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Panele fotowoltaiczne na dachu szkoły 
w Starosiedlu (woj. lubuskie) będą pro-
dukować energię elektryczną ze słoń-
ca. Dzięki temu szkoła zapłaci mniejsze 

rachunki za prąd, a uczniowie poznają 
nowe technologie. 
To trzecia w Polsce szkoła, która zaczyna 
pełnić funkcję małej elektrowni. Grupa 

instalatorów, szkolonych w ra-
mach projektu Greenpeace, 
założyła dzisiaj na dachu szkoły 
w Starosiedlu (woj. lubuskie) 
panele fotowoltaiczne, które 
produkują energię elektryczną 
ze słońca. Dzięki tej mikroinsta-
lacji OZE, szkoła będzie mogła 
pokryć znaczną część zapotrze-
bowania na prąd. 
Podobna instalacja działa już na 
dachach Zespołu Szkół w Chle-
bowie (gm. Gubin) oraz Zespołu 
Szkół w Brodach (gm. Brody).  
A kolejna zostanie zamontowa-
na niebawem na dachu szkoły 
w Czarnowicach (gm. Gubin). 
Mikroelektrownie na szkołach 
w gminach Gubin i Brody po-
wstają w ramach współpracy 
Greenpeace z samorządami 
terytorialnymi oraz dyrekcjami 
szkół. Instalacje powstają dzięki 
dotacjom Europejskiej Fundacji 
Greenpeace. Wczesną wiosną 
Greenpeace zorganizował 
szkolenia dla instalatorów. 
Teraz osoby te wykorzystują 
zdobytą wiedzę w praktyce, 
między innymi instalując pane-
le fotowoltaiczne i małe elek-
trownie wiatrowe na budyn-
kach szkół.

Kolejna szkoła czerpie energię ze słońca  
– Greenpeace na dachu w Starosiedlu
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Wentylator typu MAG przeznaczony jest głównie do 
stosowania w instalacjach wentylacyjnych budynków 
mieszkalnych. Montowany być może na zakończeniu 
przewodów wentylacji wywiewnej kanałowej lub zbiorczej. 
Zadaniem wentylatora MAG jest utrzymanie normatywnych 
przepływów powietrza w kanałach wentylacyjnych oraz 
zapobieganie nadmuchiwaniu powietrza zewnętrznego  
do pomieszczeń wentylowanych.

Zabrania się stosowania wentylatorów MAG do wentylacji mechanicznej obiektów mieszkalnych,  
w których w wydzielonym pomieszczeniu używa się kotłów gazowych z otwartą komorą spalania.

Przy wyłączonym spod napięcia silniku elektrycznym wentylator stanowi dzięki swoim cechom 
geometrycznym formę stacjonarnej, o niskim współczynniku oporu własnego, nasady grawitacyjnej 
o parametrach wynikających z właściwości fizycznych powietrza zewnętrznego i powietrza wewnątrz 
pomieszczenia wentylowanego.
W przypadku braku warunków potrzebnych do działania wentylacji grawitacyjnej użytkownik może  
włączyć mechaniczną pracę wentylatora. Wentylator przystosowany jest do pracy ciągłej.

Wentylator MAG występuje w dwóch 
odmianach konstrukcyjnych:

- MAG 200/AC – wentylator napędzany 
silnikiem z wirującym stojanem niskiej 
mocy, z możliwością regulacji obrotów 
w zakresie 40-100% jego obrotów 
nominalnych,
- MAG 200/EC – wentylator napędzany 
silnikiem elektronicznie komutowanym, 
niskiej mocy, dwubiegowym.

Wentylator MAG charakteryzuje się niskim poziomem ciśnienia akustycznego.
Wentylator może być montowany na dowolnym elemencie wsporczym (podstawa, redukcja, kanał)  
o odpowiedniej sztywności, wyposażonym w kołowe przyłącze kołnierzowe Dn = 200 mm.  
Nominalna średnica wlotu wentylatora Dn = 200 mm.
Pracę układu wentylacyjnego można zautomatyzować zasilając wentylator ze sterownika przetwarzającego 
sygnał z dowolnego czujnika np. temperatury, ruchu, światła,  
wilgotności (np. HIGSTER).

a k t u a l n o ś c i d O  s p I s U  T R E Ś C I
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Paweł Ott od czerwca 2014 roku jest dyrektorem 
handlowym RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. 
Na nowym stanowisku będzie odpowiedzial-
ny za markę Beretta oraz działania handlowe 
prowadzone na rynku polskim. 
Posiada bogate doświadczenie w branży 
grzewczej zdobyte przez 9 lat pracy w firmie 
NMC Polska Sp. z o.o. Izolacje Techniczne na 
stanowisku dyrektora sprzedaży odpowie-
dzialnego za rynki CEE. Ostatnie doświadcze-
nia nabył w Spółce Giełdowej Libet, znane-
go producenta kostki brukowej.
Do największych sukcesów należy zaliczyć 
permanentny rozwój firm, w których praco-
wał, poszerzanie rynków zbytu, zwiększanie 
udziałów w rynku oraz świadomości marek.

Prywatnie: z zamiłowania sportowiec upra-
wiający amatorsko wymagający sport jakim 
jest triathlon.

Jego pasją jest rozwój w każdej dziedzinie ży-
cia. Dlatego nieustannie stawia sobie nowe 
cele zawodowe i sportowe, konsekwentnie je 
realizując. Jednak to rodzina jest zawsze na 
pierwszym miejscu, jest dla niego motorem  
i motywacją do działania.

Paweł Ott  
– dyrektor handlowy  
marki Beretta na Polskę

Punktuj z Pipelife – akcja promocyjna trwa

Programem promocyjnej sprzedaży objęty  
jest asortyment firmy Pipelife zawarty  
w cenniku. Aktualna lista produktów objętych 
programem promocyjnej sprzedaży wraz  
z liczbą punktów przysługujących za ich  
zakup, dostępna jest na stronie internetowej 
www.pipelife.pl oraz w punktach sprzezeda-
ży. Przed zakupami należy wypełnić formularz 
zgłoszeniowy. Rób zakupy w Pipelife i zbieraj 
punkty. Akcja promocyjna prowadzona jest na 

obszarze całej Polski. Punkty naliczane uczestni-
kowi za dokonane zakupy w ramach programu 
promocyjnej sprzedaży muszą być wykorzysta-
ne przez uczestnika do 15 lutego 2015 roku, po 
tym terminie zostają automatycznie unieważ-
nione i nie uprawniają do odbioru nagród  
w programie promocyjnej sprzedaży. Nagrody 
wybiera się z Katalogu nagród, a następnie do-
konuje Zgłoszenia Odbioru Nagrody. Nagrody 
PIPELIFE dostarczy pod wskazany adres.

Wojewódzki Cech Kominiarzy w Opolu wraz  
z Korporacją Kominiarzy Polskich, Politechni-
ką Opolską, Opolską IIB zapraszają na Konfe-
rencję Naukowo-Techniczną w Prószkowie  
w dniach 2-4 października 2014 r.
W związku z dużym sukcesem pierwszej  
1. edycji konferencji podjęto decyzję  
o organizacji drugiej. Konferencja organi- 
zowana jest przy współudziale pracowni-
ków wyższych uczelni i organizacji technicz-
nych. Skierowana jest zarówno do środowisk 
naukowych, jak i przedstawicieli przemysłu. 
Pomysł zorganizowania konferencji powstał 
w wyniku dużego zainteresowania coraz 
szerszego grona osób z różnych branż, sze-
roko pojętej tematyki kominowej (środowisk 
naukowych, projektantów, wykonawców, 
firm zajmujących się produkcją i sprzedażą 
urządzeń małej energetyki, oraz wymiany 
gazów, dostawców paliw itp.). Konferencja 
będzie składać się z sesji tematycznych, 
podczas których będą prezentowane refe-
raty zamówione przez organizatorów i zgło-

szone przez uczestników konferencji.
Tematyka konferencji:
• bezpieczeństwo eksploatacji systemów ko-
minowych,
• jakość środowiska wewnętrznego obiektów 
budowlanych,
• wpływ ogrzewania obiektów budowlanych 
na ochronę środowiska,
• technologia systemów wymiany gazów,
• bezpieczeństwo przeciwpożarowe i bez-
pieczeństwo konstrukcji budowlanych.
Konferencja odbędzie się w hotelu Arkas 
w Prószkowie k. Opola, ul. Daszyńskiego 12. 
Koszt uczestnictwa 800 zł. 

II Konferencja Bezpieczne Ciepło 2014

Więcej o konferencji
przejdź

Firma Bartosz Sp.j. została nominowana do ty-
tułu Jakość Roku 2014” w największym w Polsce 
konkursie oceniającym działania projakościowe 
polskich przedsiębiorstw. Poza oceną standar-
dów, wprowadzonych i stosowanych procedur, 
otrzymanych certyfikatów i atestów, komisja 
poddaje ocenie działania proekologiczne oraz 
innowacyjność przedsiębiorstwa. Konkurs objęty 
jest honorowym patronatem European Orga-

nization for Quality z siedzibą w Brukseli. Tytuł 
„Jakość Roku” podnosi prestiż firmy oraz jest 
potwierdzeniem wysokiego standardu  
usług i oferowanych produktów.

Jakość Roku 2014 dla firmy Bartosz 

http://www.instalreporter.pl
http://www.pipelife.com/media/pl/pobierz/Punktuj_z_Pipelife.pd
http://promocja.pipelife.pl/nagrody
http://www.cechkominiarzy.pl
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Centrum Psychoonkologii w ośrodku „Zielony Dół”  
w Krakowie z końcem czerwca zostało wyposażone w no-
woczesny system instalacji wodociągowych. Firma KAN 
przekazała komplet materiałów niezbędnych do remontu. 
Prowadzone przez Stowarzyszenie Wspierania Onkologii Unicorn 
krakowskie Centrum Psychoonkologii to pierwszy w Polsce sta-
cjonarny, specjalistyczny ośrodek zapewniający wszechstronną 
opiekę chorym na raka i ich rodzinom. Obiekt „Zielony Dół”,  
w którym działają wolontariusze stowarzyszenia, wymagał jed-
nak wyremontowania.
– Nasza firma nie od dziś chętnie wspiera organizacje i instytu-
cje ukierunkowane na pomoc potrzebującym. Zdrowie w życiu 
jest zdecydowanie najważniejsze, dlatego też zdecydowaliśmy 
się udzielić stowarzyszeniu wszelkiej niezbędnej pomocy przy 
modernizacji budynku Centrum – wyjaśnia Maciej Cisek, dyrek-
tor regionalny KAN. 
Białostocka spółka na rzecz Unicorn przekazała komplet-
ny, nowoczesny system instalacyjny KAN‑therm Push. Jest 
to jeden z flagowych produktów firmy, wykorzystywany 
przy wielu prestiżowych inwestycjach.
Do tej pory dzięki niemu wykonano już ponad 29 mln połączeń. 

