwiększony rynek modernizacji i wy-
mian starych urządzeń na nowe, spo-
wodowany pozytywnymi nastrojami 

konsumenckimi i zwiększonymi docho-
dami ludności jako efektem wzrostu 
gospodarczego. 
Obserwując zawirowania wokół usta-
wy o OZE i energetyki prosumenckiej, 
trudno liczyć na wsparcie państwa  
w tym zakresie. Raczej rozwinie się ruch 
Energetyki Obywatelskiej, jako alter-
natywy do braku wsparcia ze strony 
państwa dla inicjatyw energetyki roz-
proszonej. Energetyka Obywatelska to 
oddolna inicjatywa obywateli na rzecz 
wykorzystania dostępnych lokalnie źró-
deł energii, w dużej części odnawial-
nych, pozwalających na lokalne wy-
twarzanie energii elektrycznej i ciepła. 
Od pewnego czasu można zaobser-
wować dużą aktywność spółek obsłu-
gujących ciepło systemowe, w których 
udziałowcami jest państwo i lokalne 
samorządy – czyli też państwo. Widać 
preferencje dla takich rozwiązań w róż-
nych aktach prawnych, od ustaw po 
rozporządzenia. To także nie wpłynie 
na przyspieszenie prac nad projektem 
aktu prawnego dotyczącego wsparcia 
dla rozwoju ciepła z OZE. 
Tak więc najbliższy rok nie będzie łatwy 
dla branży instalacyjno-grzewczej, ale 
jest duża szansa, że będzie nieco lepszy 
niż rok 2013. r
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tendencja sprzedaży jest ustabilizowana na 
lekki spadek na poziomie 7-11%. Przepływowe 
podgrzewacze już raczej nie są stosowane  
w nowych obiektach, rynek zbytu dla tych urzą-
dzeń jest praktycznie rynkiem wymian, który  
w miarę postępujących kompleksowych mo-
dernizacji całych instalacji wyraźnie się kurczy.
Gazowe kotły stojące: w tej grupie towaro-
wej utrzymuje się tendencja stabilna ze wska-
zaniem na spadki, które oceniane są na pozio-
mie 10%. Sprzedają się głównie gazowe kotły 
kondensacyjne większych mocy. Dużo rzadziej 
kotły olejowe i gazowe konwencjonalne. 
Grzejniki: wg ocen rozmówców, rynek grzej-
ników stalowych w IV kw. był na wyraźnym 
plusie, choć zdania co do wysokości wzro-
stów, były podzielone od 3 do nawet 10-15%. 
Większość rozmówców sygnalizowała dwu-
cyfrowe wzrosty w grupie grzejników alu-
miniowych, ale były regiony, gdzie sygnali-
zowano wręcz odwrotny trend. W skali roku 
tendencja w grupie grzejników stalowych 
była lekko spadkowa na poziomie 3-5%.  
W grzejników aluminiowych rozbieżności 
zdań były większe, dlatego bezpieczniej bę-
dzie przyjąć wariant stabilny w skali ogólnej. 
Inne produkty: sytuacja w innych elemen-
tach instalacji grzewczych wydaje się stabil-
na. Ewentualne spadki były szacowane na 
poziomie 1,5-3%. Warto zaznaczyć zwięk-
szenie zainteresowania przewodami po-
wietrzno-spalinowymi z PP. Także producenci 
kominów stalowych, biorąc pod uwagę ten-
dencje na terenie UE, także mają już w pro-
gramie produkcyjnym tego typu przewody  
i sprzedają je z powodzeniem zarówno w kra-
ju, jak i za granicą. Poziom cenowy kominów ze 
stali nierdzewnej i PP wydaje się być zbliżony, a 
mimo to wzrosty sprzedaży niektórzy oceniają 
na 20-30%, co raczej nie jest miarodajne z uwa-
gi na niewielki udział w rynku kominów z PP.  

Bezołowiowe złączki Sanha
  Jarosław Czapliński

  Obowiązkiem producentów elementów 
instalacyjnych jest dostarczenie instalatoro-
wi produktów, które pozwolą na bezproble-
mowe spełnienie ustawowych wymagań. 
W przypadku wszystkich produktów SANHA 
szczególny nacisk kładzie się na to, aby insta-
lacja była pewna w montażu oraz bezpiecz-
na w użytkowaniu. Stosowane dotychczas 
stopy miedzi (brązy i mosiądze) zawierały 
niewielkie ilości ołowiu, który w określonych 
okolicznościach mógł przedostawać się do 
wody pitnej. 

Firma SANHA zdecydowała się na stosowanie 
do produkcji wyrobów niezawierających oło-
wiu, a więc wyłącznie materiałów bezołowio-
wych. Nie wchodziło w rachubę, aby wyko-
rzystywać inne stopy miedzi, które pozwalały 
wprawdzie na spełnienie nowych wymagań 
dla wartości granicznych, jednak nadal za-
wierały ołów. Tym samym SANHA odrzuca 
udział we wszelkiego rodzaju dyskusjach ma-
jących na celu ustalenie dopuszczalnej za-
wartości ołowiu w wodzie pitnej. Motto fir-
my brzmi: „Produkt niezawierający ołowiu nie 

przekazuje go dalej”. Złączki nowych serii wy-
konane są ze stopu miedzi i cynku przy czym, 
aby wyeliminować obecność ołowiu zasto-
sowano nowy dodatek stopowy – krzem. Po-
wstał w ten sposób odporny na korozję mate-
riał o wysokich właściwościach higienicznych 
stosowany z powodzeniem od ponad 12 lat  
w Japonii. W ciągu ponad pięciu lat inten-
sywnych prac z zakresu badań i rozwoju uda-
ło się wyprodukować szeroki i kompletny 
asortyment złączek zaciskowych i gwintowa-
nych o całkowitej zgodności materiałowej.  

Dyrektywa unijna DWD 98/83/WE (ang. Drinking Water Directive) definiuje wymagania dla biologicznej i chemicznej 
jakości wody pitnej. Wymagania te określają także m.in. dopuszczalną zawartość ołowiu w wodzie pitnej.  
Od 1.12.2013 roku zgodnie z tą dyrektywą maksymalna zawartość ołowiu w wodzie przeznaczonej do spożycia 
nie może przekraczać 0,01 mg/l. Jest to znacząca różnica zważywszy na fakt, że wcześniej było to 0,025 mg/l.

http://www.instalreporter.pl
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wodną, wprowadzającą wytworzoną energię 
do sieci niskiego napięcia. Dokonano wte-
dy kapitalnego remontu turbiny Francisa oraz 
przebudowano klatkę turbinową. Dwa lata 
później MEW Wolica wyposażono w dodatko-
wą turbinę śmigłową z wałem pionowym,  
o średnicy 832 mm, przełyku 1,83 m3/s i mocy 
26 kW, którą umieszczono w zabudowie lewa-
rowej. Została ona wyprodukowana przez Wy-
twórnię Turbin Wodnych w Mrągowie. W takim 
kształcie elektrownia funkcjonowała do 2013 
roku, kiedy rozpoczęto prace modernizacyjne.

Siła dwóch turbin 

Wraz z pracami przygotowawczymi i rozbiór-
kowymi rozpoczął się nowy etap w historii 

Roczna produkcja energii do 270 MWh 

Rozbudowa  
małej elektrowni  
wodnej w Wolicy

  Historia obiektu – 160 lat ewolucji

Zlokalizowane na 10 kilometrze Czarnej Nidy 
piętrzenie przez dziesięciolecia było wyko-
rzystywane do celów gospodarczych. Naj-
starsze potwierdzone wzmianki na jego te-
mat pochodzą z połowy XIX wieku i dotyczą 
drewnianego młyna napędzanego bliźnia-
czymi kołami śródsiębiernymi o średnicy  
4 metrów. Na przełomie XIX i XX wieku pod-
czas przebudowy budynek młyna zyskał ka-
mienną konstrukcję, która zachowała się do 
dnia dzisiejszego. Został on także wyposażo-
ny w siedem par walców do przemiału zbo-
ża, które były napędzane przez 8-metrowe 
koło podsiębierne. W 1932 roku dokonano 
kolejnej modernizacji, zastępując drewniane 
koło wodne nowoczesną jak na ówczesne 
czasy turbiną Francisa o średnicy 1000 mm  

i przełyku 1,43 m3/s. Turbina wyprodukowana 
w pierwszej fabryce maszyn odlewniczych  
w dawnym Królestwie Polskim, Zakładach 
Przemysłowych St. Weight S.A., dysponowa- 
ła mocą 32 KM. Została ona ulokowana  
w nowo dobudowanym, drewnianym budyn-
ku z klatką turbinową. Po latach rozwoju na-
deszły dla młyna ciężkie czasy. W 1955 roku 
na skutek dekretu o nacjonalizacji został on 
przejęty przez państwo i niemalże całkowicie 
zdewastowany. Dopiero po 25 latach możliwe 
było odkupienie budynku młyna przez pra-
wowitych właścicieli i wznowienie jego dzia-
łalności, którą kontynuowano do roku 2001, 
kiedy to na skutek powodzi część urządzeń 
została uszkodzona. Konieczność przeprowa-
dzenia niezbędnych napraw, a także postę-
pujące zmiany gospodarcze skłoniły właści-
cieli do przekształcenia młyna w elektrownię 

Mała elektrownia wodna (MEW) w podkieleckiej wsi Wolica za 
sprawą gruntownej przebudowy przeżywa swoją drugą młodość. 
Dzięki zamianie dotychczas używanych turbin na nowe urządzenia, 
roczna produkcja energii wzrośnie o blisko 35%, co pozwoli w pełni 
wykorzystać potencjał hydroenergetyczny tej lokalizacji.

MEW Wolica w 2010 roku – stan obiektu przed najnowszą modernizacją 

Przebieg prac instalacyjnych – śruba Archimedesa po 
osadzeniu w korycie żelbetowym oraz turbina Kaplana 
tuż przed umieszczeniem w klatce turbinowej
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rotowego do generatorów asynchronicznych 
będą wykorzystane przekładnie zębate (dwu-
stopniowa dla turbiny Kaplana i trójstopniowa 
dla śruby Archimedesa). Dzięki zastosowaniu 
dwóch turbin o zupełnie odmiennej konstruk-
cji i charakterystyce, które zostały specjalnie 
zaprojektowane dla tej elektrowni, możliwe 
będzie zwiększenie produkcji energii o blis- 
ko 35% w stosunku do wyników uzyskiwanych 
przy wykorzystaniu starych urządzeń, ze  
180 MWh do 270 MWh.

Wisienka na torcie, czyli system  
sterowania

Dla MEW Wolica przewidziano kilka sposo-
bów sterowania hydrozespołami – ręczne po-
zwoli na uruchomienie dowolnej z dwóch tur-
bin lub obydwu na raz oraz automatyczne, 
gdzie załączanie turbin odbywa się w spo-
sób zoptymalizowany, zgodnie z programem 
zaimplementowanym w sterowniku PLC. Au-
tomatyka MEW Wolica zakłada pracę turbi-
ny Archimedesa przy niskich przepływach, 
turbiny Kaplana dla średnich przepływów 
i dwóch hydrozespołów przy przepływach 
zbliżonych do maksymalnych. Zarówno turbi-
na Kaplana, jak i śruba Archimedesa pracu- 
ją z nowoczesnymi systemami sterowania. 
Dodatkowo, m.in. w celach badawczych  
w elektrowni zastosowano układ falowników, 

dzięki któremu, możliwa jest płynna zmiana 
prędkości obrotowej generatora, co przy kon-
kretnych parametrach hydrologicznych pozwa-
la na osiągnięcie wyższej sprawności hydro-
zespołu. W zależności od ustawień na panelu 
operatorskim, falownik może współpracować  
z hydrozespołem Kaplana lub Archimedesa.  
Ze względu na konieczność zaprojektowania 
turbin wodnych od podstaw oraz zastosowania 
w elektrowni wielu nowatorskich rozwiązań, wy-
magane było zaangażowanie specjalistów  
z różnych dziedzin; m.in. z zakresu mechaniki 
płynów, mechaniki, pneumatyki, automatyki. 
Całość projektu obu turbin oraz dokumenta-
cja wykonawcza zostały opracowane przez In-
stytut OZE Sp. z o.o., natomiast w pracach nad 
systemem sterowania brała również udział fir-
ma ABB Polska, dostawca układów falowni-
kowych. Z uwagi na innowacyjne rozwiązania 
wykorzystane w obu hydrozespołach oraz za-
stosowane urządzenia pomiarowe cały obiekt 
służy jako stanowisko badawcze. Prowadzo-
ne badania mają na celu optymalizację pra-
cy turbin poprzez ich lepsze dopasowanie do 
warunków lokalnych. W ciągu wielu lat swojej 
burzliwej historii siłownia wodna w Wolicy prze-
żywała liczne wzloty i upadki, jednakże dzięki 
dokonanej właśnie modernizacji na miarę XXI 
wieku, będzie ona dostarczać energię lokalnej 
społeczności przez kolejne dekady.
Źródło: Instytut OZE  

obiektu, którego celem jest generalna mo-
dernizacja elektrowni. W pierwszej kolejno-
ści zdemontowany został dotychczasowy bu-
dynek MEW wraz z obydwiema turbinami, co 
stanowiło przepustkę do wybudowania ko-
ryta żelbetowego pod śrubę Archimedesa, 
klatki dla turbiny Kaplana, przebudowy ka-
nału napływowego, a także osadzenia rury 
ssącej. Konstrukcja kanału napływowego  
i klatki turbinowej stanowi oparcie dla no-
wego budynku MEW. Jego elewacja dla za-
chowania spójności architektonicznej z są-
siadującym budynkiem nieczynnego młyna 
zostanie pokryta naturalnym kamieniem wa-
piennym, natomiast narożniki budynku oraz 
otwory okienne i drzwiowe będą obudo-
wane cegłą, również na wzór istniejącego 
w sąsiedztwie młyna. Natomiast bez zmian 

pozostanie jaz szandorowy o konstrukcji żel-
betowo-stalowej oraz przelew stały z kamie-
nia, który zapewni przepływ nienaruszalny 
na poziomie 1,82 m3/s. Najbardziej widowi-
skowym etapem dotychczas wykonanych 
prac była instalacja turbin, która spotkała się 
z dużym zainteresowaniem ze strony miesz-
kańców Wolicy. Dotychczas funkcjonujące 
hydrozespoły nie pozwalały w pełni wykorzy-
stać potencjału hydroenergetycznego Czar-
nej Nidy w tej lokalizacji, dlatego też obec-
ny właściciel podjął decyzję o zamianie ich 
na nowe urządzenia: turbinę Kaplana i śru-
bę Archimedesa, dostosowane do lokalnych 
warunków hydrologicznych. Dysponują one 
mocą instalowaną odpowiednio 45 i 30 kW  
i przeznaczone są do pracy na spadzie 2,2 met- 
ra. Do przekazania uzyskanego momentu ob-

Typ turbiny turbina Kaplana śruba Archimedesa
Moc instalowana turbozespołu 45 kW 30 kW
Średnica wirnika 1100 mm 2600 mm
Przełyk instalowany 3,2 m3/s 2,2 m3/s
Spad 2,2 m 2,2 m
Prędkość obrotowa generatora 300-1700 obr./min 300-1700 obr./min
Roczna produkcja ok. 270 MWh

Tabela Parametry MEW Wolica

Widok na elektrownię wraz z jazem od strony wody dolnej
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  Udział biomasy stałej (leśnej, rolnej, odpa-
dowej) w produkcji ciepła i energii elektrycz-
nej w Unii Europejskiej (UE) rośnie. Wytwarza-
nie energii pierwotnej w UE wzrastało od 2000 
roku średniorocznie o 3,8%. W 2012 roku w sek-
torze biomasy stałej ponownie nastąpił wzrost 
rocznej produkcji o 5,4%, czyli o dodatkowe 
4,2 Mtoe (tabela 1 ). Uwzględniając rachunek 
eksportu i importu wykorzystanie energii pier-
wotnej pochodzącej z biomasy stałej w 2012 
roku wyniosło 85,5 Mtoe, wzrastając o 5,7% (4,6 
Mtoe). Import peletów drzewnych z Kanady, 
Stanów Zjednoczonych i Rosji stanowił główną 
różnicę pomiędzy produkcją, a konsumpcją.
Z analiz EurObserv’ER wynika też, że duża 
część wzrostu wykorzystania biomasy stałej  
w 2012 roku przypadła na produkcję ciepła 
w sektorze wytwórczym systemowym (sprze-

daż do sieci ciepłowniczych). Przyrost w tym 
sektorze wyniósł 12,9% w stosunku do roku 
ubiegłego. Po spowolnieniu tempa rozwo-
ju rynku w 2011 roku, spowodowanym łagod-
ną zimą i ograniczonymi potrzebami sektora 
ciepłowniczego w Europie Północnej, w 2012 
roku sytuacja poprawiła się, a rynek nadra-
biał straty. Sektor wytwórczy był tylko jedną  
z gałęzi wykorzystania ciepła z biomasy.  
W 2012 roku całkowite zużycie ciepła pocho-
dzącego ze spalania biomasy stałej w UE wzro-
sło o 4,6% i wyniosło 68 Mtoe, a 88,3% wytwo-
rzonego w ten sposób ciepła wykorzystano dla 
potrzeb przemysłu i gospodarstw domowych.
Produkcja energii elektrycznej z biomasy stałej 
jest w mniejszym stopniu zależna od wahań po-
godowych w porównaniu z produkcją ciepła, 
zatem charakteryzuje się większą stabilnością. 