Prace w ośrodku obejmowały pomoc w opracowaniu doku-
mentacji projektowej wewnętrznej instalacji wodociągowej 
(ciepła i zimna woda użytkowa) oraz jej wykonanie. System 
KAN-therm Push, również nieodpłatnie, zamontował autoryzo-
wany wykonawca KAN – firma Probud z Krakowa.
– Już od ponad 15 lat mam zaszczyt być przyjacielem Unicorn  
i tym samym wspierać osoby najbardziej pokrzywdzone przez los, 
czyli chorych pochodzących z niemal całej Polski – mówi aktor 
Jerzy Stuhr, jeden z ambasadorów stowarzyszenia. I dodaje:
– Cieszę się, że dzięki pomocy ludzi dobrej woli tak szybko uda-
ło się zmodernizować i wyposażyć obiekt Centrum Psychoon-
kologii. W ten sposób stworzyliśmy to, o czym marzyliśmy od 
samego początku – miejsce, w którym każdy potrzebujący, nie-
zależnie od tego, skąd pochodzi, będzie miał szansę uzyskać 
profesjonalną opiekę.
Stowarzyszenie Unicorn, oprócz działań lokalnych, adresowa-
nych do mieszkańców Krakowa i okolic, realizuje także projekty 
wielospecjalistyczne, dzięki którym może pomagać osobom  
z różnych regionów kraju.
W ramach prowadzonego przez stowarzyszenie od maja 2009 r. 
Centrum Psychoonkologii oferowane jest m.in. indywidualne 

wsparcie psychologiczne, psychoterapia grupowa, treningi 
umiejętności psychologicznych, konsultacje ze specjalistami  
(z lekarzem onkologiem, dietetykiem, fizjoterapeutą lub pra-
cownikiem socjalnym) oraz zajęcia ruchowe i relaksacyjne.

KAN wspiera potrzebujących

Maciej Kawa – współwłaściciel firmy Probud S.C, Jerzy i Barbara Stuhrowie 
oraz Maciej Cisek – Dyrektor Regionu Południowego firmy KAN

Urządzenia grzewcze Jaga obecne są już w salonie firmy 
Rzońca przy ul. Hurtowej 7, wkrótce pojawią się również  
w nowym salonie firmy Dartom przy ul. Ekologicznej 1.
– Ruszamy nie tylko ze sprzedażą, ale również z kampanią 
edukacyjną dla architektów. Zależy nam, aby klienci dobrze 
poznali firmę Jaga i jej wartości, wśród których tak samo ważne 
jak efektywność i oszczędność urządzeń grzewczych jest to, by 
były one przyjazne środowisku – mówi Dariusz Mikołajczuk, do-
radca handlowy regionu z firmy Jaga Polska. Oferta grzejników 
Jaga w białostockim salonie pokazuje twórczą kreatywność 
Jagi oraz dbałość o kwestie ekologiczne. Z szerokiej oferty pro-
ducenta właściciele salonu wybrali m.in. bezpieczny grzejnik 

Play w obudowie z płyty MDF, z ukrytą głowicą – urządzenie 
idealne do dziecięcego pokoju. Jest tu również grzejnik Verti-
ga – najnowszy grzejnik Jaga, którego ogromna moc uzyskana 
przez zastosowanie wentylatorów wystarczy, żeby ogrzać całe 
pomieszczenie. Gratką dla architektów odwiedzających  eks-
pozycję grzejników Jaga będzie z pewnością Freedom – desi-
gnerski grzejnik stojący, który łączy funkcję grzejnika stojącego, 
ściennego i dekoracyjnego. Jest on laureatem prestiżowej na-
grody wzorniczej Red Dot Award 2013. 
Salon firmy Rzońca czynny jest codziennie w godz. 7-17.  
Na klientów czeka również świetna kawa oraz miejsce, gdzie 
można spokojnie porozmawiać z doradcą marki Jaga. 

Grzejniki Jaga rozgrzewają Białystok

http://www.instalreporter.pl
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Woda jest m.in. przedmiotem zaintere- 
sowania 4. Międzynarodowych Targów 
Energii Odnawialnej i Efektywności Ener- 
getycznej RENEXPO® Poland, które odbę-
dą się w dniach 23‑25 września 2014 r.  
w Warszawskim Centrum EXPO XXI. 
Przez trzy dni targi stanowić będą nowo-
czesną platformę umożliwiającą zaprezen-
towanie najnowszych innowacji z branży 
OZE, także w sektorze hydroenergetycz-
nym. Producenci, społeczności lokalne, 
inwestorzy, planiści, deweloperzy projek-
tów czy operatorzy elektrowni wodnych 
będą mieli okazję zapoznać się z aktual-
nymi trendami i nowinkami z tego obsza-
ru. Wstęp na targi będzie bezpłatny dla 
wszystkich zwiedzających, którzy dokonają 
uprzedniej rejestracji (kliknij tutaj).
Jak co roku targom RENEXPO® Poland to-

warzyszyć będzie cały szereg profesjonal-
nych konferencji i forów biznesowych, pod-
czas których krajowe i międzynarodowe 
organy publiczne, stowarzyszenia, naukow-
cy oraz firmy związane na co dzień z branżą 
OZE zaprezentują najnowsze trendy, wyniki 
badań, technologie i innowacje w swoich 
dziedzinach. Atrakcyjnym punktem progra-
mu tegorocznej odsłony RENEXPO® Poland 
będzie m.in. 4. Konferencja – Energia 
Wodna w Polsce, organizowana 23 wrze-
śnia 2014 r. przez Towarzystwo Elektrowni 
Wodnych wspólnie z Instytutem Maszyn 
Przepływowych PAN, Towarzystwem Roz-
woju Małych Elektrowni Wodnych i REECO 
Poland. 

Woda zajmuje 72% powierzchni naszej plane-
ty, a jej globalne zasoby szacuje się na blisko 
1,4 mld km3. Szacuje się, że ok. 16% wykorzy-
stywanej na świecie energii elektrycznej po-
chodzi właśnie z elektrowni wodnych.  
Hydroenergetykę na tle innych odnawial-
nych źródeł energii cechuje bardzo wysoka 
produktywność. W wielu krajach, tj. w Norwe-
gii, Szwajcarii, Brazylii, czy też Wenezueli, sta-
nowi ona podstawowe źródło energii elek-
trycznej, które jest w stanie zaspokoić niemal 
całkowity popyt kraju. 

W Europie energetyka wodna zachowuje  
nadal wiodącą pozycję wśród odnawial- 
nych źródeł energii. Niestety, wiele lokalizacji  
o preferencyjnych warunkach do budowy 
dużych elektrowni wodnych zostało już wy-
korz.ystane. Nie oznacza to jednak, że poten-
cjał w zakresie wykorzystania wody do pro-
dukcji energii elektrycznej został wyczerpany. 

Wyraźnym trendem w Europie jest od wielu 
lat rozwijanie tzw. małych elektrowni wod-
nych (MEW) o mocy zainstalowanej nie więk-
szej niż 10 MW. Wykorzystują one zazwyczaj 
potencjał niewielkich rzek, rolniczych zbior-
ników retencyjnych, systemów nawadniają-
cych czy kanałów przerzutowych. Pod tym 
względem na starym kontynencie przodują 
Włochy, Francja oraz Hiszpania. 

Także w Polsce, z powodu narzuconych 
uwarunkowań środowiskowych, rozwój hy-
droenergetyki w najbliższych latach będzie 
stymulowany przez mniejsze obiekty o mocy 
zainstalowanej nie większej niż 5 MW. Zasoby 
energetyczne polskich wód szacuje się na 
około 12 TWh/rok – około 8% energii elek-
trycznej produkowanej w naszym kraju.  
Potencjał ten wykorzystujemy zaledwie  
w 20%, co stawia nas na jednym z ostat-
nich miejsc w Europie. Liczba wszystkich 
funkcjonujących w Polsce elektrowni wod-
nych nie przekracza 800.

Mimo ograniczonej liczby miejsc o wa-
runkach preferencyjnych do inwestycji 
w duże hydroelektrownie, szacuje się, że 
istnieje blisko 6000 lokalizacji, w których 
warto rozważyć budowę małych elektrow-
ni wodnych. Około75% polskich zasobów 
hydroenergetycznych znajduje się w ob-
szarze dorzecza Wisły. Na dorzecze Odry 
przypada około 20%. Sprzyjające warunki 
do budowy małych elektrowni wodnych 
istnieją w Karpatach, Sudetach, na Rozto-
czu, a także na rzekach Przymorza. NFO-
ŚiGW przewiduje wsparcie finansowe dla 
tego typu inwestycji. 

Na RENEXPO Poland 2014 o energetyce wodnej

Dla central wentylacyjno-klimatyzacyjnych  
produkcji Frapol został wydany przez TÜV Rhe-
inland certyfikat potwierdzający zgodność  
z wymaganiami następujących norm: PN-EN 
1886:2008 Wentylacja budynków. Centrale 
wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości 
mechaniczne; PN-EN 13053+A1:2011 Wentyla-
cja budynków. Centrale wentylacyjne i klima-
tyzacyjne. Wzorcowanie i charakterystyki dzia-
łania urządzeń, elementów składowych i sekcji; 
DIN 1946-4:2008 Standard Ventilation and air 
conditioning – Part 4: Ventilation in buildings 
and rooms of health care.