Europejska produkcja energii elektrycznej z bio-
masy osiągnęła w 2012 roku 79,5 TWh, co ozna-
cza roczny wzrost na poziomie 7,8%, ze szczegól-
nie dobrymi wynikami w Polsce i Wielkiej Brytanii, 
a także w Niemczech, Szwecji oraz Hiszpanii.
Wskaźniki osiągnięcia celów Unii Europejskiej 
dla biomasy stałej mierzone są w odniesieniu 
do 27 krajowych planów działania w zakre-
sie energii ze źródeł odnawialnych (KPD) dla 
państw członkowskich UE. KPD krajów człon-
kowskich UE przewidują znaczący udział bio-
masy (leśnej, odpadowej, z plonów i odpa-
dów rolniczych) na poziomie niemal połowy 
celu ilościowego UE tj. 20% dla energii odna-
wialnej w miksie energetycznym do 2020 roku. 
W przypadku produkcji energii elektrycz-
nej (rys. 1 ), osiągnięcie celu ilościowego tj. 
155 TWh zawartych w KPD na 2020 rok będzie 
trudne, ponieważ wymagałoby to stabilne-
go przyrostu mocy w całym sektorze, zarówno 
w sektorze wytwórczym, jak i w infrastrukturze 
technicznej (pozyskanie i transport paliw). Je-
żeli otoczenie finansowe nie poprawi się, osią-
gnięcie docelowego poziomu produkcji stanie 
się niemożliwe. Zapowiadane przez większość 
operatorów po 2015 roku przyśpieszenie tempa 
restrukturyzacji nie będzie już wystarczające.
W sektorze ciepła (rys. 2 ), osiągnięcie celów 
częściowo związane jest z rozwojem infra-
struktury produkcji energii elektrycznej (koge-
neracja). W tym wypadku cele wyznaczo-
ne na 2020 rok wciąż wydają się osiągalne, 
pod warunkiem wystarczającej dostępności 
surowców. Siłą rzeczy osiągnięcie zakłada-
nych celów dla całej UE będzie pociągało 
za sobą zwiększenie importu, ponieważ za-
soby biomasy w Europie są niewystarczają-
ce i zbyt drogie, by pokryć zapotrzebowanie 
rynku. Oczekiwany wzrost zależny jest przede 
wszystkim od wprowadzenia wiążących kry-
teriów REDcert, jeżeli produkcja biomasy ma 
być zgodna z zasadami zrównoważonego 

rozwoju i spełniać wymagania redukcji emi-
sji gazów cieplarnianych. W okresie przejścio-
wym operatorzy, którzy importują biomasę 
zastąpili kryteria RED-cert nieobowiązkowymi 
systemami weryfikacji dla produkcji peletu, 
obejmującego sprawdzenie czy drewno po-
chodzi z lasów objętych certyfikacją.

Nadszedł czas, aby inicjatywa certyfikacji zna-
lazła swoje odzwierciedlenie w ogólnoeuro-
pejskim akcie prawnym. Problem polega na 
różnicach zdań pomiędzy poszczególnymi 
państwami członkowskimi oraz Komisją Europej-
ską odnośnie wymagań dot. kryteriów rozwoju 
zrównoważonego. Wersja robocza dyrektywy 
została opublikowana w sierpniu 2013 roku, ale 
jej treść wydaje się być sporna. Mimo wszystko 
dyrektywa jest z niecierpliwością oczekiwana 
przez przemysł. Niepewność w obszarze rozwią-
zań legislacyjnych stanowi przeszkodę w rozwo-
ju sektora. Jeżeli Unia Europejska chce położyć 
kres stagnacji, to musi skonkretyzować swoje 
polityczne i strategiczne stanowisko.  

Biuletyn Energii Odnawialnej  

Biomasa stała  
– perspektywy rozwoju rynku UE
W latach 2011-2012 ilość wykorzystanej energii pierwotnej zawartej w biomasie 
stałej powróciła na ścieżkę wzrostu na poziomie 5,4%, osiągając poziom 82,3 mln 
ton oleju ekwiwalentnego (Mtoe), czyli o 4,2 Mtoe więcej w porównaniu 
do roku ubiegłego. W 2011 r. wyjątkowo łagodna zima przyczyniła się do 
znacznego zmniejszenia ilości wykorzystanej biomasy, co zahamowało rozwój 
tego rynku. Rok 2012 przyniósł poprawę koniunktury we wszystkich sektorach 
wykorzystujących biomasę stałą do produkcji energii. Sprzedaż ciepła do sieci 
wzrosła o 12% do poziomu 7,9 Mtoe w 2012 roku, podczas gdy produkcja 
energii elektrycznej z biomasy, na którą wpłynęły modernizacje elektrowni 
węglowych, wzrosła o 7,8% do poziomu produkcji 79,5 TWh.

Tabela 1
PObierz

Rysunek 1
PObierz

Rysunek 2
PObierz

Czytaj całość 
biuletynu

przejdź

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2014/02/tabela1.png
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2014/02/Rysunek-11.png
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2014/02/Rysunek-21.png
http://instalreporter.pl/aktualnosci/biuletyn-energii-odnawialnej-biomasa-stala/
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Aktualności:  
FORUM WENTYLACJA – 
SALON KLIMATYZACJA 2014 

  Lista wystawców, aktualności, przydatne 
informacje dla odwiedzających, nowy system 
rejestracji on-line, możliwość przyjazdu na tar-
gi autokarem z Gdańska, Poznania, Wrocła-
wia, Krakowa, Katowic i Rzeszowa wszystko na 
nowej stronie internetowej targów.

Aktualności…

…EVIA na Forum 2014
EVIA - Europejskie Stowarzyszenie Przemy-
słu Wentylacyjnego będzie obecne na te-
gorocznej edycji Forum. Reprezentanci EVIA 
będą dostępni we własnym stoisku, a także 
przeprowadzą specjalne seminarium. 
Seminarium będzie poświęcone zmianom 
w europejskich przepisach, dyrektywach  
i normach dotyczących branży wentylacyj-
nej i odbędzie się 6 marca (drugiego dnia 
targów).

W trakcie trwania odbędzie się również za-
mknięte spotkanie członków EVIA pracują-
cych w grupach roboczych „Wentylacja  
w budownictwie mieszkaniowym” i „Wenty- 
lacja 2020”.
Stowarzyszenie Polska Wentylacja  jest człon-
kiem EVIA od 2013 roku.

…autokarem na FORUM 2014
Gdańsk, Poznań, Wrocław, Katowice, Kra-
ków i Rzeszów – z tych miastach wyruszą 
specjalne autokary, które przywiozą uczest-
ników na targi. 
W ramach pakietowej usługi zapewniony 
jest transport do/z Warszawy, bilet wstępu 
na targi i seminaria, posiłek i aromatyczną 
kawę.

…ARENA TECHNOLOGII
Zapraszamy do odwiedzenia specjalnej 

Centrum MT Polska – Warszawa  
ul. Marsa 56C, 5-6 marca 2014 r. 

NOWOŚĆ

Wentylacja mechaniczna
z odzyskiem ciepła

www.RequRa.pl

DAIKIN EMURA 

Zapraszamy  
do odwiedzenia  
naszego stoiska

www.daikin.pl

www.armacell.com

Zapraszamy do odwiedzenia  
naszego stoiska nr 2.

Przedstawimy m.in. skuteczną  
zaporę ogniową:

http://www.instalreporter.pl
http://harmann.pl/
http://www.uniwersal.com.pl
http://www.daikin.pl
http://www.armacell.com
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Strefy Prezentacji o nazwie ARENA TECH-
NOLOGII. Tematem przewodnim są rekupe-
ratory i małe centrale wentylacyjne (o wy-
dajności do 1000 m3/h). 

…kalibracja urządzeń pomiarowych
Podczas tegorocznego Forum Wentylacja firma 
B&L International umożliwi bezpłatne wzorco-
wanie do trzech mierników wilgotności i tempe-
ratury. Sprawdzenie zostanie przeprowadzo-
ne za pomocą przenośnej komory klimatycznej 
typu HygroGen2 szwajcarskiej firmy Rotronic.
Zapraszamy odwiedzających wystawę do 
zabrania swoich przyrządów pomiarowych  
i skorzystania z usługi.  

Zobacz jak się 
zmienia Forum  

przejdź

Zapraszamy do zapoznania się z nową, dar-
mową aplikacją – katalog wyrobów Uniwer-
sal w języku polskim. Jest to łatwy i prosty  
w obsłudze program, dzięki któremu możemy 
zapoznać się z ofertą firmy Uniwersal. Program 
„Produkt App” zawiera wszystkie najważniej-
sze informacje potrzebne do doboru wentyla-
torów ich obsługi, montażu i eksploatacji. 
Po zalogowaniu się na http://tiserwer.linuxpl.
info/klienci/uniwersal/ lub wyszukaniu w Ap-
ple lub Android Apps należy uruchomić apli-
kację przez naciśnięcie ikony  Szybka instala-
cja. Już po kilku sekundach można korzystać 
z programu „katalog Uniwersal”.
Po uruchomieniu programu wyświetla się 
strona główna, która jest podzielona na pięć 

głównych kategorii: 
- wentylatory dachowe, 
- wywietrzniki dachowe, 
- wentylatory dachowe, 
- akcesoria wentylacyjne, 
- zabezpieczenia elektryczne, automatyka. 
Wybierając jedną z nich przechodzimy do 
podrozdziału. Np. po naciśnięciu w ikonę 
wentylacja hybrydowa pojawia się pod-
menu, gdzie mamy do wyboru wszystkie 
urządzenia hybrydowe produkowane przez 
firmę Uniwersal. Wybieramy interesujący nas 
model i klikamy w ikonę przykładowo otwie-
ramy zakładkę MAG-200 w zakładkach do-
tyczących wentylatora hybrydowego typu 
MAG-200 znajdziemy wszystkie informację na 

temat jego budowy, 
charakterystyk przepły-
wowych dla modelu 
AC i EC, parametrów 
silnika, montażu wen-
tylatora, uwag tech-
nicznych, podłączeń 
elektrycznych, a także 
automatyki sterującej  
i zabezpieczającej 
wentylatory MAG.

Mobilny katalog Uniwersal 

http://www.instalreporter.pl
http://www.forumwentylacja.pl/
http://tiserwer.linuxpl.info/klienci/uniwersal/
http://tiserwer.linuxpl.info/klienci/uniwersal/
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Jaka wentylacja  
w nowych, niskoenergetycznych 
domach? Konieczna rekuperacja? (cz. 1)

  Paweł Lachman

  Znaczenie wentylacji  
mechanicznej z odzyskiem ciepła  
w budynkach jednorodzinnych

W artykule porównano klika rozwiązań wen-
tylacji w budynku jednorodzinnego o po-
wierzchni ogrzewanej 200 m2. Obliczenia 
przeprowadzono za pomocą programu kom-
puterowego CASAnowa (rys. 1 ). Program 
dokonuje obliczeń w oparciu o normę PN EN 
832. Pozostałe założenia są następujące:
• budynek dwukondygnacyjny 10 m x 12 m, 
dach dwuspadowy A/V = 0,67; 
• lokalizacja Warszawa (zewnętrzna tempe-
ratura projektowa -20oC);
• współczynnik przenikania ciepła okien  
U = 0,9 [W/(m2K)]*;

• współczynnik przenikania ciepła ścian ze-
wnętrznych 0,2 [W/(m2K)] (izolacja o grubości 
około 12 cm)*;
• współczynnik przenikania ciepła podda-
sza  0,15 [W/(m2K)] (izolacja o grubości około 
25 cm)*;
• współczynnik przenikania ciepła podłogi 
na gruncie 0,3 W/(m2K)] (izolacja o grubości 
około 12 cm)*;
• w przypadku zastosowania w budynku 
wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, 
założono że infiltracja powietrza dla budynku 
wynosi 0,05 h-1 (założono że wartość infiltracji 
powietrza wynosi 0,7 h-1 dla n50 w teście  
50 Pa) oraz sprawność odzysku ciepła 80% 
(dla wentylacji mechanicznej);
• roczny współczynnik wymiany powietrza 

0,5 h-1 w przypadku zastosowania wentyla-
cji (naturalnej) grawitacyjnej jak i wentylacji 
mechanicznej z odzyskiem ciepła;
• roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego 
dla c.o. 39 kWh/m2 rok (w przypadku wentyla-
cji grawitacyjnej wartość ta wynosi 74 kWh/m2;
• zapotrzebowanie c.w.u. ok. 4000 kWh/rok 
(200 litrów c.w.u. o temperaturze 50oC na 
dobę, ograniczona czasowo cyrkulacja c.w.u.)
Przeanalizowano 3 przypadki A, B, C zgodnie 
z tabelą 1 .
We wszystkich przypadkach (A, B, C) straty cie-
pła przez przenikanie przegród (przez ściany, 
okna, podłogi, dach) są takie same (rys. 2 ). 
Istotna różnica występuje tylko po stronie strat 
ciepła związanych z wentylacją i zapotrzebo-
waniu ciepła na c.o. W porównywanym przy-

W nowych, energooszczędnych budynkach stało się już niejako normą zastosowanie wentylacji 
mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacją). Głównymi powodami korzystania z tych 
rozwiązań są nie tylko znaczne oszczędności energii, konieczność ograniczenia zużycia energii 
pierwotnej, ale również spełnienie wymogów higienicznych w budynkach. Czy planowane nowe 
standardy zużycia energii pierwotnej w budownictwie jednorodzinnym w Polsce zmuszą nas do 
powszechnego stosowania w najbliższych latach wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła? 
Jaka będzie rola pomp ciepła w nowych budynkach w najbliższych latach?