Frapol z Certyfikatem  
TÜV Rheinland

http://www.instalreporter.pl
http://www.renexpo-warsaw.com/404.html?&L
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Akcja „take a seat” rozwija się. W liczbie zdoby-
tych ankiet przoduje Wielkopolska. Akcja polega 
na tym, aby zaprezentować toaletę myjącą, 
bądź zaprosić do wypróbowania toalety te-
stowej wyposażonej w toaletę myjącą Geberit 
AquaClean oraz poprosić klienta o opisanie swo-
ich wrażeń. Nic bowiem nie zastąpi osobistego 
doświadczenia w tej kwestii. Ponad 80% osób, 
które wypróbowało toaletę myjącą, chociaż raz 
zmienia swoje zdanie na temat ewentualnego 

zamontowania jej u siebie w domu. Wiemy także 
z przeprowadzonych badań, że 95% osób, któ-
re chociaż przez 2 tygodnie korzystały z toalety 
myjącej Geberit AquaClean nie wyobraża sobie 
dalszego korzystania z toalety bez funkcji mycia. 
Najciekawsze opinie Geberit nagrodzi płaszcza-
mi kąpielowymi i weekendami w SPA. Pierwsza 
część konkursu została już rozstrzygnięta.
Sprawdź, czy w Twojej okolicy możesz  
wypróbować Geberit AquaClean

Kampania „Take a seat” – Geberit  
szuka ambasadorów toalet myjących

Już po raz 46. firma Systherm Chłodnictwo  
i Klimatyzacja wraz z Towarzystwem Chłodnic-
twa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła SIMP zaprasza 
do udziału oraz prezentacji firmy bądź wygło-
szenia referatu podczas Dni Chłodnictwa  
odbywających się 19-20 listopada 2014 r.  
w Poznaniu nt.: Energooszczędne rozwiązania 
techniczne urządzeń i instalacji chłodniczych, 
klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła.
Można zgłaszać referaty/prezentacje o na-
stępującym zakresie tematycznym:
• energooszczędne rozwiązania systemów  
i urządzeń;
• energooszczędne technologie w zamrażaniu
• odzysk ciepła w układach chłodniczych  

i klimatyzacyjnych;
• systemy sterowania, zabezpieczeń oraz moni-
toringu instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych 
i pomp ciepła w przechowalnictwie produktów;
• problemy eksploatacyjne instalacji chłod- 
niczych, chłodniczych, klimatyzacyjnych  
i pomp ciepła ograniczające zużycie energii 
klimatyzacyjnych i pomp ciepła.
Referaty/prezentacje będą opublikowane  
w materiałach konferencyjnych. Materiały te 
otrzymają wszyscy uczestnicy konferencji. 
Więcej www.szkoleniasystherm.pl

XLVI Dni Chłodnictwa Deweloperzy zainteresowani dopłatami  
do kredytów na budowę domów energooszczędnych

250 lokali mieszkalnych, 91 domów energo-
oszczędnych i 10 pasywnych budowanych 
lub planowanych przez deweloperów zostało 
pozytywnie ocenionych przez weryfikatorów 
energetycznych, umożliwiając zainteresowanym 
rodzinom ubieganie się o kredyty bankowe z do-
płatą NFOŚiGW. 
W ramach programu dopłat do kredytów na 
budowę domów energooszczędnych, benefi-
cjenci mają możliwość nie tylko zrealizowania 
samodzielnie inwestycji, ale również zakupu 
domu lub lokalu mieszkalnego od dewelopera. 
Pierwsze deweloperskie oferty domów energo-
oszczędnych zostały już zrealizowane, a benefi-
cjenci otrzymali dopłaty. Od początku 2014 r. 
pozytywne weryfikacje dotyczące zarówno  
budynków jedno- i wielorodzinnych zgłosiło  
9 deweloperów – dwaj budujący mieszkania,  
a pozostali oferujący domy mieszkalne. 
Program dopłat nie jest skierowany bezpośred-
nio do deweloperów, lecz do osób fizycznych 
budujących dom jednorodzinny lub kupujących 
dom/mieszkanie od dewelopera (rozumianego 
również jako spółdzielnia mieszkaniowa). 
Dofinansowanie ma formę częściowej spłaty 

kapitału kredytu bankowego zaciągniętego 
na budowę/zakup domu lub zakup mieszkania. 
Dotacja jest wypłacana na konto kredytowe 
beneficjenta po zakończeniu realizacji przedsię-
wzięcia i potwierdzeniu uzyskania wymaganego 
standardu energetycznego przez budynek.

Dofinansowanie, na jakie może liczyć rodzina 
kupująca dom lub mieszkanie od dewelopera:
• dom jednorodzinny:
a) standard NF15 – dotacja 50 tys. zł brutto;
b) standard NF40 – dotacja 30 tys. zł brutto;
• lokali mieszkalny w budynkach wielorodzinnych:
c) standard NF40 – dotacja 11 tys. zł brutto;
d) standard NF15 –dotacja 16 tys. zł brutto.

Program ruszył w ubiegłym roku, a przeznaczo-
ne na niego środki, w wysokości 300 mln zł, do- 
finansują około 12 tysięcy domów i mieszkań  
o niskim zapotrzebowaniu na energię. System 
dofinansowania realizowany jest we współpracy 
z sektorem bankowym. W ramach przeprowa-
dzonych naborów podpisano umowy z 7 ban-
kami, które obecnie oferują kredyty na budowę 
domu wraz z dotacją NFOŚiGW.

W  Dzienniku Ustaw z dnia 2 lipca 2014 r.  
pod poz. 888 opublikowane zostało rozporzą-
dzenie ministra infrastruktury i rozwoju z dnia  
3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obli-
czania charakterystyki energetycznej budyn-

ku i lokalu mieszkalnego lub części budynku 
stanowiącej samodzielną całość techniczno-
-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzo-
rów świadectw charakterystyki energetycznej. 
Treść rozporządzenia tutaj

Nowe rozporządzenie dot. obliczania 
charakterystyki energetycznej

http://www.instalreporter.pl
http://www.ogrzewnictwo.pl/
http://www.geberit-aquaclean.pl/pl_pl/testen_und_kaufen/dealer_locator/partner.html
http://www.geberit-aquaclean.pl/pl_pl/testen_und_kaufen/dealer_locator/partner.html
http://www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2014-888
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W 28 krajach UE wyprodukowano ponad 11 mln 
ton pelletu, dodatkowo sprowadzono około  
5 mln ton, głównie z USA, Kanady i Rosji. Z tego 
około 8 mln ton jest wykorzystywane w sektorze 
ciepłownictwa (wg BAPE).
Wpływ na rynek pelletu w Europie miała nadpo-
daż zielonych certyfikatów, szczególnie odczuli  
to wschodni sąsiedzi Polski – Ukraina. Polska jest 
bowiem największym importerem pelletu ze sło-
my oraz łusek słonecznika, produkowanych  
w tym kraju. Udział importu tych produktów wyno-
si ponad 90%, jednak w 2013 r. wyniósł zaledwie 
200 tys. ton. Jeśli chodzi o pellet drzewny do Polski 
trafiło jedynie 1/3 ukraińskiej produkcji (ok. 90 tys. 
ton w 2013 r.). Drastyczne ograniczenie importu 

z Ukrainy wynikało, z najniższego poziomu ceny 
zielonych certyfikatów, czego konsekwencją było 
wycofywanie się z umów z dostawcami biomasy.   
Produkcja ekologicznego paliwa w UE stanowi 
ok. 50% światowej produkcji, natomiast jego 
zużycie wynosi blisko 70%, dlatego UE jest zmu-
szana importować to paliwo, głównie z USA oraz 
Kanady. W ostatnich latach gwałtownie wzrosło 
znaczenie jakości importowanego pelletu,  
a także posiadanie przez dany produkt certyfi-
katów. Najbardziej doceniany jest pellet ozna-
czany normą EN Plus A1. Parametry jakościowe 
dotyczą: opisu dopuszczalnych wymiarów bio-
paliwa (średnicy i długości), minimalnej gęstości, 
trwałości, wartości opałowej, a także ustalają 

dopuszczalną zawartość pyłu, popiołu, wody 
(parametr wilgotności) i wybranych pierwiast-
ków. Ponadto, normy mogą również określać 
rodzaj surowca oraz ilość domieszek.
Polskie firmy konkurują z największymi produ-
centami europejskimi: Niemcami, Szwedami, 
Łotyszami i Austriakami. Co ciekawe na pozycję 
lidera pod względem zużycia pelletu, wysunęły 
się Włochy, które spalają ponad 2,5 mln ton pel-
letu. Włochy to przykład kraju, w którym dzięki 
wypełnieniu zapisów Krajowego Planu Działań 
na rzecz OZE, pellet trafia prawie w 100% do 
użytkowników indywidualnych, zasilając blisko  
2 mln instalacji do spalania biomasy.
Stale rośnie ilość pelletu drzewnego wykorzy-

stywanego w sektorze ciepłownictwa w UE od 
2011 roku około 1 mln ton rocznie. Wg najnow-
szych danych Bioenergy International moce 
produkcyjne pelletu wynoszą już 40 milionów 
ton, z czego w 2013 ponad 4 mln ton posia-
dało certyfikat Enplus. W Polsce certyfikaty na 
swoje produkty uzyskało siedmiu producentów. 
Jeszcze w 2014 roku normy z serii EN 14961 doty-
czące kwalifikacji biopaliw stałych, na których 
oparte zostały m.in. systemy certyfikacji ENplus 
oraz DINplus, zostaną zastąpione międzynaro-
dowymi normami z serii EN ISO 17225. W dużej 
mierze nowe normy oparte są na normach eu-
ropejskich i nieznacznie je zmieniają. 
Źródło: STELMET 

Europejski rynek pelletu

Wavin Polska SA wprowadził nowoczesną aplikację 
(kalkulator) dotyczącą systemu Borplus dostępną na 
komputerze i smartfonie z systemem Android (wkrótce 
także z systemem IOS). 
Narzędzie przeznaczone jest głównie dla projektantów 
i instalatorów systemu PP-R do ciepłej i zimnej wody 
Borplus. Pozwala na szybkie określenie: parametrów 
procesu zgrzewania systemu, długości ramienia kom-
pensacji, odległości dla podpór przesuwnych.

Aplikacja  
na tablety i smartfony  
dla systemu Borplus

Aplikacja Wavin Borplus
Pobierz

Promocja 
„Aktywne  
lato z Gebo”

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji pro-
mocji „Aktywne Lato z Gebo Fittings”.
Wszyscy dystrybutorzy, którzy dokonają za-
kupów złączek gwintowanych Gebo Fittings 
na określone w ulotce kwoty netto otrzymają 
zestawy bardzo atrakcyjnych gadżetów 
na lato. Są wśród nich plecaki, bidony, worki 
na trening, saszetki, scyzoryki oraz opaski od-
blaskowe.
Szczegóły znajdą państwo w ulotce promo-
cyjnej oraz regulaminie promocji.