Założenia projektowe
Przykład A  
Wentylacja 
grawitacyjna  
(0,5 h-1)

Przyjęcie krotności wymiany powietrza 
0,5 h-1 zarówno dla zapotrzebowania 
mocy i ciepła wydaje się być 
bezpieczne z punktu widzenia doboru 
mocy 

Przykład B 
Wentylacja 
grawitacyjna  
(0,3 h-1)

Z niemieckich badań realnej rocznej 
wymiany powietrza w budynkach 
jednorodzinnych wskazuje się że 
przypadku wentylacji grawitacyjnej nie 
przekracza wartości 0,3 h-1

Przykład C  
Wentylacja 
mechaniczna 
z odzyskiem 
ciepła

W tym przykładzie założono realną 
wymiana powietrza 0,5 h-1, infiltracje 
powietrza na poziomie 5% i sezonową 
sprawność odzysku ciepłą na poziomie 
80%

Tabela 1  Trzy przykłady projektowe (wentylacja 
grawitacyjna z roczną krotnością wymiany powietrza 
0,3 h-1 i 0,5 h-1 , wentylacja mechaniczna z odzyskiem 
ciepła)

1  Obliczenia wykonano za pomocą programu symulacyjnego 
CASAnowa 

*podane wartości współczynników przenikania ciepła będą uznawane przez Warunki Techniczne za maksymalne od 1 styczna 2021 roku.

http://www.instalreporter.pl


padku A (wentylacja grawitacyjna  z krotno-
ścią wymiany powietrza 0,5 h-1) wynoszą one 
ok. 60 kWh/(m2rok). W przypadku C (wentyla-
cja mechaniczna z odzyskiem ciepła o spraw-
ności rocznej 80%) tylko 18 kWh/(m2 rok).
Warto dodać, że gdyby wartość średnio-
roczna krotności wymiany powietrza w sys-
temie wentylacji grawitacyjnego wynosiła 
0,7, to wentylacyjne straty ciepła wzrosłaby 
do 84 kWh/(m2 rok). Dla wartości krotności 
wymiany powietrza równej 1,0 byłoby to już 
ponad 119 kWh/(m2 rok).
Dla zobrazowania powyższych porównań 
można przyjąć, że ze spalenia 1 m3 gazu 
ziemnego otrzymujemy około 10 kWh ciepła.

Rzeczywiste i projektowe różnice  
w zużycia ciepła w budynkach  
jednorodzinnych (dla różnych  
rodzajów wentylacji)

Po uwzględnieniu zysków ciepła wewnętrz-
nych i słonecznych w omawianym budynku 

zapotrzebowanie na ciepło 
do ogrzewania budynku (ener-
gia użytkowa) wynosi odpo-
wiednio (tabela 2  i rys. 3 ):
Realne roczne zużycie ciepła 
na centralne ogrzewanie  
w budynku z wentylacją me-
chaniczną z odzyskiem cie-
pła w porównaniu z zużyciem 
ciepła budynku z wentylacją 
grawitacyjną jest mniejsze ok. 
30% (przypadek A i C). Pod-
chodząc do zagadnienia zu-
życia ciepła od strony rocz-
nego bilansu energii na c.o. 
(dotyczy to przede wszyst-
kim obliczeń w certyfikatach 
energetycznych budynków),  

te różnice mogą sięgać nawet 50% (po-
równując przypadek A i C – rys. 3 ).
Rzeczywiste różnice w rocznym zużyciu cie-
pła na c.o. zależą jednak w dużym stopniu od 
sposobu użytkowania budynku z wentylacją 
grawitacyjną. Jeżeli średnia krotność wymiany 
powietrza (w sezonie grzewczym) w budyn-
ku jednorodzinnym wyniosłaby nie 0,3 h-1, lecz 
np. 0,7 h-1 (częste otwieranie okien lub ciągle 
uchylone okna w budynku), to zapotrzebowa-
nie użytkowe ciepła na c.o. budynku wzrosło-
by z 54 kWh/(m2 rok) aż do 96 kWh/(m2 rok).
Oznaczałoby to że dobrane urządzenie 
grzewcze np. pompa ciepła gruntowa i jej 
dolne źródła może być za małe. W takiej sy-
tuacji oszczędność z zastosowania wentyla-
cji mechanicznej z odzyskiem ciepła była na 
poziomie nie ok. 30% czy 50%, a prawie 60%. 
Praktyka wskazuje, że szczególnie przy zasto-
sowaniu pomp ciepła gruntowych jako mo-
nowalentnego źródła ciepła dla budynku 
ma to istotne znaczenie. 
Dla przypadku projektowego A wyliczone za-
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potrzebowanie mocy na c.o. zgodnie z nor-
mą PN-EN 12831 wynosi ok. 10 kW (dla tem-
peratury -20oC). W przypadku C wynosi tylko 
około 6 kW. Wiąże się w tym pierwszym przy-
padku w konsekwencji z dużą różnicą nakła-
dów na wykonanie dolnego źródło ciepła 
(np. pionowy gruntowy wymiennik ciepła)  
i na zakup samej pompy ciepła. W opisywanym 
przykładzie różnica nakładów inwestycyjnych 
może wynosić ok. 50% kosztów wykonania sys-
temu wentylacyjnego z odzyskiem ciepła.
Jeszcze lepiej jest to widoczne w większych 
obiektach ogrzewanych pompą ciepła. Dla 
przykładu w budynku o powierzchni ogrzewa-
nej 500 m2, zakładając wymianę powietrza 

0,5 h-1 zapotrzebowanie projektowe ciepła 
może wynosić około 22 kW, w przypadku za-
stosowania wentylacji mechanicznej z odzy-
skiem ciepłą wartość ta nie przekracza 10 kW. 
W tym przykładzie różnica nakładów inwe-
stycyjnych na pompę ciepła i dolne źródło 
przewyższa nakłady związane wykonaniem 
wentylacji mechanicznej z odzyskiem cie-
pła. Do tego należy ciągle pamiętać o bli-
sko 50% różnicy w kosztach zużycia paliwa 
dla centralnego ogrzewania.
Można też zaryzykować tezę, że dalsze 
zwiększanie izolacyjności budynku (np. 
grubości izolacji, izolacyjności okien) bez 
poprawnego rozwiązania systemu wenty-
lacji mija się z sensem.
Autor jest przekonany (zapewne może to potwier-
dzić sporo doświadczonych instalatorów pomp 
ciepła), że przy zastosowaniu pompy ciepła ko-
rzystającej z energii w gruncie (geotermalnej), roz-
wiązanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem 
ciepła jest idealnym uzupełnieniem instalacyj-
nym i zwiększa bezpieczeństwo poprawnej pracy 
instalacji grzewczej z pompą ciepła, a szcze-
gólnie dolnego źródła ciepła pompy ciepła.
c.d.n.  

 

0 
20 
40 
60 
80 

100 
120 

67 

60 

37 
15 

75 

Bilans ciepła dla przypadku A 

Straty ciepła na przenikanie przegród 
Straty ciepła na wentylacje 
Użytkowe zyski słoneczne 
Użytkowe, wnętrzne zyski ciepła 
Zapotrzebowanie ciepła na c.o. 
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Bilans ciepła dla przypadku C 

Straty ciepła na przenikanie przegród 
Straty ciepła na wentylacje 
Użytkowe zyski słoneczne 
Użytkowe, wnętrzne zyski ciepła 
Zapotrzebowanie ciepła na c.o. 

Rodzaj wentylacji Ciepło użytkowe c.o.  
[kWh/(m2 rok)]

Przykład A  
Wentylacja grawitacyjna (0,5 h-1) 74

Przykład B 
Wentylacja grawitacyjna (0,3 h-1) 54

Przykład C  
Wentylacja mechaniczna  
z odzyskiem ciepła

39

3  Zapotrzebowanie ciepła użytkowego c.o. o oraz bilansowe straty i zyski ciepła w kWh/(m2rok)  
w zależności od typu wentylacji w budynku (obliczenia CASAnowa – przypadki A i C)

Tabela 2  Zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania 
budynku (energia użytkowa)
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podstawowe, które uwzględnia się dla wy-
znaczania odporności ogniowej to: nośność 
ogniowa R, szczelność ogniowa E, izolacyj-
ność ogniowa I.
Wymagania odporności ogniowej (np. EI 60) 
wyrażone są w klasach opisanych w jedno-
litej europejskiej normie klasyfikacji odpor-
ności ogniowej EN 13501-2. Klasyfikacja od-
porności ogniowej zależy od tego, w jakim 
czasie dany element konstrukcyjny może wy-
trzymać pożar rozwinięty, zachowując swo-
ją funkcję oddzielającą i/lub nośną. Przyjęta 
nomenklatura jest prosta: wartość liczbowa 
wyraża odporność liczoną w minutach, na-
tomiast symbole R, E oraz I oznaczają kryte-
ria skuteczności działania w założonym cza-
sie odporności ogniowej.
R – nośność ogniowa to zdolność elemen-
tu konstrukcji do wytrzymania oddziaływa-
nia ognia przy określonych oddziaływaniach 
mechanicznych na jedną lub więcej po-
wierzchni, przez określony czas bez utraty 
stabilności konstrukcyjnej.
E – szczelność ogniowa jest to zdolność ele-
mentu konstrukcji, który pełni funkcję od-
dzielającą do wytrzymania oddziaływania 
ognia tylko z jednej strony, bez przeniesie-
nia ognia na stronę nienagrzewaną  
w wyniku przeniknięcia płomieni lub go-
rących gazów.
I – izolacyjność ogniowa jest to zdolność ele-
mentu konstrukcji do wytrzymania oddziały-
wania ognia tylko z jednej strony, bez zna-
czącego przepływu ciepła ze strony 
nagrzewanej na stronę nienagrzewaną.
Klasa odporności ogniowej służy do opisania 
proponowanego rozwiązania konstrukcyjne-
go ściany, stropu, bądź przepustu instalacyj-
nego i umożliwia dokonanie szybkiej oceny, 
czy proponowane rozwiązanie spełnia po-
stawione wymagania. 

Zastosowanie jednolitej klasyfikacji europej-
skiej ułatwia stosowanie różnych dostępnych 
w Europie rozwiązań, bez konieczności prze-
prowadzenia dodatkowych kosztownych 
badań ogniowych. Natomiast postawienie 
formalnych wymagań odnośnie do klasy od-
porności ogniowej przegrody znajdującej się 
w konkretnym miejscu w budynku lub odno-
śnie do przepustu instalacyjnego przecho-
dzącego przez te przegrodę postawione jest 
do decyzji krajów członkowskich.

Odporność ogniowa przepustów  
instalacyjnych

Sprawnie działająca bierna ochrona prze-
ciwpożarowa to nie tylko odpowiedniej kla-

Doskonała ochrona instalacji  
przeciw kondensacji i utracie ciepła 

Armaflex Protect 
– elastyczna izolacja 
kauczukowa, skuteczna 
zapora ogniowa

  Artur Woźniak

  Wymagania dla elementów  
budynku odnośnie zapobiegania 
rozprzestrzeniania się pożaru

Wymagania techniczne mówiące o tym, któ-
re konkretnie ściany lub stropy powinny za-
pewnić odporność ogniową i na jak długi 
czas, zawarte są w rozporządzeniu ministra 
infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny od-
powiadać budynki i ich usytuowanie. W od-
niesieniu do budynków mieszkalnych przyjęta 
w Polsce metoda klas odporności pożarowej 

rozróżnia przeznaczenie budynku ze wzglę-
du na przebywanie w nim osób (tzw. katego-
ria zagrożenia ludzi ZL) oraz wysokość budyn-
ku. W zależności od tych dwóch parametrów 
każdy budynek można przyporządkować do 
określonej klasy A, B, C, D, E (tabela 1 ).

Klasy odporności ogniowej

Odporność ogniowa jest to zdolność ele-
mentu budynku, do wytrzymania poża-
ru rozwiniętego, badana w warunkach od-
wzorowujących przebieg pożaru. Kryteria 

Jednym z podstawowych, biernych sposobów walki z pożarem 
jest zapobieganie jego rozprzestrzenianiu poprzez odizolowanie 
pomieszczeń, w których rozwija się ogień. W tym celu w zależności 
od rodzaju kubatury i przeznaczenia budynku, niektórym ścianom 
lub stropom stawiane są wymagania dotyczące odporności ogniowej.

Tabela 1  Klasy odporności 
pożarowej i ogniowej

PObierz
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wystawiona na podstawie wytycznych do 
europejskiej aprobaty technicznej nr 26 „Wy-
roby do zatrzymywania ognia i uszczelniania 
ognia”, część 2 „Uszczelnienia przejść insta-
lacji”, opracowanej przez EOTA. Europejska 
aprobata techniczna spełnia dwa bardzo 
ważne zadania: prezentuje wyrób i objaśnia 
jego właściwości w sposób wyczerpujący  
i zrozumiały dla projektanta i instalatora oraz 
stanowi formalny dokument odniesienia, czy-
li zharmonizowaną specyfikację techniczną 
wyrobu budowlanego. Na podstawie euro-
pejskiej aprobaty technicznej jednostka no-
tyfikowana dokonuje oceny zgodności wyro-
bu i wystawia certyfikat zgodności, natomiast 
producent wystawia odpowiednią deklara-
cję właściwości użytkowych umieszcza znak 
CE na etykiecie wyrobu, wraz ze wszystkimi 
niezbędnymi informacjami towarzyszącymi. 

Instrukcja montażu Armaflex Protect 
 
Oprócz wyżej wymienionych dokumentów 
formalnych Armacell przygotował dla insta-

latorów specjalną instrukcję montażu, oma-
wiającą nie tylko sam sposób klejenia izola-
cji Armaflex Protect, lecz również podającą 
niezbędne minimalne długości otulin, wiel-
kości szczelin oraz inne wymagane warunki 
montażu. Prawidłowe zamontowanie izolacji 
Armaflex Protect oraz właściwe uszczelnie-
nie przejścia jest konieczne w celu zapew-
nienia rzeczywistej odporności ogniowej 
przegrody.
Do uszczelniania przepustów Armacell ofe-
ruje specjalną zaprawę (pastę) Armaprotect 
1000, gotową do użycia, o najwyższej klasie 
reakcji na ogień A1. Pasta Armaprotect 1000 
jest bardzo wygodna w zastosowaniu i z uwa-
gi na swoją wysoką klasę ogniową może być 
stosowana również z innymi wyrobami biernej 
ochrony pożarowej.  

sy przegrody między pomieszczeniami oraz 
kondygnacjami. Dla zachowania wymogów 
bezpieczeństwa w razie pożaru, konieczne są 
również właściwie zastosowane i wytrzyma-
łe materiały uszczelniające instalacje oraz 
odpowiednie miejsce ich montażu. Otwo-
ry w przegrodach przeciwpożarowych, przez 
które przechodzą instalacje kablowe i ruro-
we powinny być zabezpieczone przez syste-
my ochrony przejść instalacyjnych. Kwestię 
przejść instalacyjnych reguluje przywoła-
ne już rozporządzenie w sprawie warunków 
technicznych. Generalnie, co do zasady 
przejścia instalacyjne w elementach budyn-
ku powinny mieć taką samą klasę odporno-
ści ogniowej (E,I), jaka jest wymagana dla 
tych elementów. Odporność ogniowa ściany 
lub elementu nie może być osłabiona w żad-
nym punkcie. Należy tu zaznaczyć, że dla sa-
mych przepustów wymagana jest szczelność 
(E) i izolacyjność ogniowa (I), natomiast nie 
ma wymogu, co do nośności ogniowej (R) 
co oczywiste, gdyż przepust jako taki nie jest 
elementem konstrukcyjnym budynku.

Przywracanie odporności ogniowej 
ścian i stropów za pomocą  
Armaflex Protect

Na rynku dostępne są rozwiązania służące 
zabezpieczaniu przepustów instalacyjnych, 
np. specjalne kołnierze, jednakże nie speł-
niają one żadnej funkcji izolacyjnej. Jedno-
cześnie standardowa izolacja kauczukowa, 
np. AF/Armaflex, stosowana na instalacjach 
chłodniczych i klimatyzacyjnych, nie może 
zapewnić wymaganej odporności ognio-
wej. Natomiast Armaflex Protect, zachowu-
jąc podstawowe parametry termicznej izo-
lacji kauczukowej, zapewnia jednocześnie 
wykonanie przejścia instalacyjnego o odpor-

ności ogniowej do EI 120 na rurach stalowych 
i miedzianych do średnicy 326 mm, na rurach 
plastikowych do średnicy 75 mm w stropach 
oraz ścianach o konstrukcji sztywnej (muro-
wanych, betonowych) i konstrukcji podatnej 
(np. w zabudowie lekkiej z płyt kartonowo-
-gipsowych) (tabela 2 ).

Właściwości Armaflex Protect

Armaflex Protect to izolacja z elastycznej 
pianki elastomerycznej na bazie syntetyczne-
go kauczuku, zawierająca specjalne składni-
ki ogniochronne pęczniejące pod wpływem 
temperatury. Z uwagi na swoje właściwości 
termiczne, wysoki współczynnik oporu na dy-
fuzję pary wodnej oraz doskonałe i szczelne 
połączenia klejone z innymi izolacjami kau-
czukowymi z grupy Armaflex, izolacja Arma-
flex Protect nadaje się zwłaszcza do stosowa-
nia na rurowych instalacjach chłodniczych 
i klimatyzacyjnych o temperaturze czynnika 
do -50°C. Pozostały obszar zastosowania to 
instalacje wodne i grzewcze o temperaturze 
czynnika do 85°C. Instalacje rurowe również 
mogą obejmować dodatkowe kable elek-
tryczne prowadzone wzdłuż rur lub na po-
wierzchni izolacji. Specjalne składniki ognio-
chronne wchodzące w zakres receptury 
wyrobu Armaflex Protect powodują, że pod 
wpływem wzrostu temperatury w wyniku po-
żaru izolacja lekko pęcznieje – na tyle, aby 
nawet po upływie 120 min pozostać stabilna 
na rurze w obszarze przejścia oraz doszczel-
nić otwór przejścia przez cały ten czas.  
Właściwości te zgodnie z procedurą musia- 
ły zostać potwierdzone faktycznymi bada-
niami odporności ogniowej podczas testu  
w skali 1:1. Dokumentem formalnym opraco-
wanym na bazie wyników badań, jest euro-
pejska aprobata techniczna nr ETA-11/0454, 

Tabela 2  Klasy odporności 
ogniowej Armaflex Protect
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ków technicznych, jakim powinny odpowia-
dać budynki i ich usytuowanie” z później-
szymi zmianami – ostatnią nowelizacją  
z lipca 2013 roku. Narzuca ono szereg wymo-
gów dla izolacji i szczelności przegród bu-
dowlanych, a konsekwencją dla wentylacji 
jest praktyczny brak infiltracji, czyli likwidacja 
źródła świeżego powietrza. Dlatego niezbęd-
ne stało się dostarczenie tego powietrza  
w sposób świadomy, zorganizowany i prze-
myślany. Jednocześnie stało się to wyjątkową 
okazją do zmniejszenia kosztów wentylacji 
ponoszonych przez użytkownika. W tradycyj-
nej instalacji powietrze zużyte, które ma tem-
peraturę pokojową (ok. 22oC) jest usuwane 
na zewnątrz, w to miejsce napływa powie-

trze o temperaturze zewnętrznej,  
a zimą jest to temperatura od 15oC nawet do 
-20oC. Powietrze to musi zostać podgrzane, 
tak aby w pomieszczeniach była utrzymy-
wana temperatura komfortu – zimą ok. 20oC. 
Rozsądnym jest w tej sytuacji ogrzanie tego 
zewnętrznego powietrza nie tylko poprzez 
energię cieplną z systemu ogrzewania,  
a również poprzez energię cieplną zgroma-
dzoną w powietrzu wyrzucanym na zewnątrz. 
Do tego celu służą urządzenia określane jako 
rekuperatory. 

Rekuperator czy mała centrala  
z odzyskiem ciepła?
Nazwa rekuperator jest nieco nieprecyzyjna, 
a pochodzi od głównego elementu służące-
go do wymiany i odzysku ciepła – wymien-
nika krzyżowego lub przeciwprądowego 
– rekuperatora. Dokładnie to urządzenia po-
winno być określane jako centrala wenty-

Rekuperator – nowoczesne płuca  
domu jednorodzinnego  

O rekuperacji  
w eksploatacji

  Michał Zalewski

  Jedną z niezbędnych instalacji w każdym 
obiekcie jest WENTYLACJA. Jakie zadania 
stawiamy przed wentylacją i dlaczego jest 
ona niezbędna? Wentylacja w domu speł-
nia dwa podstawowe zadania oraz kilka do-
datkowych. 
Do głównych zadań  
należy:
- dostarczenie odpo-
wiedniej ilości tlenu do 
oddychania dla miesz-
kańców;
- odprowadzenie wilgoci generowanej przez 
użytkowników w celu zabezpieczenia budyn-
ku przed degradacją budowlaną. 
Ponadto wentylacja odprowadza zapachy  

z pomieszczeń sanitarnych, dostarcza tlenu do 
spalania zarówno dla kominków, jak i kuche-
nek gazowych i wreszcie usuwa pyły i kurz.
Koniec XX wieku to czas kiedy zaczęliśmy 
zwracać baczną uwagę na środowisko natu-

ralne i jego degradację 
spowodowaną nadmier-
ną produkcją energii, 
spalaniem paliw i zwią-
zaną z tym emisją zanie-
czyszczeń. Szereg regu-
lacji prawnych wymusiło 

drastyczne zwiększenie izolacyjności budyn-
ków i ich szczelności. W Polsce taką regulacją 
jest „rozporządzenie ministra infrastruktury  
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-

Jak poprawnie dobrać rekuperator? Otóż poprawny dobór 
musi wynikać ze spełnienia wymagań bilansu powietrza 
i instalacji kanałowej. O ile jednak bilans powietrza 
(czyli odpowiednia ilość powietrza wentylacyjnego) jest 
determinowana przez wielkość budynku, liczbę osób  
i wyposażenie, to instalację kanałową należy również  
w znacznym stopniu dostosować do możliwości rekuperatora. 

Rekuperator po zdjęciu obudowy, widoczne 
elementy, jak: wymiennik, filtry, wentylator...

Z zadań, które stawiamy 
przed wentylacją wynika, 
że musi ona być nawiewno-
wyciągowa. 

http://www.instalreporter.pl
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ży również w znacznym stopniu dostosować 
do możliwości  rekuperatora. 
Źle zaprojektowana instalacja wentylacji 
może skutkować złymi efektami:
- mimo funkcjonowania nie likwiduje odczu-
cia duszności w całym domu,
- prawidłowo wentyluje tylko część po-
mieszczeń,
- nie usuwa przykrych zapachów,
- nie chroni nas przed pojawianiem się pleśni 
w pomieszczeniach,
- jest głośna,

- wyziębia pomieszczenia podczas działania,
- „poci się”, czyli regularnie pojawia się woda 
na kanałach wentylacyjnych,
- zużywa dużo energii elektrycznej,
- koszt serwisowania jest wysoki.

Określenie tras kanałów – opory,  
nieszczelność, hałas
Podstawową zasadą planowania przebie-
gów kanałów musi być prostota instalacji  
i zarezerwowanie odpowiednio dużej prze-
strzeni instalacyjnej. Instalacja kanałowa 

lacyjna z odzyskiem ciepła. Nazwa rekupe-
rator jest o tyle niepoprawna, że w części 
urządzeń są zamontowane regeneracyjne 
wymienniki ciepła, czyli wymienniki obroto-
we. Należy jednak podkreślić, że pod poję-
ciem rekuperator rozumiemy kompaktowe 
urządzenie, przygotowane do montażu  
w małych obiektach bez możliwości dowol-
nej konfiguracji pod kątem doboru wentyla-
torów, czy sekcji obróbki powietrza. 

Najlepiej rekuperatory przeciwprądowe…?
Warto parę chwil poświęcić dla rekuperatora 
przeciwprądowego, jaki instaluje się w nowo-
czesnych urządzeniach. 
Do głównych zalet tych wymienników zali-
czamy:
- wysoką sprawność do 95%. Sprawność ta jest 
określana zgodnie z normą EN 308 i potwier-
dzona przez EUROVENT. Należy pamiętać, że 
sprawność ta ma tak wysoką wartość pod wa-
runkiem, że przed wymiennikiem temperatura 
nie spada poniżej 0oC i nie występuje niebez-
pieczeństwo zamarzania wymiennika i zwią-
zanego z nim procesu odszraniania. Wahania 
temperatury powodują, 
że realna  sprawność od-
zysku osiąga poziom nie-
co mniejszy – 85%.  
- małe opory przepływu, 
czyli mała moc wentyla-
torów;
- skuteczne rozdzielenie 
strumieni nawiewnego  
i wyciągowego, czy-
li możliwość usuwania po-
wietrza z pomieszczeń 
brudnych (łazienek, ustę-
pów, kuchni) bez niebezpieczeństwa ponow-
nego nawiewania ich do pomieszczeń (tak 
jak np. w wymiennikach obrotowych);

- małe gabaryty.
Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe ar-
gumenty dla domu jednorodzinnego system 
wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła 
jest najbardziej korzystnym rozwiązaniem. Do 
nowoczesnego budownictwa pasuje zarów-
no z punktu widzenia zadań do spełnienia, 
jak i kosztów eksploatacji. 

Projekt instalacji i dobór rekuperatora 
– newralgiczne zasady wpływające 
na właściwą eksploatację

Otóż poprawny do-
bór musi wynikać  
z spełnienia wyma-
gań bilansu powie-
trza i instalacji kana-
łowej. O ile jednak 
bilans powietrza, 
czyli odpowiednia 
ilość powietrza wen-
tylacyjnego jest de-
terminowana przez 
wielkość budynku, 

liczbę osób i wypo-
sażenie, to instala-
cję kanałową nale-

Pełny program wentylatorów
do wentylacji ogólnej, oddymiającej
(certyfikowanych wg PN EN 12101-3)
i przemysłowej.  

Aparaty
grzewczo-wentylacyjne
Ponad 100 wielkości w wersjach 
przemysłowych i komfortu.

nawiewniki
tłumiki
regulatory przepływu
fan coile
belki i stropy chłodzące

Osprzęt wentylacyjny

Kurtyny powietrzne
Funkcjonalność i estetyka.
Ponad 100 wielkości różnych 
typów kurtyn.

Nadciśnieniowe 
systemy zapobiegania 
zadymieniu
Zgodnie z normą PN-EN 12101-cz.6 
(< 3 sek. max 50 Pa) utrzymujemy
niezadymione drogi ucieczki.

Centrale wentylacyjne,
klimatyzacyjne

innowacyjność i ekologia
wysoka jakość

Wentylatory
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Przy wzroście poboru 
mocy wentylatora ze  
150 W (wielkość dla 
standardowej instalacji)  
do 350 W dla instalacji  
z dużymi oporami wzrost 
kosztów energii wynosi  
ok. 700 zł rocznie. 
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musi być zrównoważona hydraulicznie, czyli 
tak zwymiarowana, żeby planowana ilość po-
wietrza dotarła do odpowiednich nawiewni-
ków i odpowiednia ilość powietrza była odpro-
wadzana z wywiewników. Jeżeli instalacja jest 
zbyt skomplikowana ma dużo kolan, odejść, 

przewężeń, to wentylator na przetłoczenie po-
wietrza potrzebuje więcej energii elektrycznej. 
Przewężenia instalacji to również niebezpie-
czeństwo wzrostu hałasu. Każdy kto przyglą-
dał się budowie gwizdka wie, że przewężenia 
przekroju powodują świst. 
Staranność w wykonaniu instalacji musi się 
przejawiać również w zapewnieniu odpo-
wiedniej szczelności. Szczelność instala-
cji regulowana jest odpowiednią normą 
PN-EN-12237-2005 oraz PN-EN-1507-2007. Nie-
szczelne instalacje to przede wszystkim rozre-
gulowana instalacja 
i brak odpowied-
niej ilości powietrza 
w pomieszczeniach 
oraz hałas pocho-
dzący od wypły-
wu powietrza przez 
szczeliny. 
Istotne jest również 
zapewnienie od-
powiedniego do-
stępu do rekupera-
tora. Powinien on 
być zlokalizowa-
ny w pomieszcze-
niu o charakterze 
technicznym. W po-
mieszczeniu nie po-
winna występować 
ujemna tempera-
tura (minimalna 
określona jest indy-
widualnie przez pro-
ducentów), nad-
mierna wilgoć. 
Powinno ono być 
też zlokalizowane 
w miarę centralnie 
i powinno gwaran-

tować swobodny dostęp do klap inspekcyj-
nych (minimalne odległości również poda-
wane są w dokumentacjach producentów). 
Należy pamiętać, że nie są to urządzenia 
bezgłośne, aby więc uniknąć dyskomfortu 
powinny być w miarę możliwości oddalone 
od sypialni. Utrudniony dostęp do urządzenia 
powoduje, że czas poświęcony na serwis jest 
długi, a to powoduje jego wysoki koszt. Rów-
nież lokalizacja wymuszająca skomplikowany 
układ instalacji kanałowej (a należy pamię-
tać, że do każdego urządzenia podłączamy 

4 kanały o średnicach 160- 200 mm) mo- 
że powodować duże opory przepływu,  
a to spowoduje stratę wydajności.  

Programowanie pracy
Rekuperator jest zasadniczo prostym, nie-
skomplikowanym urządzeniem. Warto jednak 
wyposażyć go w sterownik pozwalający na 
kontrolę jego pracy. Podstawowa funkcją  
w sterowniku to programator pracy. Inten-
sywna wentylacja w domu jest niezbęd-
na jedynie w okresie, gdy przebywają w nim 

EFEKTYWNOŚĆ
ENERGETYCZNA
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Rekuperator z podłączonymi kanałami,  
każdy o średnicy 160-200 mm

Im bardziej zaawansowany sterownik, tym większa 
możliwość programowania pracy w różnych okresach
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Wyraźnie widoczne duże zabrudzenie filrów

użytkownicy. W pozostałych okresach może-
my zmniejszyć jej wydajność do dyżurnej (war-
to zadbać żeby rekuperator miał możliwość 
regulacji wydajności wentylatorów, najlepiej 
płynną). Nowoczesne sterowanie urządzeń 
domowego użytku przenosi się do urządzeń 
mobilnych, telefonów, tabletów. Ale żeby mieć 
taką funkcjonalność, należy zastosować spe-
cjalny dedykowany sterownik z interfejsem ko-
munikacyjnym. Sterownik taki może również 
powiadomić nas o awarii urządzenia, koniecz-
ności wyczyszczenia filtra czy terminie serwisu.