Czas trwania akcji: do 31 lipca 2014 r. lub do 
wyczerpania zestawów gadżetów.

http://www.instalreporter.pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.mda.wavin&hl=pl
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2014/07/Regulamin-promocji-Aktywne-Lato-z-Gebo-Fittings.pdf
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Bitwa o łazienkę – pod takim hasłem,  
w dniach 7-8 czerwca 2014 r., w Hotelu 
Black & White w Myślenicach rozegrały się 
zawody, w których wzięli udział sponsorzy  
– producenci wyposażenia łazienek, czo- 
łowi krakowscy designerzy, projektanci  
i architekci.
W czasie dwugodzinnych zmagań 5 drużyn 
złożonych z profesjonalistów miało za zada-
nie stworzenie aranżacji łazienki w przygoto-
wanym boxie, z produktów dostarczonych 
przez sponsorów, które znajdowały się w ho-
telowej „spiżarni…”. Liczył się pomysł, ale tak-
że szybki refleks i działanie pod presją czasu. 
Miło nam poinformować, iż zespół ENIX najle-
piej poradził sobie z tym trudnym zadaniem, 
zdobywając I miejsce w zawodach i gorące 
owacje. 
Impreza zorganizowana przez R-Design, przy 
współudziale sponsorów ma za zadanie  
w nieformalny sposób przybliżyć ofertę pro-

ducentów, zapoznać środowisko branżowe  
z nowymi technologiami i trendami wzorni-
czymi w wyposażeniu wnętrz łazienkowych. 
Źródło: Afir Biuro PR firmy ENIX

Drużyna ENIX  
wygrywa pierwszą  
„Bitwę o łazienkę”

Filmik z zawodów  
obejrzyj

Polska Korporacja Techniki  
Sanitarnej Grzewczej Gazowej  
i Klimatyzacji wraz z redakcją 
„Polskiego Instalatora” ogłosiły 
laureatów konkursu Złoty Instala-
tor dla Najlepszych za 2013 rok. 
Celem konkursu jest docenienie 
firm czynnie działających na ryn-
ku branży instalacyjnej za różno-
rodne formy aktywności. Wyróż-
nienia dla firm zostały przyznane 
w 4 kategoriach. Na podstawie 
zgłoszonych wniosków, doku-
mentów i zasięgniętych opinii na 
posiedzeniu w dniu 14 maja 2014 
roku postanowił przyznać tytuł 

„ZŁOTEGO INSTALATORA dla Najlepszych za 
2013 rok” następującym firmom w kategorii:
- opracowanie lub wdrożenie polskiego, no-
woczesnego rozwiązania technicznego:
Schiedel za system wentylacji hybrydowej 
Schiedel Flow; Spiroflex za opracowanie  
i wdrożenie łącznika rurowego renowacyjne-
go ze stabilizatorem  – KOLANO RENOWACYJ-
NE – do modernizacji systemu kominowego;
- wzorcowe wykonanie przez firmę instala- 
cji: gazowniczych, wodnokanalizacyjnych, 
centralnego ogrzewania, wentylacyjnych  
i klimatyzacyjnych: Zakładowi Instalacji 
Sanitarnych i Budownictwa Ogólnego za 
wzorcowe wykonawstwo sieci i instalacji wo-

dociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, 
stacji redukcyjno-pomiarowych gazu, instala-
cji centralnego ogrzewania, sieci ciepłowni-
czych i chłodniczych, instalacji klimatyzacyj-
nych oraz kotłowni i wymiennikowni ciepła;  
4 ENERGY TOMIKA za wzorcowe wykonaw-
stwo nowoczesnych systemów grzewczych  
z wykorzystaniem pomp ciepła oraz ogniw 
fotowoltaicznych; Z.P.U. DAR‑GAZ za wzor-
cowe wykonawstwo sieci i instalacji gazo-
wych wraz z projektowaniem;
- nowoczesne rozwiązania w organizacji han-
dlu hurtowego i detalicznego branży insta-
lacyjnej: TERMET za stworzenie funkcjonalnej 
krajowej sieci sprzedaży urządzeń grzewczych 
opartej o Autoryzowanych Dystrybutorów, Au-
toryzowanych Instalatorów oraz Serwisantów;
- wysoce zaawansowane technologie, sys-
temy i urządzenia w zakresie odnawialnych 
źródeł energii: METAL‑FACH za kotły na  
biomasę SOKÓŁ typoszeregu SD DUO BIO  
z automatycznym podajnikiem paliwa;  
STIEBEL ELTRON za kompaktową pompę cie-
pła WPC 04/05/07/10/13 (cool) typu solanka/
woda z wbudowanym zasobnikiem c.w.u.  
o pojemności 200 litrów; Thermaflex Izolacji 
za giętkie rury preizolowane Flexalen 600 do 
współpracy z odnawialnymi źródłami ciepła; 
De Dietrich Technika Grzewcza za pompę 
ciepła Caliane marki Sofath wykorzystującą 
technologię bezpośredniego odparowania.

Złoty Instalator dla Najlepszych za rok 2013

W sklepie internetowym www.taniopal.pl 
ruszyła gorąca wyprzedaż produktów węglo-
wych. Tylko tam użytkownicy automatycz-
nych kotłów i pieców tradycyjnych mogą 

dokonać dużych zakupów wszystkich grup 
materiałów opałowych w niskich cenach. 
Ceny spadają wprost proporcjonalnie do 
liczby zakupionych ton. 

Letni OUTLET węgla wystartował

http://www.instalreporter.pl
http://www.wentylacja.com.pl
https://docs.google.com/a/rbkmedia.pl/file/d/0B8PByBN1-LEkRVdlU2RHcEFPUTQ/edit?pli=1
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warstwowym zasobnikiem ciepłej wody użyt-
kowej o pojemności nominalnej 210 l z dodat-
kową wężownicą do układu solarnego. Pod 
jego obudową ukryte jest pozostałe, i co naj-
ważniejsze kompletne, wyposażenie solarne 
m.in. regulator, naczynie przeponowe 18 l, 
trzystopniowa pompa, zawór do napełnia-
nia. We współpracy z kolektorami płaskimi 
kocioł ten umożliwia uzyskanie oszczędności 
energii potrzebnej do przygotowania ciepłej 
wody użytkowej nawet do 60%. 

Cerapur Solar to dwufunkcyjny, kompaktowy 
kocioł wiszący o mocy 6,6-23,8 kW na potrze-
by centralnego ogrzewania (grzejnikowego 
lub podłogowego) i 29,7 kW, gdy podgrze-
wa ciepłą wodę użytkową. Specjalnie do in-
tegracji z nim zaprojektowano zbiornik buforo-
wy SP400SHU o pojemności użytkowej 412 l  
z wężownicą do instalacji solarnej i z dodat-
kowym przyłączem dla kolejnego źródła cie-
pła o mocy do 7 kW (np. kominka). Dzię-
ki temu, że całe wyposażenie solarne – jako 
stacja solarna – wraz z układem elektronicz-
nym jest wbudowane w podgrzewacz, udało 
się stworzyć łatwy w montażu system grzew-
czy, zajmujący mało miejsca. Wysoka efek-
tywność pracy systemu została potwierdzona 
również przez Instytut Fraunhofer ISE (Institut 
für Solare Energiesysteme). Certyfikat gwa-
rantuje, że system Cerapur Solar jest znacznie 
oszczędniejszy niż konwencjonalne rozwiąza-
nia łączące technologię solarną i kondensa-
cyjną. Jest to możliwe poprzez zastosowanie 
odpowiedniego układu hydraulicznego, do-
pasowanie do siebie wszystkich komponen-
tów oraz rezygnację z systemu gromadzenia 
zapasów ciepłej wody użytkowej. Zbiornik bu-
forowy nie ma objętości dyspozycyjnej, gdzie 
musiałaby być stale utrzymywana odpowied-
nia temperatura przez kocioł kondensacyjny. 

Energooszczędne i trwałe 
urządzenia marki Junkers  
– system solarny plus technika kondensacyjna 

  Kolektory Junkers

Ramy płaskich kolektorów słonecznych  
FKC‑2 serii Comfort i FKT‑2 serii Excellence 
wykonane zostały z włókna szklanego –  
materiału, który wykorzystywany jest m.in.  
w przemyśle lotniczym. Dzięki temu panele 
są nie tylko lekkie, co znacznie ułatwia i skra-
ca ich montaż, ale też nie stanowią dużego 
obciążenia dla konstrukcji dachu. Ponadto 
są odporne na warunki atmosferyczne i mają 
długą żywotność. 
Oba modele umożliwiają montaż na dachu 

skośnym, w połaci dachu, a także na dachu 
płaskim. Ponadto istnieje możliwość podłą-
czenia do 5 sztuk kolektorów FKT-2 szeregowo 
jednostronnie i do 10 sztuk szeregowo dwu-
stronnie. 
Zastosowana w obu modelach wysokoselek-
tywna powłoka absorbera Al/Cu zapewnia 
wysoki wskaźnik wykorzystania powierzchni. 
Moc kolektora FKC-2 z linii Comfort przy natęże-
niu promieniowania słonecznego 1000 W/m2  
i różnicy temperatury pomiędzy średnią tem-
peraturą czynnika grzewczego w kolektorze  
a temperaturą otoczenia 10 K wynosi 1650 kW, 

a FKT-2 odpowiednio 1829 kW. Poświadcze-
niem wysokich parametrów tych kolektorów 
jest certyfikat Solar Keymark.

Szeroka oferta kotłów  
kondensacyjnych Junkersa

Doskonałym uzupełnieniem instalacji solar-
nej w systemie grzewczym są gazowe kotły 
kondensacyjne. 

Cerapur Modul Solar to urządzenie stoją-
ce o mocach 14 lub 22 kW ze zintegrowanym 

Kolektory słoneczne z linii 
Comfort i Excellence  
w połączeniu z gazowymi 
kotłami kondensacyjnymi 
Cerapur Modul Solar, 
Cerapur Solar Comfort 
oraz Cerapur Solar 
umożliwiają utrzymanie 
rachunków za ogrzewanie 
domu i przygotowanie 
ciepłej wody na 
racjonalnym poziomie.

http://www.instalreporter.pl
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Cerapur Solar Comfort to hybrydowy ko-
cioł stojący o mocy (w zależności od mo-
delu) do 14 lub 24 kW na potrzeby c.o. i 15,8 
oraz 28 kW na c.w.u. Od poprzedniego urzą-
dzenia różni się tym, że ma wbudowany do-
datkowo 75-litrowy zasobnik warstwowy.  
W systemie grzewczym z instalacją solarną 
kocioł może współpracować z zasobnikiem 
buforowym o pojemności użytkowej 412 l. 
Podłączenie innych źródeł dostarczania 
energii cieplnej do kotła jest łatwe dzięki 
opatentowanemu zaworowi mieszającemu 
i wbudowanej hydraulice grzewczej. Urzą-
dzenie ma dwa przyłącza, czas montażu jest 
więc nawet o 50% krótszy niż standardowych 
systemów. Nie potrzeba też dużo miejsca do 

ustawienia kotła  
z podgrzewaczem 
buforowym – wystar-
czy około 0,8 m2 po-
wierzchni podłogi.