Czyszczenie: filtrów, łożysk, kanałów
Rekuperatory wyposażone w sterowanie au-
tomatyczne są urządzeniami bezobsługowy-
mi. Nie oznacza to jednak, że nie wymagają 
opieki. Podstawowym i najczęściej obsługi-
wanym elementem są filtry powietrza. Wzrost 
oporów przepływu na filtrze powietrza może 
osiągać wartość 50 Pa. Jeżeli więc nie dba-
my o to, żeby był czysty, to sam koszt zwięk-
szonego poboru energii przez wentylatory 
może wynieść nawet 200 zł. 

W rekuperatorze są wentylatory wyposażone 
w łożyska, przez które przepływa powietrze 
niosące ze sobą pyły i kurz osiadający i na 
wentylatorach, i na wymienniku, a to  z kolei 
powoduje, że bez regularnego czyszczenia 
ulegają one szybszemu zużyciu. 
Kurz to środowisko dla rozwoju roztoczy, warto 
więc dbać o czystość instalacji wentylacji. Czę-
stotliwość serwisowania instalacji jest zależna 
od lokalizacji. Oczywiście nie wszystkie czynno-
ści trzeba od razu powierzać wyspecjalizowa-
nemu serwisowi. Z czyszczeniem lub wymianą 
filtrów każdy użytkownik powinien poradzić so-
bie sam. Na początku musi ustalić częstotliwość 
czyszczenia (w centrach miast częściej, w oko-
licach o małym natężeniu ruchu rzadziej), póź-
niej dbać o regularne czyszczenie. Czynności 
związane z samym rekuperatorem czy z czysz-
czeniem kanałów – inspekcji stanu zanieczysz-
czenia kanałów w budynkach komercyjnych 
czy użyteczności publicznej powinno się doko-
nywać raz na 5 lat, i na jej podstawie podejmo-
wać decyzję o ewentualnym czyszczeniu –  wy-
magają już wyspecjalizowanego sprzętu.  

Sposób na odszranianie 
wymiennika

Jeżeli powietrze zimne (zewnętrzne) 
poprzez przegrodę styka się z powie-
trzem ciepłym (wewnętrznym), to na-
stępuje wykroplenie wilgoci z tego 
powietrza ciepłego. Możemy to zaob-
serwować na źle izolowanych kana-
łach czerpnych. Zjawisko to zachodzi 
również w wymienniku odzysku cie-
pła. Część central wentylacyjnych ma 
system odprowadzenia skroplin z wy-
miennika, jednak część nie ma takiej 
funkcji. Dodatkowo jeżeli powietrze 
zewnętrzne ma temperaturę poniżej 
0oC, to następuje zjawisko zaszronie-
nia wymiennika. Jest ono niepożąda-
ne z wielu powodów m.in. zwiększa 
opory przepływu przez wymiennik  
i zmniejsza wydajność centrali. 

By-pass
Wymienniki można odszronić i realizu-

je się to poprzez skierowanie strumie-
nia ciepłego powietrza na stronę za-
szronioną (przez specjalny by-pass) 
lub poprzez zmniejszenie ilości powie-
trza nawiewanego, do tego celu służą 
płynnie regulowane silniki wentylato-
rów. Zawsze jest to związane z zaburze-
niami pracy instalacji oraz z kosztami 
roztopienia szronu. Najlepiej tego zjawi-
ska w ogóle uniknąć…

Nagrzewnica wstępna
W okresie zimowym niebezpieczeństwo 
wykroplenia wilgoci na wymienniku 
występuje przy temperaturze powietrza 
zewnętrznego wynoszącej ok. 8oC. Aby 
nie dopuszczać do napływu na wy-
miennik powietrza o tak niskiej tempe-
raturze, należy zamontować nagrzew-
nicę wstępną (najczęściej elektryczną). 
Koszt wstępnego podgrzewania powie-
trza jest zbliżony do kosztów odszrania-
nia, a komfort pracy i trwałość podze-
społów zdecydowanie większa. 

GWC 
Innym wyjściem zamiast nagrzewni-
cy elektrycznej jest wstępne podgrza-
nie powietrza za pomocą tzw. GWC 
gruntowego wymiennika ciepła (po-
przez czerpanie powietrza zewnętrzne-
go przez system rur, złoży żwirowych lub 
mat zagłębionych w ziemi wykorzystu-
jemy energię cieplna zakumulowaną 
w gruncie do podgrzania powietrza ze-
wnętrznego). 

Zastosowanie by-passu to jeden ze sposobów  
na odszranianie wymiennika
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niają nowoczesne wnętrza. Ich cicha praca 
(głośność obniżona do 19 dB(A) w porówna-
niu do poprzedniej wersji), wzmacnia u użyt-
kownika poczucie harmonii, w połączeniu  
z klasą energetyczną A+++, zapewnia jedno-
cześnie i efektywność, i luksus.
Wykończenie srebrno-antracytowe lub mato-
wo czysto białe oraz aerodynamiczny kształt 
Daikin Emura tworzą niezwykle cienki profil, 
stanowiący akcent nowoczesnego wzornic-
twa na każdej ścianie. We wnętrzu umiesz-
czono system o wysokim poziomie inteli-
gencji, wyposażony w innowacyjne funkcje, 
które zapewniają zmniejszenie zużycia ener-
gii w porównaniu z typowymi jednostkami kli-
matyzacyjnymi.

Sterowanie ruchem i temperaturą 
powietrza

Wbudowana inteligencja wspomaga niskie 
zużycie energii przez systemy Daikin Emura. 

Dwustrefowy inteligentny czujnik ruchu moni-
toruje pomieszczenie i zmienia nastawę  
w celu oszczędzania energii, jeśli pomiesz-
czenie pozostaje puste przez minimum 20 
minut. Kiedy tylko ktoś wejdzie do pomiesz-
czenia, jednostka natychmiast przywraca 
pierwotną nastawę. Dwustrefowy inteligent-
ny czujnik kieruje również strumień powietrza 
z dala od osób przebywających w pomiesz-
czeniu, aby uniknąć zimnych przeciągów.
Aby zapewnić harmonijny rozkład tempe-
ratury, system nawiewu powietrza 3D Daikin 
Emura został wyposażony w układ żaluzji au-
tomatycznego ruchu w kierunku pionowym 
i poziomym, zapewniających równomierną 
dystrybucję powietrza aż do narożników na-

Forma, Funkcja, Przemiana  

Daikin Emura 
– następna generacja 
luksusu w dziedzinie 
klimatyzacji

  Agnieszka Pióro

  Nowa generacja – aerodynamiczne 
wzornictwo

Pierwszy system Daikin Emura został wprowa-
dzony na rynek w roku 2010, na nowo definiu-
jąc pojęcie sterowania klimatem w zakresie 
wystroju wnętrza. Następna, aktualnie wpro-
wadzana generacja oferuje udoskonalone 

pod względem aerodynamicznym wzornic-
two i parametry efektywnościowe, co powo-
duje, że staje się jeszcze bardziej atrakcyjna 
dla projektantów, architektów i wymagają-
cych właścicieli domów.
Atrakcyjne opływowe wzornictwo, wysokiej 
jakości materiały i wyjątkowe wykończenie 
jednostek Daikin Emura wspaniale uzupeł-

Już wiosną 2014 r. do sprzedaży zostanie 
wprowadzona nowa generacja pierwszego 
zaprojektowanego w Europie klimatyzatora Daikin Emura.  
Jego oficjalna premiera odbyła się w Mediolanie w grudniu 2013 r. 
Podobnie jak poprzedni model, Daikin Emura II został zaprojektowany przez 
Europejskie Studio projektowe, które swoje dzieło poprzedziło niezwykle 
rzetelnymi badaniami zarówno wśród inżynierów, jak i użytkowników 
klimatyzacji. To oni zwracali szczególna uwagę na wygląd urządzenia, 
parametry techniczne oraz zalety względem środowiska naturalnego. 
Efektem współpracy inżynierów Daikin i Designer’ów studia Yellow 
Design powstało niezwykle ciche, wydajne i ekonomiczne urządzenie.
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wet dużych pomieszczeń. Podczas chłodze-
nia, klapa nawiewu ustawia się poziomo, aby 
zapobiec nawiewaniu zimnego powietrza 
bezpośrednio na osoby w pomieszczeniu. 
Podczas grzania, klapa nawiewu ustawia się 
pionowo w dół, aby kierować ciepłe powie-
trze ku podłodze.
System Daikin Emura zapobiega także prze-
grzaniu i przechłodzeniu w nocy, dzięki au-
tomatycznej zmianie nastawy na 0,5°C cie-
plejszą podczas chłodzenia oraz na 2°C 
chłodniejszą podczas grzania. Łatwy w uży-
ciu pilot zdalnego sterowania zapewnia użyt-
kownikowi kontrolę nad temperaturą w po-
mieszczeniu. 
Jednostką Daikin Emura można zdalnie ste-
rować, korzystając z aplikacji dostępnych za-
równo dla platformy Apple, jak i Android.  
To urządzenie Wi-Fi typu “plug and play” ma 
intuicyjny interfejs, co powoduje, że sterowa-
nie jednostką zarówno z wewnątrz, jak i z ze-
wnątrz domu jest bardzo łatwe.

Fotokatalityczny filtr 

Aby sprawić, by środowisko domowe było 
jeszcze bardziej zdrowe, fotokatalityczny filtr 

oczyszczania powietrza jednostki Daikin Emu-
ra wyłapuje unoszące się w powietrzu cząst-
ki kurzu, pochłania takie organiczne za-
nieczyszczenia, jak bakterie i wirusy oraz 
eliminuje zapachy.  

Właściwości jednostki 
wewnętrznej EMURA:
- modele o wydajnościach 
chłodniczych: 2; 2,5; 3,5; 5 kW
- energooszczędność: bardzo wy-
soka wartość współczynnika EER, 
do 4,46 (klasa energetyczna A)
- ciśnienie akustyczne do  
22 dB(A)
- szeroki zakres operacyjny: -10  
do 46°C w trybie chłodzenia  
oraz -15 do 20°C w trybie grzania
- pilot z możliwością zaprogramo-
wania na 24-godziny z tygodnio-
wym timerem
- czynnik chłodniczy R-410A 
- maks. długość instalacji 20 m
- mniejszy ciężar i wymiary

SENSOVENT  
– wentylacja dla domu 
wielorodzinnego

  Ilona Izworska

  Jest to system wywiewny oparty na wen-
tylatorze centralnym, podłączonym do prze-
wodu zbiorczego, wyposażonym w moduł 
kontroli stałego ciśnienia. W skład systemu 
wchodzą również elementy nawiewu i wy-
wiewu powietrza, takie jak nawiewniki ścien-
ne lub okienne, kratki lub przepustnice stałe-
go przepływu. Współpraca poszczególnych 
elementów systemu zapewnia skuteczną 
wentylację budynków wielorodzinnych oraz 
użyteczności publicznej. 
Główny element systemu – wentylator CAPP PT 
ma zintegrowany moduł sterujący prędko-
ścią obrotową silnika w zależności od warto-
ści zadanej podciśnienia. Układ ten zapew-
nia stałą wartość podciśnienia w przewodzie 
wentylacyjnym niezależnie od wpływów wa-
runków zewnętrznych oraz zmian wydajności 
całego systemu. 
Elementy samoregulujące w systemie wy-

wiewnym SENSOVENT stanowią kratki lub prze-
pustnice stałego wydatku. Przy nagłym wzro-
ście ciśnienia element ruchomy samoczynnie 
zmienia swoje położenie zmniejszając po-
wierzchnię przepływu powietrza i tym samym 
zabezpiecza układ przed samoczynnym wzro-

Wychodząc naprzeciw obecnym przepisom energetycznym  
dla budynków, a także rosnącym oczekiwaniom oraz wymaganiom  
stawianym przez projektantów, inwestorów, a przede wszystkim 
klientów, firma Harmann wprowadziła nowy, energooszczędny 
system mechanicznej wentylacji wyciągowej SENSOVENT. 
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stem wydajności. Dla pomieszczeń, w których 
wymagane jest okresowe zwiększenie wydaj-
ności np. kuchnie czy łazienki można zasto-
sować kratki o dwóch wydajnościach: pod-
stawowej oraz uruchamianej opcjonalnie za 
pomocą przełącznika sznurkowego lub prze-
łącznika ściennego. Opcjonalnie kratki mogą 
występować w wersji z opóźnieniem czaso-
wym 30 minut, czujnikiem ruchu czy dodatko-
wym wytłumieniem akustycznym. 
Elementy nawiewne stanowią szczelinowe 
nawiewniki okienne lub ścienne, wyposażo-
ne w automatyczny element regulujący za-
bezpieczający przed nadmiernym wzrostem 
strumienia powietrza wywołanym na skutek 
np. zwiększonego naporu wiatru. Nawiewni-
ki mogą występować w kilku wariantach wy-
konania, w zależności od wymaganego mi-
nimalnego strumienia przepływającego 
powietrza, jak również ze względu na izo-
lacyjność akustyczną i zdolność tłumie-
nia dźwięku. Końcowym elementem syste-
mu są zabezpieczenia przeciwpożarowe 
w postaci np. klap odcinających, stosowa-
ne zgodnie z przepisami budowlanymi obo-
wiązującymi dla danego rozwiązania pro-
jektowego.

Zalety systemu SENSOVENT:
- wentylacja zależna od aktualnych potrzeb 
użytkowników,
- cicha praca, możliwość zastosowania kra-
tek z dodatkowych wytłumieniem,
- utrzymywanie stałego podciśnienia w ka-
nale wentylacyjnym,
- możliwość zwiększenia strumienia wyciąga-
nego powietrza,
- widoczna redukcja zużycia energii,
- płynna regulacja – zastosowane silniki EC,
- brak wpływu czynników zewnętrznych na 
stabilność działania systemu.  

Z jakiego materiału  
powinien być wykonany 
rurowy GWC do wentylacji 
mechanicznej?

  Jakub Koczorowski

  Polipropylen vs. polichlorek winylu
Jednym z najważniejszych aspektów pod-
czas wyboru GWC jest przewodność ciepl-
na materiału, z którego wykonany jest rurowy 
GWC. Podwyższona przewodność cieplna 
rur polipropylenowych umożliwia optymal- 
ną wymianę ciepła między zasysanym po-
wietrzem a gruntem, co przekłada się na wy-
soką sprawność systemu. Ten parametr  
w zwykłych rurach kanalizacyjnych z PVC jest 
kilkukrotnie mniejszy, co znajduje swoje po-

twierdzenie w badaniach wykonanych przez 
niezależny instytut SKZ Wurzburg (rys. 1 ). Do-
datkowo ze względu na działanie izolacyjne 
zamkniętego powietrza, nie należy stosować 
rur kanalizacyjnych z rdzeniem spienionym 
lub rur dwuściennych strukturalnych. Jeżeli 
wybrano zwykłe rury kanalizacyjne z PVC, to 
de facto powinno się ułożyć tych rur trzykrot-
nie więcej aniżeli rur AWADUKT Thermo. Koszt 
samego materiału na 1 m.b. będzie mniejszy, 
ale licząc go razy 3, już niekoniecznie. Kosz-

GPWC jest instalacją zapewniającą stały dopływ świeżego, higienicznego 
i przefiltrowanego powietrza do centrali wentylacyjnej, która wstępnie 
podgrzewa lub schładza powietrze wentylacyjne. Wśród dostępnych 
na rynku rozwiązań wymienić można wymienniki powietrzne: rurowe 
(przeponowe), płytowe oraz żwirowe (bezprzeponowe), gdzie bezpośrednio 
powietrze pełni rolę medium lub wymienniki glikolowe (takie same, jak 
stosuje się do pomp ciepła), gdzie ciepło z gruntu przekazywane jest 
najpierw do zamkniętego układu glikolowego, a potem do powietrza. 
Niniejszy artykuł prezentuje wyłącznie wymienniki powietrzne (ze względu 
na wyższą skuteczność działania), a konkretnie typ rurowy.

ty związane z wykonawstwem również wzro-
sną trzykrotnie. Do tego może się okazać, że 
nie wystarczy przestrzeni na działce, żeby 
ułożyć tak długą instalację. Ponadto większy 
spadek ciśnienia przy dłuższych instalacjach 
wymaga zastosowania mocniejszych wenty-
latorów, co również należy uwzględnić pod-
czas doboru centrali wentylacyjnej i niestety 
zwiększa koszty eksploatacyjne systemu.
 
Polipropylen vs. polietylen
Innym rozwiązaniem możliwym do stosowa-
nia są rury polietylenowe. Wprawdzie od-
znaczają się one wyższym współczynnikiem 
przewodzenia ciepła, ale ze względu na 
swoją bardzo wysoką elastyczność nie nada-
ją się do instalacji rurowych GWC. Rury poli-
etylenowe w klasycznym typoszeregu SDR 26 
mają sztywność obwodową SN4 lub mniej-
szą. Stosowanie rur w klasie SN4 pod obciąże-
niem statycznym w postaci chodników, ście-
żek ogrodowych lub wręcz pod budynkiem 

Współczynnik przewodzenia
ciepła W/mK

1  Współczynnik przewodzenia ciepła 
różnych materiałów
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jest zdecydowanie niewskazane. Takie rury 
ulegną owalizacji lub wręcz pęknięciu. Do-
datkowo rury polietylenowe odznaczają się 
niską sztywnością wzdłużną, co sprawia, że 
uginają się pod ciężarem i w ten sposób two-
rzą się niecki w rurach GWC. W tych nieckach 
zbiera się woda kondensacyjna, która po cza-
sie zaczyna brzydko pachnieć i zmniejsza po-
wierzchnię przepływu powietrza lub może 
wręcz zablokować ten przepływ.
 
Rury do GPWC – tylko z dopuszczeniem 
do układów wentylacyjnych
Kontynuując powyższy wątek rur kanaliza-
cyjnych z PVC lub PE wykorzystywanych do 
GPWC, zwracam uwagę, że żadne tego typu 
rozwiązania nie ma dopuszczenia do stoso-
wania w układach wentylacyjnych. Stanowią 
o tym względy higieniczne. W takich rurach 
nie ma najmniejszego zabezpieczenia przed 

rozwojem drobnoustrojów, bakterii lub pleśni 
na ściankach wewnętrznych rur. Dlatego do 
systemów GPWC należy stosować wyłącznie 
produkty do tego przeznaczone i dopuszczo-
ne przez Państwowy Zakład Higieny oraz In-
stytut Techniki Budowlanej. 

Higiena systemu GPWC
Na przykład rurowe wymienniki firmy REHAU 
mają opatentowaną antybakteryjną war-
stwę wewnętrzną, która zapewnia higie-
niczne i czyste powietrze doprowadzane do 
budynku. Podczas specjalnego procesu we-
wnętrzna warstwa rury wzbogacana jest 
cząstkami srebra, które są całkowicie bez-
pieczne pod względem fizjologicznym.  
Dodatki te stosowane są m.in. w medycynie  
i urządzeniach gospodarstwa domowego  
w celu zapobiegania rozwojowi drobnoustro-
jów. Skuteczność działania warstwy antybak-
teryjnej została przebadana przez niezależny 
instytut Fresenius (rys. 3 ) w oparciu o meto-
dę ASTM E2180 (Amerykańskie Stowarzysze-
nie Badań i Materiałów). 
Należy podkreślić tutaj fakt, że samo wy-
stępowanie cząstek srebra w warstwie we-
wnętrznej rur GWC jest niewystarczające. 
Musi zostać osiągnięta odpowiednia kon-
centracja tych cząstek, o czym mówi norma 
JIS Z 2801 (Japanese Industrial Standard) lub 
umiędzynarodowiona jej wersja ISO 22196.  
W przypadku antybakteryjnych rur zawar-
tość cząstek srebra w warstwie antybakte-
ryjnej musi sięgać poziomu ok. 1000 mg/kg. 
Daje to wskaźnik koncentracji na poziomie 
ok. 0,1%, który jest gwarantem skuteczno-
ści działania antybakteryjnego i antygrzy-
bicznego. Dla rur polipropylenowych np. fir-
my REHAU parametr ten jest potwierdzony 
przez niezależny instytut badawczy Fresenius 
w Niemczech.  

GPWC a wysoki poziom wód gruntowych

Warto w tym miejscu obalić mit, że nie 
jest wskazane układanie GPWC w przy-
padku wysokiego poziomu wód grun-
towych. Problem ten dotyczy na pew-
no wymienników powietrznych typu 
płytowy lub żwirowy, gdzie powierzch-
nie wymiany ciepła mają bezpośred-
ni kontakt z gruntem. W tych przypad-
kach wody gruntowe najzwyczajniej 
zaleją wymiennik i uniemożliwią prze-
pływ powietrza. Natomiast w momen-
cie stosowania rurowego wymiennika 
powietrznego takiego zagrożenia nie 
ma. Bliskość wód gruntowych wpływa 
korzystnie na działanie tych wymienni-
ków ciepła, ponieważ gwarantuje stałą 
i wyższą temperaturę gruntu, co prze-
kłada się na wyższą efektywność i wy-
dajność takich instalacji. Dodatkowo 
zapewniona jest lepsza i szybsza rege-
neracja cieplna gruntu. 

W typowych rurach kanalizacyjnych 
PVC szczelność jest gwarantowana do 
poziomu 0,5 bar, bo taka jest wymaga-
na przez normy kanalizacyjne. Jednak 
w związku z tym, że takim systemem 
rur ma przepływać powietrze wenty-
lacyjne, należy lepiej zabezpieczyć je 
przed naporem wód gruntowych. Za-
leca się, aby system rurowego GPWC 
miał szczelność nawet pod ciśnieniem 
do 2,5 bar. W rozwiązaniu firmy REHAU 
ww. szczelność systemu została uzyska-
na m.in. dzięki specjalnej konstrukcji 
mufy z pierścieniem zabezpieczającym 
Safety-Lock, który mocuje uszczelkę na 
stałe w mufie i zabezpiecza ją przed 
wypięciem. Jak każdy parametr, zosta-
ło to również potwierdzone badaniem 
szczelności Instytutu Inżynierii Materia-
łów Polimerowych i Barwników zgod-
nie z normą PN-EN 1277:2005. Układa-

nie wymiennika w wodzie 
gruntowej jest związane  
z koniecznością tymcza-
sowego osuszenia gruntu, 
starannego zagęszczenia 
gruntu wokół rur wymien-
nika i czasami wymiany 
tego gruntu. Przysparza 
to oczywiście dodatko-
wych problemów firmie 
wykonawczej, która czę-
sto z tego względu odra-
dza montowanie GPWC. 
Nie dajmy się zwieść ta-
kim poglądom. 

 

 

JB*/próbka

* Jednostki bakteryjne

3  Wynik Instytutu Freseniusa: Porównanie 
standardowego PP z PP z warstwą 
antybakteryjną

2  Specjalna konstrukcja mufy z pierścieniem zabezpieczającym 
Safety-Lock (rozwiązanie firmy REHAU)
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niczych średnio- oraz niskotemperaturo-
wych, gdzie wykorzystuje się takie czynniki 
chłodnicze, jak: R404A, R507, R134A, R407C.  
Dostępne są z typowymi lub powiększony-
mi skraplaczami (wersja H oraz HP), dzięki 
czemu zachowują odpowiednią wydajność 
chłodniczą nawet w bardzo trudnych wa-
runkach.

Agregaty Refcold charakteryzuje solidne  
i trwałe wykonanie. Zastosowanie sprężarek, 
takich producentów jak: Maneurope, Cope-
land czy Embraco pozwala na bezawaryjną 
pracę całego agregatu.

Do współpracy z centralami wentylacyjny-
mi stworzone zostały agregaty serii Refcold 
Ventilation, gdzie wykorzystuje się czynnik 
R407C. Ogromną zaletą tej serii jest boga-
te wyposażenie standardowe, które pozwala 
na dostawę kompletnego urządzenia, mini-
malizując czas pracy potrzebny do wykona-
nia układu chłodniczego.
Seria Refcold Ventilation została stworzo-
na w oparciu o sprężarki hermetyczne tłoko-
we Copeland CR oraz hermetyczne spiralne 
Perfomer SZ. Agregat został zbudowany tak, 
aby zapewnić swobodny dostęp do wszyst-
kich elementów konstrukcyjnych. Dzięki temu 
prace montażowe i serwisowe przebiegają 
sprawniej i dużo szybciej.

Z myślą o zapewnieniu cichej i niezawod-
nej pracy stworzona została także se-
ria agregatów wyciszonych w obudowie. 
Agregaty skraplające w obudowie Refcold 
Silent+ charakteryzują się prostą konstruk-
cją oraz kompaktowymi wymiarami.  
W metalowej obudowie zastosowano izo-
lację akustyczną, która wyraźnie redukuje 
poziom hałasu. 

Podobnie jak w poprzedniej serii, agrega-
ty te mają bogate wyposażenie standardo-
we, które w połączeniu z solidnym wykona-
niem znajdują zastosowanie wszędzie tam, 
gdzie liczy się niezawodna i cicha praca 
urządzenia.  
Szeroka oferta agregatów Refcold pozwa-
la na wykorzystanie ich w wielu projektach. 
Znakomicie realizują swoje zadania we wszel-
kich instalacjach chłodniczych (przemysło-
wych oraz komercyjnych) jak i instalacjach 
klimatyzacyjnych.  

Agregaty Refcold  
– jakość i niezawodność  
w instalacjach chłodniczych

  Iglotech jako właściciel, a zarazem gene-
ralny dystrybutor agregatów Refcold zapew-
nia najwyższą jakość wykonania oraz ofertę 
dopasowaną na potrzeby każdej inwestycji. 
W ofercie znajdują się agregaty skraplają-

ce, do central wentylacyjnych oraz agregaty 
wyciszone w obudowie. 

Agregaty skraplające Refcold dedyko-
wane są do montażu w instalacjach chłod-

Urządzenia chłodnicze stanowią bardzo szeroką gamę produktów 
znajdujących zastosowanie zarówno w instalacjach przemysłowych,  
jak i mniejszych instalacjach dla indywidualnych odbiorców. Podstawą 
układu jest agregat chłodniczy, który zapewnia efektywne rozwiązania  
w zakresie chłodzenia i klimatyzacji.

Agregat skraplający Refcold Agregat Refcold Ventilation RVCU Agregat Refcold Silent+ 

Agregat Refcold Silent+ 

Agregat do central wentylacyjnych Refcold 
Ventilation RVSZ 
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Noworoczna Gala Unical odbyła się16 stycznia br. w wyjąt-
kowym miejscu, w zabytkowej kopalni Guido w Zabrzu na 
poziomie 320 m pod ziemią. Oczywiście zanim rozpoczęła się 
wieczorna Gala, zaproszeni goście mieli możliwość zwiedzania 
właśnie poziomu 320 – to drugi, najgłębszy poziom zabytkowej 

kopalni, wydrążony na przełomie XIX i XX wieku, z systemem 
korytarzy opartych na dwóch wyrobiskach o łącznej długości 
około 2,5 km, oferujący m.in. jedyną w Europie podwieszaną 
kolejkę górniczą, udostępnioną do ruchu turystycznego. 
Wieczorna uroczystość została zorganizowana, aby podzięko-
wać kontrahentom za współpracę w ubiegłym roku i jedno-
cześnie zaprezentować nowe urządzenia marki Unical.
Zanim jednak dyrektor polskiej firmy Adam Marek opowie-
dział o nowościach, zaproszeni goście (około 110 osób: han-
dlowcy, projektanci, instalatorzy i serwisanci) mieli możliwość 
poznania Sergio Fiorani – prezesa firmy Unical AG, który – 
wraz z Antonio Ciotola i Andrzejem Komorowskim – reprezen-
tował włoski koncern.
Prezes Sergio Fiorani przedstawił historię włoskiego koncernu. 
Początki Unical sięgają 1972 r., kiedy to Giovanni Jahier wraz 
z wspólnikami powołał spółkę. W 1986 r. Unical kupuje dużą 
fabrykę w Carbonara, aby zrobić miejsce dla stale rosnącej 
produkcji. 
Fabryka ta specjalizuje się w produkcji kotłów stojących ga-
zowych, opalanych drewnem oraz stalowych, przeznaczo-
nych do współpracy z palnikami zarówno gazowymi, jak  
i olejowymi. Lata 1990/91 to budowa nowego zakładu w Ca-
orso, w którym produkuje się kotły wiszące oraz stojące, za-
równo atmosferyczne, jak i z palnikiem premiksowym o mocy 
12-900 kW. Jest to także centrum badań technologicznych. 
W 1993 r. Unical jako pierwsza firma w branży w całej Europie 
otrzymuje oznakowanie CE. W 1994 r. firma zaprezentowała 
swój pierwszy kocioł kondensacyjny Kondensal.
W kolejnej części wieczoru dowiedzieliśmy się, jakie nowości 
wprowadzi Unical na polski rynek w 2014 roku, będą to:
- kotły kondensacyjne KON, KONe, ALKON 115, 140, 
- kominek nadmuchowy .IT,
- kominek wodny do podłączenia do centralnego ogrzewania 
STILE.
Gala była także świetną okazją do podziękowań dla firm 
współpracujących. Unical przygotował statuetki w kategorii:
- Klient Roku 2013 dla firm: EKOWAT, PUH SOSIŃSKI, INSTALEX, 
SANTECHNIK;

- wyróżnienie roku 2013 za innowacyjność w projektach dla fir-
my: INSTAL CONCEPT SILESIA i TRAFIK;
- wyróżnienie roku 2013 za zaangażowanie w zakresie serwisu 
dla firmy MIKA.
O atmosferę i dobre humory gości zadbał Kabaret Młodych 
Panów, całą zaś imprezę poprowadził Aleksander Gortat – ra-
diowiec i dziennikarz telewizyjny.
Goście bawili się do wczesnych godzin rannych.

Noworoczna Gala Unical 320 m pod ziemią

Sergio Fiorani (prezes firmy Unical AG) i Adam Marek (dyrektor 
Unical Polska Sp. z o.o.)

Gala noworoczna Unical odbyła się w wyjątkowych wnętrzach 
kopalni Guido
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do budowy kolektora słonecznego odbiega-
ły od obecnych standardów. Między innymi 
niższa przepuszczalność promieniowania sło-
necznego przez szybę, niższe cechy selektyw-
ności warstwy absorbera obniżały sprawność 
kolektora słonecznego (o około 10-15% mniej 
w porównaniu do współczesnych wysokoefek-
tywnych kolektorów płaskich). Jednak jak na 
ówczesne warunki, kolektor Ökosol należał do 
najwyższego pod względem sprawności seg-
mentu tych urządzeń na rynku europejskim.

Rozwój firmy i rozwój rynku polskiego

W pierwszym okresie swojej działalności He-
walex znacznie wyprzedzał polski rynek, któ-
ry dopiero 10 lat później rozwinął się na tyle, 
aby pozwolić polskiej firmie sprzedawać wię-
cej urządzeń na miejscu niż eksportować.  