Ważnym atutem 
wszystkich prezen-
towanych kotłów 
jest nierdzewny alu-
miniowo-krzemowy 
wymiennik ciepła 
o dużej powierzch-
ni oraz przewod-
ności cieplnej, za-
pewniający długą 
żywotność i wyso-
ką sprawność. Gdy 
będą zasilały wod-
ne ogrzewanie pod-
łogowe, przy para-
metrach 30/40oC, 
osiągają sprawność 
na poziomie do 
109%. Każde z urzą-

dzeń pracuje z priorytetem ciepłej wody  
i do każdego można podłączyć cyrkulację 
ciepłej wody.  

Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
infolinia: 801 600 801
www.junkers.pl, 
www.szkolenia-junkers.pl
junkers-infolinia@pl.bosch.com
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Skojarzone układy 
Hewalex do podgrzewania 
ciepłej wody użytkowej  
i ogrzewania budynku

  Ireneusz Jeleń

  Podgrzewanie c.w.u. – pompa  
ciepła wspólnie z instalacją solarną  
i kotłem grzewczym

Udział kosztów podgrzewania ciepłej wody 
użytkowej w bilansie energetycznym no-
wych budynków może sięgać 25÷30% wo-
bec systematycznej poprawy izolacyjności 
cieplnej i niższych potrzeb ciepła dla ce-
lów grzewczych. Stwarza to dobre warunki 
do stosowania efektywnych rozwiązań prze-
znaczonych do podgrzewania wody: pomp 
ciepła powietrze/woda (rys. 1 ) oraz instala-
cji solarnych.

Pompa ciepła Hewalex PCWU 300SK-2,3kW 
zapewnia podgrzewanie wody użytkowej 
nawet dla 6-7 osób, nie tylko w trybie samo-
dzielnej pracy, ale także w połączeniu z do-
datkowymi źródłami ciepła. Wbudowane  
2 wężownice grzewcze (rys. 2 ) pozwalają 
bezpośrednio podłączyć kocioł grzewczy, 
a także kolektory słoneczne o łącznej po-
wierzchni apertury do 5 m2. Dla zapewnie-
nia efektywnej pracy instalacji solarnej,  
dolna strefa zbiornika pozostaje chłodna  
w trakcie pracy pompy ciepła, ze względu 
na przesunięcie skraplacza w górę zbiornika. 
Takie rozwiązanie nie jest rynkowym standar-

Układy grzewcze, gdzie konwencjonalne źródło ciepła jest wspomagane 
przez urządzenia korzystające z energii odnawialnej (OZE), należą do 
coraz częstszych rozwiązań. Konwencjonalne źródło ciepła, jakim jest 
najczęściej kocioł grzewczy, przede wszystkim zabezpiecza dostarczanie 
ciepła w jego szczytowym zapotrzebowaniu. Z kolei w sprzyjających 
warunkach pracy, urządzenie korzystające z energii odnawialnej zapewnia 
wytwarzanie ciepła przy jak najniższych kosztach eksploatacji.

http://www.instalreporter.pl
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dem i wężownica grzejna często znajduje 
się na tej samej wysokości jak skraplacz, co 
zmniejsza możliwości oddawania ciepła  
z instalacji solarnej.

Sterownik pompy ciepła  
Hewalex G‑426 

W zależności od warunków eksploatacji ste-
rownik może decydować, jakie źródło cie-
pła zapewni w danej chwili najniższe koszty 
podgrzewania c.w.u. Przy niskiej tempera-
turze powietrza zewnętrznego, gdy współ-
czynnik COP pompy ciepła obniża się, 
bardziej korzystna może być praca kotła 

grzewczego. Kocioł na paliwo stałe pracu-
jący w sezonie grzewczym na podgrzewa-
nie wody użytkowej zapewnia zwykle naj-
niższe koszty jej podgrzewania. Wówczas 
sterownik pompy ciepła powinien blokować 
jej pracę, jak również innych ewentualnych 
źródeł ciepła. 
Ale poza sezonem grzewczym, gdy spraw-
ność kotła stałopalnego jest znacznie niż-
sza (duże straty rozruchowe i postojowe), 
pompa ciepła powinna przejmować cał-
kowicie podgrzewanie wody.  
Sterownik G-426 może także decydować 
o włączeniu pompy podgrzewacza P/PDG 
(rys. 3 ) także w zależności od minimal-

1  Pompy ciepła 
serii Hewalex 
PCWU mogą 
współpracować 
z zewnętrznymi 
źródłami ciepła 
dzięki wbudowanym 
wężownicom 
grzejnym i funkcjom 
sterownika G-426

2  Pompa ciepła 
Hewalex 300SK-
2,3kW ma 2 
wężownice grzewcze. 
Dolna wężownica dla 
podłączenia instalacji 
solarnej znajduje się 
poniżej skraplacza 
w chłodnej strefie 
wody użytkowej

G

PCWU
230V/~50Hz

SOL

ZPS

ZB

EKONTROL

P/SOL

CO/G

P/PDG

KS

t

P/CWU

CWU

ZB

NW

ZB
NW/W

WZ

3  Przykład połączenia pompy ciepła wody użytkowej Hewalex PCWU 300SK-2,3 kW  
z instalacją solarną i kotłem na paliwo stałe

M

KG
CO/G CO/P

230V/~50Hz

SOL

ZPS

NW/S

ZB

EKONTROL

P/SOL

ZB
NW/W

WZ

t

CWU

P/CWU

ZT

F
P/B

BASEN

W/SOL

PC

PC

PDG/U

5  Przykładowy schemat systemu grzewczego współpracującego z podgrzewaczem 
uniwersalnym Hewalex INTEGRA. Instalacja solarna wspomaga ogrzewanie budynku 
oraz podgrzewanie ciepłej wody użytkowej i wody basenowej. Kocioł gazowy pracuje 
zamiennie z pompą ciepła typu split

nej temperatury wody w kotle stałopalnym 
(wymagania eksploatacyjne kotła).
Szacunkowo podgrzewanie wody użytkowej 

pompą ciepła będzie tańsze niż przy pracy 
kotła kondensacyjnego, gdy współczynnik 
COP będzie wyższy od ok. 2,20. W praktyce 

http://www.instalreporter.pl
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Instalacje solarne przeznaczone do wspo-
magania ogrzewania mogą być w większym 
stopniu opłacalne niż standardowe pracu-
jące jedynie na potrzeby wody użytkowej. 
Co prawda koszt inwestycji wzrasta ze wzglę-
du głównie na większą liczbę kolektorów sło-
necznych i podgrzewacz uniwersalny, ale za-
razem jednostkowy koszt inwestycji (zł/m2) 
jest tym niższy, im większa będzie powierzch-
nia kolektorów słonecznych. Szczególnie, 
gdy wykorzystuje się w pełni instalację so-
larną poza sezonem grzewczym (najczęściej 
dla wody basenowej), to wysoki jednostkowy 
uzysk ciepła (kWm/m2rok) dodatkowo skraca 
okres zwrotu kosztów inwestycji, który może 
wynieść nawet nie więcej niż 8 lat.
Instalacje solarne do wspomagania ogrze-
wania stają się coraz bardziej popularne na 
rynku polskim, zwiększając możliwości wy-
korzystania darmowej energii. Co ważne 
podkreślenia – są one niezależne od sieci 
przesyłowych, pozwalają na dogodne ma- 

gazynowanie ciepła i wpływają na lo-
kalną poprawę jakości powietrza. W kra-
jach zachodnioeuropejskich po kilku latach 
znacznego zainteresowania ogniwami foto-
woltaicznymi, powraca trend korzystania z ter-
micznych instalacji solarnych. Powodem tego 
jest m.in. coraz częstsze wprowadzanie (lub 
planowanie wprowadzenia) opodatkowania 
za produkcję energii elektrycznej. Dodatkowo 
sama energia elektryczna jest w ciągu dnia  
w typowym domu mieszkalnych zużywana  
w małych ilościach, a jej magazynowanie jest 
problematyczne, z uwagi na niską trwałość 
kosztownych w zakupie akumulatorów.  

Strefa górna „gorąca” 
(rezerwa ciepła dla zapewnienia 
komfortu podgrzewu wody użytkowej) 

Strefa środkowa 
(zasilanie z podstawowego źródła 
ciepła, np. kotła gazowego) 

Strefa dolna „chłodna” 
(skuteczny odbiór ciepła z instalacji 
solarnej lub np. kominka) 

Odbiór ciepła 
Instalacja grzewcza CO 

Odbiór ciepła 
Ciepła woda użytkowa CWU 

Zimna woda 
wodociągowa 
Wejście do zasobnika CWU 

4  Przekrój podgrzewacza uniwersalnego Hewalex 
INTEGRA z zaznaczeniem stref temperaturowych. 
Dolna strefa podgrzewana jest poprzez wężownicę  
z instalacji solarnej, a także z kotła na paliwo stałe 
(bez regulacji mocy grzewczej). Strefa środkowa 
stanowi strefę roboczą zasilaną najczęściej z kotła 
gazowego, z tej samej strefy zasilana jest instalacja 
grzewcza budynku. Górna strefa stanowi rezerwę 
ciepła dla podgrzewania wody użytkowej. Strefa 
ta może być opcjonalnie dogrzewana grzałką 
elektryczną, pozwalając poza sezonem grzewczym  
na całkowite wyłączenie z pracy kotła na paliwo  
stałe. Praca grzałki będzie wymagana jedynie  
sporadycznie przy dłuższej przerwie pracy instalacji  
solarnej zwiększona pojemność podgrzewacza  
zapewnia większą ilość magazynowanego ciepła,  
w porównaniu do standardowych 2-wężownicowych 
podgrzewaczy c.w.u.)

Instalacja solarna dla podgrzewania c.w.u.  
i wspomagania c.o.

budynek jednorodzinny zbudowany w standardzie 
niskoenergetycznym (izolacja cieplna min. 15 cm), 
zamieszkany przez 4-osobową rodzinę i wyposażony 
w system ogrzewania podłogowego

Zalecany dobór powierzchni kolektorów 
słonecznych (powierzchnia absorbera do 
powierzchni ogrzewanej budynku): 0,07 m2/m2

Dobrane kolektory słoneczne: płaskie 8x 
Hewalex KS2100 TLP AC
Powierzchnia łączna absorbera: 14,4 m2

Podgrzewacz pojemnościowy: uniwersalny 
Hewalex INTEGRA 800/200
Koszty inwestycyjne:
Pełny koszt wraz z szacowanym kosztem 
montażu: 26 450 zł brutto
Rzeczywisty wzrost kosztów inwestycji w porównaniu 
do standardowego rozwiązania (podgrzewacz 
1-wężownicowy 200 litrów): 23 950 zł brutto
Efekty ekonomiczne:
Łączny stopień pokrycia potrzeb ciepła: 40%/rok
Oszczędność roczna: od 1090 (gaz ziemny) do 
2510 zł/rok brutto (gaz płynny, energia elektryczna)
Oszczędność w ciągu 20 lat odpowiednio (przy 
założeniu średnio wzrostu cen paliw i energii 5% 
rocznie): od 35 990 do 82 940 zł brutto
Okres zwrotu kosztów odpowiednio:  
maks. 15 lat, min. 8 lat

HEWALEX Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Słowackiego 33,
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. (32) 214 17 10, faks (32) 214 50 04
hewalex@hewalex.pl, www.hewalex.pl
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Przykład kalkulacji kosztów inwestycyjnych i efektów ekonomicznych zastosowania instalacji 
solarnych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i wspomagania ogrzewania budynku.

oznacza to, że pompa ciepła przy podgrze-
waniu wody do 45oC, powinna pracować 
przy temperaturze zewnętrznej wyższej niż 
0oC (przy niższych, COP obniża się poniżej 
2,20). W porównaniu do tradycyjnego kotła 
gazowego, pompa ciepła zapewni zawsze 
niższe koszty podgrzewu wody, nawet przy 
ujemnej temperaturze zewnętrznej i powin-
na pracować do swojej dolnej dopuszczalnej 
temperatury (-5oC).

Czy połączenie kotła gazowego  
i pompy ciepła wody użytkowej  
jest uzasadnione? 

W praktyce takie rozwiązanie w połączeniu  
z nowym kotłem kondensacyjnym nie jest 
często spotykane. Zapewne w przyszłości wo-
bec wprowadzania wymogów posiadania 
przez system grzewczy minimalnej klasy efek-
tywności energetycznej (dyrektywa ErP) ta-
kie połączenia będą częstsze. Jednak już 
obecnie taki wariant może być opłacalny, 
gdy dzięki obniżeniu zużycia gazu ziemnego 
poniżej progu 1200 m3/rok, użytkownik zmieni 
taryfę zakupową z W-3 na W-2, co znacząco 
obniży opłaty stałe.

Wspomaganie ogrzewania budynku 
i współpraca źródeł ciepła

Podgrzewacze uniwersalne Hewalex INTEGRA 
mają konstrukcję typu „zbiornik w zbiorniku”. 
Ciepła woda użytkowa podgrzewana jest  
w wewnętrznym zasobniku o pojemności 100, 
120 lub 200 litrów – odbierając ciepło z wody 
grzewczej znajdującej się w płaszczu (rys. 4 ). 
Całkowita pojemność podgrzewacza to od-
powiednio 400, 500 lub 800 litrów. Największy 
z podgrzewaczy – Hewalex INTEGRA 800/200 
umożliwia podłączenie przynajmniej 8 ko-
lektorów płaskich (np. Hewalex KS2000 TLP) 
o łącznej powierzchni absorberów 14,4 m2 
(8×1,8 m2).
Podgrzewacz uniwersalny ma jeszcze jed-
ną ważną zaletę – pozwala łączyć w jednym 
układzie w elastyczny sposób pracę kilku 
źródeł ciepła (rys. 5 ). W ten sposób można 
można podłączyć na przykład jednocześnie  
5 urządzeń: instalację solarną, kocioł gazo-
wy, kocioł na paliwo stałe, pompę ciepła 
oraz grzałkę elektryczną.

http://www.instalreporter.pl
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temperatury skraplania (temperatura czynni-
ka chłodniczego w granicach 40-50°C).  
W przypadku pompy ciepła do wody użyt-
kowej temperatura skraplania czynnika robo-
czego dochodzi do poziomu nawet 70-80°C 
i jest normą pracy urządzenia niezależnie od 
pory roku przy dogrzewaniu wody do zada-
nego parametru temperaturowego.  
Tak więc zmęczeniowe obciążenie sprężarki 
w przypadku pomp ciepła ma zdecydowa-
nie większe znaczenie w jej eksploatacji.

Praca w lecie. Wysokie ciśnienie parowania. 
Przed klimatyzatorem stawiane jest założenie 
projektowe, że temperatura parowania (część 
klimatyzatora w pomieszczeniu) wynosi poni-
żej 30°C. W przypadku pompy ciepła projekto-
wo zakłada się temperaturę parowania ponad 
40°C (w Polsce bardzo rzadko spotykamy się  
z taką temperaturą otoczenia, jednakże w przy-
padkach, gdy inwestor decyduje się pobie-
rać nagrzane powietrze z poddasza nieużytko-
wego do zasilania pompy ciepła temperatura 
oscyluje wokół 40°C). Wysoka temperatura pa-
rowania prowadzi do dużego obciążenia sprę-
żarki, ze względu na wysokie ciśnienie ssania.

O budowie, żywotności i… aspektach ekonomicznych 

Sprężarki w pompach 
ciepła do c.w.u.

  Xuehua An-Matyjasik, Szymon Piwowarczyk

  Sprężarka jest podstawowym i najważ-
niejszym elementem układu chłodniczego 
pomp ciepła typu sprężarkowego (ponad 
90% wszystkich pomp ciepła oraz prawie 
100% pomp ciepła do c.w.u. na polskim ryn-
ku to właśnie urządzenia tego typu). Podnosi 
ona ciśnienie czynnika chłodniczego, umoż-
liwiając dalszą przemianę fazową czynnika 
chłodniczego w skraplaczu, a przez to odda-
nie ciepła pobranego w parowniku pompy 
ciepła. Bez sprężarki układ termodynamiczny 
pompy ciepła nie mógłby działać.  
Ze względu na rodzaj swojej pracy nazywa-
na jest kolokwialnie sercem układu chłodni-
czego – jednocześnie jest to element zużywa-
jący najwięcej energii elektrycznej w pompie 

ciepła (do 80-90%). Sprężarka jest też najdroż-
szym elementem całego układu pompy cie-
pła, dlatego właśnie w tym miejscu można 
poczynić największe oszczędności w produk-
cji urządzenia, jednocześnie jednak jest to ele-
ment decydujący o czasie życia całego urzą-
dzenia, jak i o jego efektywności.

Sprężarka klimatyzacyjna czy  
specjalna dedykowana do pomp 
ciepła?

Analizując pompy ciepła do wody użytkowej 
sprzedawane na polskim rynku, można zauwa-
żyć, że część producentów ograniczając kosz-
ty stosuje w swoich urządzeniach dużo bardziej 

powszechne (i sporo tańsze) sprężarki zaprojek-
towane do klimatyzacji. Czy należy zwracać 
na to uwagę? Przecież to sprężarka i to sprężar-
ka powie niejedna osoba. Postaramy się zrobić 
analizę na podstawie unikalnych badań, któ-
re otrzymaliśmy z firmy produkującej sprężar-
ki obydwu typów – klimatyzacyjnych i dedyko-
wanych do pomp ciepła c.w.u.
Układ termodynamiczny pompy ciepła i kli-
matyzatora jest bardzo podobny, jednak za-
kresy pracy i obciążenia bardzo się różnią. 
Jest to widoczne na rys. 1 .

Wysokie ciśnienie w układzie chłodniczym. 
W klimatyzatorze wyłącznie w okresach let-
nich występują relatywnie wysokie wartości 

Prawie każdy instalator zna podstawową budowę pompy ciepła, jednak już  
porównanie pomp ciepła różnych producentów nastręcza wielu problemów. Jakiego typu 
sprężarka jest lepsza do ogrzewania wody użytkowej? Czy sprężarka zaprojektowana do klimatyzacji będzie 
odpowiednia dla pompy ciepła? Jaki czynnik chłodniczy jest najlepszy do urządzeń podgrzewających c.w.u.? 
W branży instalacyjnej niestety cały czas ta wiedza jest bardzo mała, ponieważ rzadko wychodzi poza działy 
projektowe producentów pomp ciepła. Z tego powodu instalator albo inwestor najczęściej zupełnie pomija 
kwestie budowy samego urządzenia, a właśnie zastosowana technologia poszczególnych komponentów 
tworzy całość pompy ciepła i decyduje o jej długotrwałej i bezawaryjnej pracy.

1  Porównanie typowych zakresów pracy pompy ciepła do c.w.u. i klimatyzatora
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2. szybsze zatarcie sprężarki spowodowa-
ne eksploatacją w warunkach poza projek-
towych, niższa efektywność (współczynnik 
COP),
3. za duży moment obrotowy i zbytnie obcią-
żenia elementów sprężarki.
Analizując wykres (rys. 2 ) przedstawiający 
zależność temperatury na uzwojeniu sprężar-
ki klimatyzacyjnej od temperatury powietrza 
zasilającego pompę ciepła możemy stwier-
dzić, że temperatura na uzwojeniu oscylu-
jąca w granicach 120-140°C zdecydowanie 
przekracza dopuszczalną temperaturę uzwo-
jenia silnika sprężarki (maksymalną tempe-
raturę powodującą alarm najczęściej ustala 
się na poziomie 110°C). Praca przy takim ob-
ciążeniu nieuchronnie spowoduje spalenie 
uzwojenia silnika sprężarki.
Zastąpienie sprężarki dedykowanej dla 
pomp ciepła do podgrzewu wody użytko-
wej sprężarkami klimatyzacyjnymi będzie 
prowadzić do zdecydowanie szybszego zu-
życia ze względu na pracę w warunkach 
wykraczających poza projektowe. Produ-
cenci stosujący sprężarki typu klimatyzacyj-
nego raczej nie będą się tym głośno chwa-
lić, jednak jeśli pompa ciepła ma znacząco 
niższe COP od konkurencji (ważne: COP za-
leży od wielu aspektów, nie tylko od sprę-
żarki) i najczęściej dużo niższą cenę można 
przypuszczać, że sprężarka użyta w tej pom-
pie ciepła nie jest dedykowana do zakłada-
nych warunków pracy.