W Polsce Hewalex przecierał szlaki w propa-
gowaniu idei korzystania z energii słonecznej, 
m.in. wystawiając się na targach branżowych 
ogólnopolskich i regionalnych. W tym czasie  
odwiedzający stoisko firmowe mylili nie rzadko 
kolektor słoneczny z oknem; zdziwienie budziła 
tylko… nietypowa szyba. Na jednych z takich 
targów, Ciepło ’95, w Gdańsku firma Hewalex 

po 
raz 

1992-2014, postęp przez innowacje, 
doskonałość przez postęp 

Hewalex  
– dobry przykład  
polskiego sukcesu

  Materiał powstał na podstawie rozmowy  
     z Leszkiem Skibą, prezesem firmy Hewalex

  Bestwinka i Czechowice-Dziedzice, to tu u 
podnóża Beskidów, na samym początku lat 
90. Leszek Skiba zaczął produkować pierw-
sze kolektory słoneczne. Zadecydował o tym 
początkowo przypadek i zetknięcie się z tymi 
produktami na rynku zachodnioeuropejskim. 
W Polsce mało kto wiedział wtedy, czym jest 
kolektor słoneczny, a popyt na te urządze-
nia był w zasadzie zerowy.  Pierwsze urządze-
nia przez długi czas były wytwarzane głównie 

na potrzeby odbiorcy w Austrii. Już na prze-
łomie roku 1994/1995 przeprowadzona była 
certyfikacja kolektora Ökosol produkowane-
go przez firmę Hewalex. Badania zrealizowa-
no w Bundesforschungs- und Prüfzentrum Ar-
senal w Austrii na podstawie normy ÖNORM 
M 7714, która dopiero w kolejnych latach zo-
stała zastąpiona przez znaną obecnie nor-
mę EN 12975-2. Wówczas 20 lat temu tech-
nologie produkcji oraz materiały stosowane 

W naszym ojczystym języku funkcjonuje  
powiedzenie: uczciwością i pracą, ludzie się bogacą. 
Gdyby dodać jeszcze do niego pomysłowość,  
otwartość i innowacyjność, to otrzymalibyśmy portret 
firmy Hewalex – polskiego producenta kolektorów słonecznych  
i komponentów instalacji solarnych. Jednym słowem firmy, która z małego 
warsztatu przekształciła się w największego na polskim rynku potentata  
(nr 1 według ostatniego raportu IEO publikowanego w roku 2013)  
w sprzedaży kolektorów słonecznych z udziałem rynkowym 23,9%.

Dane Hewalexa i… 
„czapki z głów”
1. od 1992 roku w kraju i zagranicą 
zamontowano ponad 70 000 
instalacji solarnych Hewalex
2. 40 krajów eksportowych  
w Europie i poza nią (np. Kanada, 
USA, kraje Azji, Afryki północnej)
3. Pierwsze badanie certyfikujące 
kolektor słoneczny: 1994
4. Certyfikaty Solar Keymark dla 
kolektorów od 2007 r.
5. Partner projektu GreenEvo 
wspierającego polski eksport
6. Laureat m.in. Laur Klienta,  
Teraz Polska

2014

1992
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popularniejsza staje się sprzedaż gotowych 
zestawów do instalacji solarnych (+15%  
w 2013 r. w stosunku do 2012 r.), szybszy jest 
też czas ich dostawy na miejsce budowy. 
Duża dynamika wzrostu produkcji i sprzedaży 
nastąpiła w segmencie pomp ciepła, szcze-
gólnie popularne są pompy serii PCWU do 
podgrzewania wody użytkowej, a także se-
rii WBR do podgrzewania wody basenowej. 
Coraz większym zainteresowaniem cieszą się 
też własnej produkcji Zespoły Pompowo-Ste-
rownicze (ZPS), a także podgrzewacze uni-
wersalne INTEGRA przeznaczone dodatkowo 
do wspomagania ogrzewania budynku.

Kolektory i zaawansowane  
technologie produkcji absorberów

Jako jeden z nielicznych na rynku europej-
skim producentów, Hewalex wytwarza tak 
szeroki zakres absorberów w swoich kolek-
torach słonecznych. Pod względem mate-
riałów są to absorbery: w całości miedzia-
ne, aluminiowo-miedziane oraz całkowicie 
aluminiowe. Do tego dochodzi własnej pro-
dukcji pokrycie z czarnego chromu o po-
twierdzonych w praktyce i badaniach szcze-
gólnych walorach – odporności na trudne 
warunki pracy (antykorozyjność) i niezmien-

pierwszy otrzymała za kolektor słoneczny wy-
różnienie przyznane przez miesięcznik Mura-
tor. Pierwszy sukces i zachęta do dalszej pracy! 
Następne lata to dalszy rozwój produkcji, uno-
wocześnianie technologii i ciągłe zdobywanie 
rynku. Aż do 2002 roku Hewalex rocznie produ-
kował 5 razy więcej kolektorów słonecznych 
niż wynosiła ich całkowita sprzedaż na polskim 
rynku. Aby wyobrazić sobie jak mały był wte-
dy potencjał tego rynku, warto porównać po-
wierzchnię instalowanych rocznie kolektorów 
słonecznych, np. w 2000 r. w Polsce: 1 500 m2 
kolektorów, podczas gdy w Austrii ponad 100 
razy więcej: 152 000 m2. Powierzchnia 1 500 m2  

kolektorów słonecznych to przy obecnym po-
tencjale produkcji firmy ilość, którą jest w stanie 
wytworzyć w … niecałe 3 dni.
Od kilku ostatnich lat drugi ważny dla fir-

my segment stanowią pompy ciepła, któ-
re naturalnie wpisują się w profil producen-
ta i dostawcy urządzeń wykorzystujących 
Odnawialne Źródła Energii. W tym zakresie 
urządzeń, wysoka pozycja na rynku polskim 
jest wynikiem oferowania korzystnych ceno-
wo, funkcjonalnych rozwiązań, jak np. pom-
py ciepła PCWU w wersjach ze zbiornikiem 
200 lub 300 litrów oraz w wersji do bezpo-
średniego podłączenia z istniejącym zbior-
nikiem wody użytkowej. Szereg szczegółów 
konstrukcyjnych odmiennych od standar-
dów rynkowych, świadczy o przemyślanej 
formie współpracy pompy ciepła i insta-
lacji solarnej. Na przykład pompa ciepła 
PCWU ze zbiornikiem ma wężownicę grzejną 
do współpracy z instalacją solarną zabudo-
wą poniżej skraplacza w strefie wody o niż-
szej temperaturze. Sterownik pompy ciepła 
z całkowicie własnym algorytmem pracy, 
umożliwia sterowanie podgrzewaniem wody 
użytkowej przez wszystkie źródła ciepła za-
stosowane w kotłowni – w celu optymalizacji 
kosztów eksploatacyjnych.

Ostatnie 3 lata dla firmy Hewalex

Ostatnie lata to dla firmy Hewalex okres bar-
dzo intensywnego rozwoju, poczyniono duże 
inwestycje w zaplecze produkcyjne. Produk-
cja została skupiona w jednym miejscu w 
Czechowicach-Dziedzicach, w 4 budynkach 
biurowo-przemysłowych. Rozwinięciu uległo 
także zaplecze badawczo-rozwojowe, sale 
szkoleniowe, część wystawiennicza z najnow-
szymi produktami firmy, a także z kolektorami 
słonecznymi po 20-letniej eksploatacji. Zde-
cydowana większość kosztów poniesiona na 
inwestycje pochodziła ze środków własnych 
firmy. Także w strukturze oferty firmy w ostat-
nim czasie zaszły bardzo duże zmiany. Coraz 

Zgrzewanie ultradźwiękowe (łączenie Cu-Cu)

Spawanie laserowe (łączenie Al-Cu, Al-Al) 

Większość rozwiązań konstrukcyjnych urządzeń oraz samych technologii ich produkcji 
stanowi własną myśl i projekt
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potrzeb danego rynku: na przykład dla ryn-
ku francuskiego produkowane są na specjal-
ne zamówienie kolektory o wzmocnionej wy-
trzymałości  (na działanie sił wiatru) zgodnie 
z wymogami organizacji CSTB (znacznie za-
ostrzonymi w stosunku do standardowych 
wymagań normy EN 12975). 
Eksport produktów do 40 krajów europejskich 
i nie tylko, decyduje o potrzebie oferowania 
zarówno rozwiązań z górnej półki technicznej 
i cenowej (szczególnie kraje Europy Zachod-
niej i Północnej), jak i rozwiązań mniej złożo-
nych technicznie (kraje z południa Europy  
o korzystnych warunkach nasłonecznienia).

Współpraca i projekty specjalne

Oferta urządzeń Hewalex powstaje w znacz-
nym stopniu na podstawie własnej bazy pro-
dukcyjnej. Jednak bez współpracy z dostaw-
cami poszczególnych komponentów, nie 
było by to możliwe. Wieloletnie relacje łą-
czą firmę m.in. ze znanymi dostawcami, któ-
rzy wspólnie z firmą Hewalex w styczniu br. 
zorganizowali konferencje dla firm instala-
cyjnych z programu Hewalex PRO. Do gru-
py tych dostawców należą  tak uznane fir-
my oraz organizacje jak m.in.: 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 Lich-
tquellen GmbH + Co. KG, Polskie Centrum 
Promocji Miedzi Sp. z o.o., Rockwool Polska 
Sp. z o.o., Wilo Polska Sp. z o.o..
Firma Hewalex nie zajmuje się wyłącznie 
standardową ofertą produktową – znaną na 
co dzień na rynku instalacyjnym. Dzięki po-
siadanemu zapleczu badawczemu, konstruk-
cyjnemu i produkcyjnemu oraz wieloletnie- 
mu doświadczeniu, jest także partnerem  
w międzynarodowych projektach badaw-

czo-rozwojowych. Przykładem mogą być 
prace związane z wdrożeniem do produkcji 
specjalnych konstrukcji kolektorów słonecz-
nych przeznaczonych do instalacji solarnych 
pracujących na potrzeby chłodzenia po-
mieszczeń. Tak zwane solarne chłodzenie jest 
od kilku lat tematem badań i wdrożeń pierw-
szych instalacji na rynku europejskim, jednak 
problemem jaki czeka na rozwiązanie pozo-
staje jeszcze kwestia kosztów inwestycji dla 
układów małej mocy, przeznaczonych dla in-
dywidualnych budynków mieszkaniowych. 

Rok 2014 w rozwoju firmy Hewalex

… to dalszy rozwój eksportu dzięki poszuki-
waniu przez Klientów sprawdzonych rozwią-
zań oferowanych przez producentów o po-
twierdzonej pozycji rynkowej. Z kolei dla 
rynku krajowego to zwiększanie zakresu ofe-
rowanych urządzeń – nowych kolektorów 
słonecznych, podgrzewaczy pojemnościo-
wych i grup pompowych ZPS. To także dal-
szy rozwój techniczny w sterownikach i sys-
temie zdalnego nadzoru EKONTROL. Szereg 
zmian będzie dotyczyć oferty pomp cie-
pła, także w opcjach ściślejszej współpra-
cy z instalacją solarną. Okazją do prezen-
tacji nowości będą z pewnością zbliżające 
się imprezy targowe, w tym targi MCE w Me-
diolanie oraz MTP Instalacje w Poznaniu. Pol-
ski rynek Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) 
pomimo nie zawsze sprzyjającego ustawo-
dawstwa, ma wciąż ogromny potencjał roz-
woju, a nasycenie rynku technologiami OZE 
jest znacznie niższe w porównaniu do śred-
niej dla krajów UE. Dodatkowa potrzeba po-
prawy efektywności energetycznej budyn-
ków, a także stanu środowiska naturalnego, 
będą sprzyjać dalszej popularyzacji techno-
logii OZE w kraju.  

ności parametrów w okresie eksploatacji ko-
lektora (testy IZT Berlin, SPF Rapperswil).  
Pod względem układu orurowania absorbe-
ra, preferowana jest produkcja absorberów  
w układzie harfy pojedynczej, jednak własna 
oferta zawiera także absorbery meandrowe, 
a dla potrzeb odbiorców typu OEM, również 
absorbery w układzie harfy podwójnej.
Firma Hewalex w produkcji swoich urządzeń 
stosuje sprawdzone technologie gwarantują-
ce najwyższe standardy ich pracy.  
Jako pierwszy producent w Polsce, wdrożył 
w ostatnich latach dwie nowoczesne tech-
nologie: zgrzewania ultradźwiękowego i spa-
wania laserowego. Szczególnie wdrożenie 
spawania laserowego, stanowiącego obec-
ny standard w produkcji absorberów alumi-
niowo-miedzianych w Europie (wg danych 
ESTIF), wymaga wysokich kwalifikacji i kom-
petencji kadry technicznej. Cechą wspól-
ną obu metod jest brak dodatkowego spo-
iwa (wyłącznie materiał rodzimy), a także 
zapewnienie najwyższej sprawności cieplnej 
i wytrzymałości mechanicznej połączenia 
w absorberze. Na bazie posiadanych tech-

nologii i doświadczenia, jako jedne z pierw-
szych na rynku europejskim, zostały opra- 
cowanie i wdrożone do oferty kolektory  
z całkowicie aluminiowymi absorberami (Al-
-Al). Spotkało się to z uznaniem ze strony Mi-
nisterstwa Środowiska i prowadzonego przez 
nie projektu GreenEvo wspierającego roz-
wój eksportu innowacyjnych produktów. 
Konsekwencją udziału firmy Hewalex w pro-
jekcie, stało się także przyznanie w roku 2013 
godła Teraz Polska – w kategorii „Produkt” 
za zastosowanie aluminium w produkcji ab-
sorberów kolektorów słonecznych.
Szereg prac produkcyjnych prowadzonych 
jest niezmiennie ręcznie przez wykwalifikowa-
ną kadrę produkcyjną – tam gdzie niezbęd-
na jest ludzka precyzja, czy też elastyczność  
produkcji. Dzięki temu na przykład izolacja 
cieplna obudowy kolektora słonecznego 
jest stosowana zarówno dla dna, jak i ścia-
nek bocznych. Wytwarzane są także niety-
powe rozwiązania różniące się od standar-
dowych produktów, przede wszystkim dla 
odbiorców z zagranicy. Hewalex jest w sta-
nie dostosować produkowane urządzenia do 

Leszek Skiba,  
prezes firmy Hewalex
Założyciel i właściciel firmy Hewalex Sp. z o.o. 
Sp.K. Z wykształcenia inżynier mechanik, od 
stworzenia zalążka produkcji kolektorów sło-
necznych w latach 90. do chwili obecnej, za-
angażowany w przebieg prac konstrukcyjnych 
i rozwojowych. Autor wielu rozwiązań i modyfi-
kacji urządzeń z oferty firmy. Stale poszukujący 
udoskonaleń w tym co już jest dobre.  
Prywatnie chętnie spędza nieliczne wolne 
chwile z rodziną, także zwiedzając i fotografu-
jąc z talentem profesjonalisty ciekawe zakątki  
w kraju i zagranicą.
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POZIOMO:
1) inaczej płyta przednia grzejnika lub ... rodzaj moreny. 5) antydyfuzyjna, tlenowa w rurach wielowarstwowych.
10) nad kolanem. 11) ptasie narodziny. 12) poczet, orszak. 14) ... grzejnika z boku, od dołu, środkowe ...  15) ... nazwa
własna automatyki firmy Purmo.   16) Bruce, mistrz sztuk walki. 17) możliwość powodzenia. 19) dawne narzędzie
żniwiarza. 21) starotestamentowe imię męskie. 22) despotyczny cesarz rzymski. 24) w iloczynie lub grzewczy w
instalacji. 26) pas przepasujący kimono. 27) nadmierne powiększenie tarczycy. 29) powłoka na powierzchni grzejnika,
ale też samochodu. 31) patetyczny utwór poetycki. 33) słynny klub sportowy z Madrytu. 34) ... określany jako q i
wyrażany w kg/h lub rwący, zimny w górach. 35) z ang. sprytny, pomysłowy lub tytuł magazynu firmy Purmo.
PIONOWO:
2) w zestawie z grzejnikiem, do jego montażu na ścianie. 3) kąśliwy owad. 4) ... inaczej pogoda lub nazwa nowej linii
grzejników kanałowych Purmo.   5) duży meteor. 6) szereg półek. 7) obrobiony kamień krzemienny, najprymitywniejsze
narzędzie. 8) niski głos kobiecy. 9) ... jeden z procesów produkcyjnych grzejników na linii spawalniczej, łączenie
elementów. 13) ... spod ciemnej gwiazdy lub jeśli grzejnika, to np. C11, C22, CV33.  14) wydzielony obszar, strefa.
16) szekspirowski król. 18) legendarny długodystansowiec fiński, mistrz olimpijski. 19) rachunek w banku. 20) torba
włóczykija. 23) cenne futro. 24) kolec. 25) meta promu ze Świnoujścia. 28) liche posłanie. 29) cwaniak z lasu. 30) strój
żałobny. 32) drugi plan.