Różne typy budowy sprężarek…

Tak samo jak silniki w samochodach oprócz 
mocy różnią się również budową i technolo-
gią, tak i w przypadku sprężarek można zna-
leźć kilka rozwiązań pod tym względem.
Pierwszy podział, jaki moglibyśmy wprowa-

dzić, to sprężarki inwerterowe i tradycyjne 
(ON/OFF). Tutaj akurat sprawa jest dość pro-
sta – osobiście na rynku nie znamy urządze-
nia ze sprężarką inwerterową dedykowane-
go tylko do podgrzewania wody użytkowej 
(sprężarki tego typu są spotykane zwłaszcza 
w powietrznych pompach ciepła do ogrze-
wania budynków). Jest to związane zarów-
no z kosztami zakupu takiego urządzenia, jak 
i z brakiem większych korzyści dla takiego za-
stosowania. Pompa ciepła do wody użytko-
wej pracuje zawsze z zasobnikiem, który daje 
możliwość zakumulowania ciepła i ogranicza 
częste włączenia/wyłączenia pompy ciepła.

Duża różnica ciśnienia w okresie zimowym. 
Aktualnie już prawie każdy klimatyzator  
w okresie zimowym może również praco-
wać jako pompa ciepła w funkcji ogrzewa-
nia. Jednak w tych klimatyzatorach wystę-
pują sprężarki typu inwerterowego, które ze 
względu na modulację mocy i konstrukcję 
mają możliwość przenoszenia większych ob-
ciążeń. Nawet wtedy jednak różnica ciśnie-
nia parowania i skraplania nie jest tak duża, 
jak w pompie ciepła do c.w.u. – ze względu 
na ogrzewanie pomieszczenia powietrzem 
o zdecydowanie niższym parametrze tem-
peraturowym niż wymagana temperatura 
ogrzewania wody użytkowej.
Przewidując eksploatację sprężarek pomp 
ciepła, należy zwrócić uwagę na wrażliwe 

punkty pracy, które nie mają miejsca w przy-
padku sprężarek klimatyzacyjnych. Jeśli sprę-
żarka została zaprojektowana na wymogi kli-
matyzacyjne, a pracuje jako pompa ciepła 
podgrzewająca wodę użytkową, czas jej ży-
cia drastycznie spada. Wg dostarczonych 
badań od producenta sprężarek średnio 
czas życia w skrajnych przypadkach nieza-
stosowania sprężarki do jej założeń projekto-
wych wynosi ok. 3 lat.
Konsekwencją stosowania sprężarki klimaty-
zacyjnej w układzie pompy ciepła do pod-
grzewu c.w.u. jest zbyt wysokie ciśnienie skra-
plania na wylocie ze sprężarki w porównaniu 
do ciśnienia projektowego. 
Powoduje to:
1. złamania zmęczeniowe elementów sprężarki,

3  Spalone uzwojenie sprężarki 

4  Złamanie zmęczeniowe tłoka sprężarki 

5  Przeciążenia elementów nawet o 30%

Drugi podział na typ budowy daje nam 
większe pole do analiz – wśród oferty 
producentów pomp ciepła c.w.u. spoty-
kamy głównie 3 rodzaje sprężarek: tłoko-
wą, rotacyjną i spiralną (scroll). Czy za-
stosowany typ sprężarki ma wpływ na 
jakość i trwałość pracy urządzenia?

2
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ne w pompach ciepła do wody użytkowej ze 
względu na stosunek jakość/cena.  
Główna charakterystyka:
1) sprawność sprężarki wynosi około 93%;
2) mniej elementów skła-
dowych, prostsza kon-
strukcja niż w sprężarce 
tłokowej;
3) mało elementów mo-
gących szybko się zużyć 
eksploatacyjnie;
4) w porównaniu do tło-
kowych, sprężarki rota-
cyjne o tej samej mocy 
są bardziej wyważone, lżejsze i mniejsze;
5) mniejsze opory elementów ruchomych, 
jednak występują ze względu na tarcie ło-
patki wirnika;
6) wymagają większej precyzji wykonania  

w porównaniu do sprężarek tłokowych;
7) większa podatność od sprężarek spi-
ralnych na rozszczelnienie pomiędzy stro-
ną wysokiego i niskiego ciśnienia, gdy różni-

ca ciśnień jest wysoka, 
mniejsza podatność niż  
w przypadku sprężarek 
tłokowych;
8) pobór mocy zasilania 
jest większy niż w przy-
padku sprężarek spiral-
nych;
9) ze względu na brak za-
woru ssącego stopień 

przegrzania w parowniku jest dużo niższy  
i ciągły;
10) mniejszy hałas pracy sprężarki, ze wzglę-
du na inny model pracy (opór toczenia,  
nieposuwisty);

Sprężarki tłokowe, nazywa się sprężarka-
mi pierwszej generacji – zwłaszcza w urządze-
niach małej mocy cały czas są jeszcze dość 
często spotykane. Ich główną zaletą jest cena 
urządzenia, jednak mają też sporo wad:
1) w sprężarkach o tej bu-
dowie występują duże 
straty ciśnienia pomiędzy 
ścianką cylindra a tłokiem;
2) ze względu na budowę 
mechaniczną rzeczywista 
sprawność sprężarki wy-
nosi zwykle od 0,75 do 0,9 
w porównaniu do spraw-
ności teoretycznej. Jest to główny powód ni-
skiego współczynnika COP;
3) ze względu na dużą powierzchnię sty-
ku pomiędzy cylindrem a tłokiem two-
rzą się opory na całej powierzchni styku, 
które podgrzewają te elementy. W przy-

padku tej sprężarki występuje tarcie posu-
wiste, które charakteryzuje się dużo więk-
szymi oporami niż tarcie toczne. Tłok przez 
to może zbytnio rozszerzyć się cieplnie i za-
blokować w cylindrze, co uniemożliwi jego 
pracę. Z tego powodu projektowo zosta-
wia się niewielką przestrzeń pomiędzy de-
klem cylindra a maksymalnym wychyle-
niem tłoka. Niestety taki zabieg powoduje, 
że nie cały sprężony gaz ulega wyrzuce-
niu ze sprężarki, więc praca sprężania na 
nim jest wykonywana dwukrotnie (spada 
COP). Wzrost temperatury sprężarki dopro-
wadza również do wzrostu poboru mocy 
przez sprężarkę;
4) dwa zawory: tłoczny i ssący powodują 
straty ciśnienia oraz są elementami szybko 
zużywającymi się eksploatacyjnie;
5) zaletą jest brak konieczności bardzo dużej 
precyzji wykonania elementów składowych 
(w porównaniu do sprężarek rotacyjnych  
i spiralnych);
6) proces sprężania jest bardzo pulsacyj- 
ny, przez co traci się na stopniu przegrza- 
nia czynnika chłodniczego w parowaczu  
– zawór ssący blokuje napływający czynnik  

z parowacza i powodu-
je niekorzystny za duży 
stopień jego przegrza-
nia (zjawisko bardzo 
wpływające na efek-
tywność COP);
7) duży hałas wynikają-
cy z modelu pracy (duże 
skoki tłoka i wibracje 

nimi spowodowane);
8) tłok jest elementem bardzo podatnym  
na zużycie.

Sprężarki rotacyjne nazywane sprężarka-
mi drugiej generacji. Bardzo często spotyka-

Czas życia sprężarki 
tłokowej prawidłowo 
dobranej do warunków 
pracy szacuje się średnio 
na 7 lat.

Średni czas życia 
sprężarki rotacyjnej  
to 10-15 lat.
sprężarki te stosowane są 
głównie w urządzeniach  
o mocy zasilania do 2,5 kW.

6  Zasada działania sprężarki tłokowej**

7  Zasada działania sprężarki rotacyjnej***
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11) bardziej pulsacyjna praca (wyrzucenie 
sprężonego czynnika) niż w przypadku sprę-
żarki spiralnej, jednak dużo mniejsza pulsacja 
niż w przypadku sprężarki tłokowej.
Wśród sprężarek tego typu porównując dane 
techniczne oraz statystyki i opinie z rynku  
o bezawaryjności, wyróż-
niają się kolejno produ-
cenci: Hitachi Highly, Pa-
nasonic, LG, Mitsubishi 
Electric oraz Sanyo.

Sprężarki spiralne nazywane sprężarka-
mi trzeciej generacji. Najdroższe z wymienio-
nych typów sprężarek.  
Najważniejsza charakterystyka:
1) sprawność sprężarki ok. 98%;
2) mała ilość przeciekającego gazu chłodni-
czego pomiędzy komorą niskiego i wysokie-

go ciśnienia (wysoka sprawność);
3) ssanie, sprężanie i wyrzut gazu jest doko-
nywane w sposób ciągły. Praca sprężarki jest 
mniej pulsacyjna (brak zaworów ssących  
i tłocznych);
4) nie ma miejsca w sprężarce, które jest po-

zbawione gazu, ponie-
waż sposób sprężania 
jest ciągły w każdym  
stadium;
5) brak zaworów ssą-
cych i tłocznych ze 

względu na ciągłość pracy w każdym  
stadium;
6) najbardziej cicha, małe wibracje;
7) minusem jest konieczność wykonania  
w bardzo wysokiej precyzji każdego elemen-
tu. Stąd bierze się cena tych urządzeń. Wy-
bierając urządzenie tego typu, trzeba mieć 

Jakie są główne czynniki mogące spowodować uszkodzenie sprężarki?