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 21 utworzą rozwiązanie.

Krzyżówka z firmą Rettig Heating
Rozwiązanie hasła wraz z imieniem  
i nazwiskiem prosimy przesyłać e-mailem  
na adres: instalreporter@instalreporter.pl
Wśród prenumeratorów, którzy nadeślą  
prawidłowe rozwiązanie krzyżówki, 
rozlosujemy koszulkę, kamizelkę  
i torbę turystyczną.
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 marca 2014 roku. 
W kolejnym wydaniu InstalReportera 03/2014 
opublikujemy nazwiska Laureatów.

Serdecznie dziękujemy  
firmie Rettig Heating  
za ufundowanie nagród.

1 x
koszulka

1 x
torba 

turystyczna

1 x
kamizelka

ROZWIąZANIE POPRZEDNIEJ KRZYżóWKI
z numeru 01/2014 InstalReportera,  
KRZYżóWKA Z FIRMą TESTO, hasło:  
PRECYZYJNE PRZYRZąDY POMIAROWE TESTO

Nagrody otrzymują: 
1 zestaw – Franciszek Romaniuk
2 zestaw – Wiktor Piec
3 zestaw – Bartłomiej Pająk

POZIOMO:  
1) inaczej płyta przednia grzejnika lub ... rodzaj moreny.  5) antydyfuzyjna, tlenowa w rurach 
wielowarstwowych.  10) nad kolanem.  11) ptasie narodziny.  12) poczet, orszak.  14) ... grzejnika z boku,  
od dołu, środkowe ...  15) ... nazwa własna automatyki firmy Purmo.  16) Bruce, mistrz sztuk walki.   
17) możliwość powodzenia.  19) dawne narzędzie żniwiarza.  21) starotestamentowe imię męskie.   
22) despotyczny cesarz rzymski.  24) w iloczynie lub grzewczy w instalacji.  26) pas przepasujący kimono.   
27) nadmierne powiększenie tarczycy.  29) powłoka na powierzchni grzejnika, ale też samochodu.   
31) patetyczny utwór poetycki.  33) słynny klub sportowy z Madrytu.  34) ... określany jako q i wyrażany  
w kg/h lub rwący, zimny w górach.  35) z ang. sprytny, pomysłowy lub tytuł magazynu firmy Purmo.  

PIONOWO:  
2) w zestawie z grzejnikiem, do jego montażu na ścianie.  3) kąśliwy owad.  4) ... inaczej pogoda lub nazwa 
nowej linii grzejników kanałowych Purmo.  5) duży meteor.  6) szereg półek.  7) obrobiony kamień krzemienny, 
najprymitywniejsze narzędzie.  8) niski głos kobiecy.  9) ... jeden z procesów produkcyjnych grzejników na linii 
spawalniczej, łączenie elementów.  13) ... spod ciemnej gwiazdy lub jeśli grzejnika, to np. C11, C22, CV33.   
14) wydzielony obszar, strefa.  16) szekspirowski król.  18) legendarny długodystansowiec fiński, mistrz 
olimpijski.  19) rachunek w banku.  20) torba włóczykija.  23) cenne futro.  24) kolec.  25) meta promu  
ze Świnoujścia.  28) liche posłanie.  29) cwaniak z lasu.  30) strój żałobny.  32) drugi plan.

http://www.instalreporter.pl
http://www.purmo.pl/
http://www.instalreporter.pl/regulaminy/
http://www.instalreporter.pl/regulaminy/
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Wyposażenie węzła PEREKO dostosowuje do preferencji klienta:  

STANDARDOWE OPCJONALNE

Płytowe wymienniki ciepła Wymienniki płytowe skręcane lub 
wymienniki typu JAD

Elektroniczny regulator dla obiegu 
ogrzewania i ciepłej wody 

użytkowej
Elektroniczny regulator dla c.o., c.w.u.  

i c.t.

Elektroniczna pompa obiegowa 
dla c.o.; pompa cyrkulacyjna dla 

c.w.u.
Regulator różnicy ciśnienia

Zawory regulacyjne przepływu 
z siłownikami dla obiegów c.o.  

i c.w.u.
Opomiarowanie zużycia energii 

cieplnej

Czujniki temperatury Zabezpieczenie instalacji przed 
przekroczeniem temperatury

Zawory odcinające Automatyczne uzupełnianie zładu
Filtry siatkowe Zastosowanie magnetoodmulaczy

Termometry i manometry Monitoring pracy węzła
Połączenia elektryczne urządzeń Stabilizator lub zasobnik ciepłej wody

Skrzynka elektryczna —

WęZŁY CIEPŁOWNICZE PEREKO
Marka PEREKO wzbogaciła swoją ofertę o kompak-
towe węzły ciepłownicze. Zespół urządzeń tworzących 
węzeł jest niezbędnym elementem łączącym miejskie sieci 
ciepłownicze z instalacjami budynków mieszkalnych. Wę-
zły PEREKO wykonywane są według indywidualnego za-
potrzebowania, a oferta obejmuje rozwiązania o mocy od 
25 kW – dla domów jednorodzinnych, do kilku MW – dla 
instalacji przemysłowych. PEREKO dostarcza węzły jedno-
funkcyjne do c.o., dwufunkcyjne do c.o. i c.w.u. oraz wie-
lofunkcyjne dla centralnego ogrzewania, przygotowania 
ciepłej wody użytkowej oraz ciepła technologicznego.

 ENVO

KONSOLA POŚREDNIA ECO PLUS DO KONSTRUKCJI PODTYNKOWYCH
Konstrukcje podtynkowe o wysokości mniejszej niż wysokość pomieszczenia umożliwiają szybki i ekonomiczny montaż instalacji 
sanitarnych zarówno w nowych, jak i modernizowanych budynkach. Ustawienie i montaż stelaży z serii Eco Plus firmy Viega zaj-
muje dosłownie chwilę. Nowa konsola pośrednia pozwala na szybkie i dokładne ustawienie ściany w technologii zabudowy su-
chej, odpowiednio do szerokości wnęki. Tym samym skomplikowane własne konstrukcje wykonywane z profili CW odchodzą do 
lamusa.

Podobnie jak wszystkie elementy z serii Eco Plus, konsolę pośrednią charakteryzuje wysoka elastyczność. Fabrycznie została 
ona ustawiona na wysokość 1130 mm, lecz wbudowana nóżka teleskopowa pozwala wydłużyć ją nawet do 1300 mm. Ewen-
tualne skrócenie konsoli na wysokość 830 lub 980 mm jest proste, dzięki specjalnie wytłoczonym szczelinom. W ten sposób 
rozwiązanie firmy Viega sprawdza się doskonale w każdej sytuacji montażowej – także w łazienkach dla niepełnosprawnych, 
gdzie preferowana jest wygodna wysokość 980 mm. 

Nowy element Eco Plus instaluje się bezpośrednio na ścianie lub na prowadnicy montażowej. Głębokość montażową można re-
gulować w zakresie 75-200 mm. Szerokość konsoli pośredniej wynosi 50 mm. Przy zabudowie płytami kartonowo-gipsowymi nie 
ma żadnych problemów z montażem „na styk”.  

 VIEGA

http://www.instalreporter.pl
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ZAWóR KąTOWY Z TERMOSTATEM SCHELL
Nowoczesne zawory kątowe z termostatem SCHELL nie tylko pozwalają na ustawienie komfortowej temperatury wody, 
lecz również skutecznie chronią przed ewentualnym poparzeniem. Woda krążąca w instalacjach c.w.u. może mieć tem-
peraturę w zakresie 55-60°C. Stwarza to ryzyko poparzenia w trakcie codziennych czynności higienicznych, zwłaszcza, 
gdy z armatury korzystają dzieci lub osoby starsze. Termostat na zawór kątowy SCHELL gwarantuje stałą, pożądaną tem-
peraturę wypływającej wody, dając pewną ochronę przed wystąpieniem takich niebezpiecznych sytuacji. Pozwala na 
ustawienie stałej maksymalnej wartości tem-
peratury wody zmieszanej, np. 38°C. W zależ-
ności od indywidualnych wymagań można ją 
zmienić za pomocą narzędzia dostarczanego 
w zestawie. Ponadto umożliwia przeprowa-
dzenie dezynfekcji termicznej instalacji wodą 
o temperaturze 70°C. Termostat SCHELL na za-
wór kątowy, cena katalogowa: 765,23 zł netto.

 SCHELL

THERA PRO HR90 – TERMOSTATYCZNA 
GŁOWICA PROGRAMOWALNA
Firma Honeywell wprowadziła do oferty nową elektroniczną gło-
wicę termostatyczną Thera Pro HR90. 
Głowica HR90 wyposażona jest w szereg funkcji: programy „waka-
cje”, „przyjęcie” czy „dzień wolny”, a także pełna manualna regu-
lacja pozwalają na dostosowanie temperatury pomieszczeń do 
preferencji użytkownika. W trybie pracy ekonomicznej ECO, tem-
peratura obniża się o 3°C, obniżenie temperatury o 1°C prowadzi 
do oszczędności energii nawet o 6%. Głowica wyposażona jest 
także w funkcję automatycznego zamknięcia zaworu grzewczego  
w przypadku otwarcia okna oraz przeciwmrozową, która automa-
tycznie otwiera zawór grzewczy, gdy temperatura w pomieszcze-
niu spadnie poniżej 5°C. Urządzenie ma 6 punktów przełączenia 
na dobę do 3 poziomów temperatury przez 7 dni w tygodniu, co 
pozwala na dostosowanie czasu ogrzewania do indywidualnego 
rozkładu dnia. 
Głowica termostatyczna HR90 jest intuicyjna i prosta w monta-
żu. Można ją dopasować do wszystkich standardowych zaworów 
grzewczych. Wystarczy tylko kilka kroków, by głowica HR90 była 
gotowa do pracy: należy włożyć baterię, ustawić język, godzinę 
oraz datę, zdemontować starą głowicę, zamontować adapter (je-
śli jest konieczny), zamontować łącznik zaworu i już można pod-
łączyć głowicę HR90. Po instalacji urządzenie rozpoczyna pracę  
z programem fabrycznym, ale w bardzo prosty sposób można do-

stosować jego pracę do indywidualnego trybu 
dnia. W głowicy można skorzystać z funkcji blo-
kującej urządzenia, która zabezpiecza przed 

przypadkową zmianą programu np. przez 
dzieci. HR90 wyposażona jest także w ru-

chomy wyświetlacz, który ułatwia do-
stęp do wszystkich funkcji w trudno 

dostępnych miejscach. Użytkow-
nik ma możliwość zmiany obudowy  
z białej na chromowaną – dostęp-
ną w zestawie. 

 HONEYWELL

NOWY ADAx CLEA 
Adax CLEA to nowy ekskluzywny grzejnik ze szklanym fron-
tem. ADAX szczyci się wysoką jakością produktów, nie zanie-
dbując przy tym estetyki. CLEA nie jest wyjątkiem. Przedni 
panel z utwardzonego szkła, z wykończeniem tak gład-
kim, jak tafla lustra, nada wnętrzu wyszukanej elegancji. 
Grzejnik CLEA wyposażony jest w cyfrowy regulator tem-
peratury, umożliwiający nastawienie temperatury na dzień 
i na noc. Efektywne użytkowanie pozwala na zredukowa-
nie zużycia energii do celów ogrzewania nawet do 20%. 
Grzejnik może zostać opcjonalnie wyposażony w regulator 
manualny, pozwalający na utrzymanie zadanej tempera-

tury, bez możliwości zdefiniowania temperatury na dzień i na noc. Oferta Adax CLEA: model CP, wys. 420 mm, moc 600-
1000 W, standardowe kolory: biały i czarny; model CL, wys. 190 mm, moc 600-800 W, standardowe kolory: biały i czarny.

 ELEKTRA
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Spis reklamodawców
Armacell str. 40, BSH Klima Polska str. 48, Daikin str. 40, Forum Wentylacja  
Salon Klimatyzacja str. 35, Harmann str. 40, KAN str. 1, MTP str. 7, Oventrop str. 14, 
Pasywny-Budynek.pl str. 4, Rehau str. 49, SBS str. 8 i 9, TA Hydronics str. 15,  
Testo str. 44, Uniwersal str. 40 i 43, Wentylacja.com.pl str. 5.
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Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji materiałów.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.

CENTRALA REKUPERACYJNA MHR
W ofercie Mark Polska znajduje się centrala rekuperacyjna MHR, która stanowi doskonały 
przykład kompletnego systemu odzyskiwania ciepła. Energooszczędna centrala Mark MHR 
wyposażona jest w płytowy wymiennik ciepła ze strumieniem przeciwnym o sprawności wy-
noszącej 90%. Tak wysoka sprawność powoduje, że w wielu przypadkach nie jest konieczne 
dodatkowe ogrzewanie. Dzięki wymiennikowi ciepła otrzymuje się komfortową temperatu-
rę w budynku przy niewielkich kosztach eksploatacyjnych. 
Centrale rekuperacyjne MHR o przepływie powietrza od 600 do 16 800 m3/h są dostępne 
zarówno w wersji wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Mark Polska zapewnia możliwość wyboru 
spośród wielu modeli, np. posiadających podłączenie górne lub o wąskiej konstrukcji oraz 
modeli specjalnych. Centrala rekuperacyjna MHR dostarczana jest w wersji gotowej do pod-
łączenia i uruchomienia, tzw. Plug&Play. Istnieje również możliwość zastosowania wymienni-
ków elektrycznych, jak i chłodniczych. Centrala MHR firmy Mark dobrze sprawdza się także 
w miejscach, w których niemożliwe jest zastosowanie recyrkulacji. 
Właściwości centrali rekuperacyjnej MHR: 
• wysoka sprawność termiczna (do 90%),
• niska masa,
• panele zewnętrzne z blachy ocynkowanej pomalowane farbą w kolorze RAL 700,
• panele wewnętrzne z powłoką cynkowo-magnezową o nadzwyczajnej odporności na 
korozję,
• panele o grubości 45 mm,
• niski poziom hałasu,
• wentylatory w technolo-
gii EC,
• bezszwowe połączenie 
paneli z wnętrzem przy uży-
ciu uszczelnienia gumowe-
go (higieniczne),
• wysoki spręż dyspozycyjny,
• drzwiczki z możliwością de-
montażu,
• centrala dostarczona 
z okablowaniem i automa-
tyką w standardzie.

 MARK POLSKA
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