Czynniki elektryczne. Nieprawidłowe 
podłączenie kabli, elementów zabezpie-
czających i kondensatora sprężarki, nie-
prawidłowe napięcie zasilania lub czyn-
niki związane z nieprawidłową pracą 
urządzenia (np. za niskie lub za wysokie ci-
śnienie) mogą powodować uszkodzenie 
uzwojenia silnika sprężarki.
Wyciek czynnika chłodniczego. Wy-
ciek czynnika chłodniczego z układu bę-
dzie powodował przegrzanie sprężarki, 
większe opory tłoczenia (ze względu na 
ograniczone lub zatrzymane smarowa-
nia sprężarki, przegrzany olej zmieni swo-
je właściwości, nawet doprowadzając 
do zwęglenia). Wyciek czynnika otwiera 
układ chłodniczy pozwalając na dosta-
nie się do środka powietrza (skutki opisa-

ne poniżej). Dodatkowo po stronie ssącej 
sprężarka zaczyna pracować prawie jak 
pompa próżni, powodując bardzo wyso-
ki stopień przegrzania resztek czynnika, co 
powoduje również wysoką temperaturę za 
sprężarką i przegrzewanie jej.
Złe smarowanie. Nieprawidłowy olej uży-
ty do smarowania układu, nieodpowiednia 
ilość lub jego zły stan może prowadzić do 
zapychania filtrów, wytarcia i zwiększenia 
oporów elementów ruchomych sprężarki.
Woda w systemie chłodniczym. Je-
śli układ chłodniczy ulegnie zawilgoce-
niu, woda w układzie w zjawisku hydrolizy 
rozpuści czynnik chłodniczy i olej smar-
ny, tworząc substancję o kwasowym od-
czynie, która może m.in. uszkodzić war-
stwę izolacyjną uzwojenia, zdegradować 

wartości smarne oleju, a także zabloko-
wać przepływ czynnika w przewężonych 
miejscach, np. kapilary, filtry. Najczęstszy-
mi sposobami suszenia układów chłodni-
czych jest napełnienie azotem, a następ-
nie zrobienie próżni w systemie.
Powietrze lub azot w systemie. Jeśli próż-
nia w układzie chłodniczym nie została 
wykonana w poprawny sposób to istnie-
je podejrzenie, że w układzie chłodniczym 
znajdzie się jeszcze powietrze lub azot po-
zostały po suszeniu układu. Głównym pro-
blemem w tym miejscu jest oprócz wilgoci 
zawartej w powietrzu brak kondensowa-
nia się tych gazów w skraplaczu. Będzie 
powodować to zbyt wysokie ciśnienie 
po stronie tłocznej, przegrzewanie silni-
ka sprężarki, a w rezultacie przepalenie 

uzwojenia. Dodatkowo powietrze łącząc 
się z olejem smarnym, tworzy na cząstecz-
kach oleju powłokę (obrazowo mówiąc 
powietrze oblepia cząsteczki oleju, nie 
mieszając się z nim). Powoduje to więk-
sze opory tłoczenia poprzez brak prawi-
dłowego smarowania elementów rucho-
mych sprężarki.
Część z ewentualnych usterek sprężarki 
związana jest z czynnościami serwisowy-
mi lub montażowymi (zwłaszcza w przy-
padku nielicznych na rynku pomp cie-
pła c.w.u. typu split), dlatego zwłaszcza 
w tzw. terenie, gdzie nie mamy sterylnych 
warunków produkcyjnych, należy zwró-
cić uwagę na rzetelne wypełnienie czyn-
ności i procedur związanych z napełnie-
niem układu.

Średni czas życia sprężarki 
spiralnej to około 20 lat.

8  Zasada działania sprężarki spiralnej***
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pewność, że pochodzi od doświadczonego 
producenta;
8) mniejsze zmęczenie materiału ze wzglę-
du na mniejsze różnice ciśnień pomiędzy 
poszczególnymi przegrodami (w sprężarce 
rotacyjnej cała różnica ciśnień pomiędzy ko-
morami wysokinia jest podzielona przez licz-
bę kręgów w spirali, np. poniżej 3)
9) cały gaz sprężony zostaje wyrzucony za 
jednym razem ze względu na brak strefy 
martwej. Unikamy w ten sposób sprężania 
dwukrotnie tego samego czynnika.
Wśród sprężarek tego typu porównując dane 
techniczne oraz statystyki i opinie z rynku  
o bezawaryjności wyróżniają się kolejno pro-
ducenci: Copeland, Daikin, Sanyo, Hitachi  
i Danfoss.

Wybierając pompę ciepła, należy zwrócić 
uwagę i pytać producentów urządzeń o za-
stosowane elementy, a zwłaszcza o rodzaj 
sprężarki i zabezpieczenie układu chłod-
niczego (np. presostat niskiego i wysokie-
go ciśnienia, zabezpieczenie przegrzania 
sprężarki, zabezpieczenie przed przeciąże-
niem prądowym sprężarki). Tylko wiedząc co 
mamy w środku urządzenia, jesteśmy w sta-
nie zapewnić inwestora, że urządzenie przez 
nas montowane będzie pracowało bezawa-
ryjnie wiele lat.

* SHANGHAI HITACHI ELECTRICAL  
APPLIANCES CO., LTD.
** http://airbrush-compressor.info/
*** Materiały szkoleniowe HEWALEX.  

Jaka więc sprężarka?

Oczywiście najlepiej byłoby wszędzie zastosować sprężarki spiralne, ale biorąc 
pod uwagę wskaźnik ceny do jakości, w pompach ciepła do podgrzewania 
c.w.u. wybór najczęściej pada na sprężarki rotacyjne. Przy zastosowaniu 
sprężarki spiralnej – przynajmniej na ten moment – amortyzacja pompy ciepła 
do podgrzewu wody użytkowej byłaby bardzo długa. 

Pompy ciepła c.w.u. muszą być urządzeniami jak najtańszymi, żeby były 
alternatywą dla innych źródeł ciepła zwłaszcza w okresie letnim. Kolokwialnie 
porównując – sprężarka spiralna jest jak super silnik w dobrym samochodzie, 
ale jeśli kierowca nie robi długich tras, a głównym celem auta jest 
przemieszczanie się z punktu A do B, to wybierze silnik również niezawodny,  
ale z mniejszymi osiągami.

Dużo częściej spotyka się sprężarki spiralne w pompach do całosezonowego 
ogrzewania budynków. W tym przypadku pojawiła się jeszcze jedna 
alternatywa konstrukcyjna – sprężarki typu Twin rotary (tzw. podwójne 
rotacyjne). Pozycjonują się one pomiędzy sprężarkami spiralnymi i rotacyjnymi, 
eliminując wiele minusów sprężarek rotacyjnych. Bardzo często ten typ jest 
stosowany w sprężarkach z modulowaną mocą, ale to już temat na inny artykuł.

a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

r
ek

la
m
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Nowa pompa ciepła powietrze-woda aroTHERM VWL 
Nowa pompa ciepła powietrze-woda aroTHERM VWL to wyjątkowo 

proste rozwiązanie do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń oraz 

przygotowania ciepłej wody użytkowej.

   niskie koszty użytkowania dzięki wysokiemu COP 

(do 4,8 dla VWL 85/2A 230[V] przy A7W35 wg EN 14511)

  szeroki zakres temperatur pracy od -20°C do 46°C

  funkcja redukcji głośności zwiększająca komfort mieszkańców 

i sąsiadów

  triVAI – inteligentny system zarządzania włączeniem źródeł ciepła 

w zależności od ceny energii elektrycznej

  funkcja aktywnego chłodzenia (latem grzeje, w zimie chłodzi)

  bezpieczeństwo dla najmłodszych dzięki odpowiedniej obudowie

Aby dowiedzieć się więcej zadzwoń na infolinię: 801 804 444 

lub wejdź na www.vaillant.pl

Ogrzewanie Chłodzenie Energia odnawialna

Bo to prosty sposób na ogrzewanie i chłodzenie.

Dlaczego pompa ciepła aroTHERM VWL?

Ponieważ  wybiega w przyszłość.

http://www.vaillant.pl
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i słabe rozpuszczalniki, co pozwala używać 
je w instalacjach przemysłowych. W gospo-
darstwie domowym sanitariatem najbardziej 
narażonym na działanie substancji żrących 
jest miska ustępowa – do jej czyszczenia i de-
zynfekcji najczęściej używane są agresywne 
substancje chemiczne.

Pierścienie uszczelniające

Przyłącza Mcalpine wyposażone są w spe-
cjalne pierścienie dociskowe tzw. oringi, któ-
re wzmacniają siłę docisku uszczelki gumo-
wej na obwodzie króćca miski ustępowej. 
Pierścienie są wykonane z materiału o wy-
sokiej wytrzymałości na temperaturę, pro-
cesy starzenia się oraz promieniowanie 
UV. Wszystkie przyłącza wyposażone w tę 
uszczelkę charakteryzują się łatwością mon-
tażu. Podczas wsuwania łącznika na króciec 
miski wykluczone jest wysunięcie się uszczelki  
z gniazda. Takie rozwiązanie daje gwarancję 
stuprocentowej szczelności połączenia. Ela-
styczność uszczelki membranowej pozwala 
na dopasowanie się do każdego kształtu ce-
ramiki zbliżonego do koła.

Uszczelki wargowe i listkowe

Uszczelka wargowa jest specjalnie profilowa-
na, a także ma dodatkowe wzmocnienia na 
obwodzie, które gwarantują pełną szczel-
ność na króćcu odpływowym. Bose koń-
ce przyłączy wyposażone są w dodatkowe 
uszczelki listkowe, co pozwala na łączenie 
sanitariatu z kanalizacją wykonaną z żeliwa 
lub rur kamionkowych.

Mcalpine  
– przyłącza do  
misek ustępowych

  Marek Siembor

  Przyłącza Mcalpine mają innowacyjne 
rozwiązania konstrukcyjne. W skład tej serii 
wchodzą:
• sztywne przyłącza kanalizacyjne,
• elastyczne przyłącza kanalizacyjne,
• bariera antyszczurowa do przyłączy  
kanalizacyjnych.

Firma Mcalpine oferuje wiele rodzajów spe-
cjalnych kolan o zróżnicowanych kątach 
przyłączeniowych (14º, 22º, 45º, 90º) oraz 
łączników prostych i mimośrodowych z prze-
sunięciem osi przewodu o: 20, 40, 60, 80, 130 
i 180 mm, zapewniających prawidłowe po-
łączenie miski ustępowej z dowolnego typu 
kanalizacją: kamionkową, żeliwną lub z two-

rzywa sztucznego na odpowiedniej wysoko-
ści od podłogi. Są to łączniki, którymi można 
skorygować różnice wysokości podejścia ka-
nalizacyjnego z wylotem króćca miski ustę-
powej np. w przypadku zastosowania wylew-
ki samopoziomującej lub ułożenia posadzki 
ceramicznej w pomieszczeniu sanitarnym.

Materiał

Materiałem, z którego wykonane są kształtki 
jest polipropylen. Zastosowanie tego tworzy-
wa do budowy łączników pozwala na pra-
cę w ekstremalnym środowisku w temperatu-
rze od -20 do 110ºC. Jego charakterystyczną 
cechą jest duża odporność na kwasy, ługi 

Firma McAlpine specjalizuje się w produkcji 
przyłączy do misek ustępowych oraz wszelkiego rodzaju armaturze 
odpływowej stosowanej w budownictwie. Jest jednym z europejskich 
liderów, który od ponad 100 lat ciągle udoskonala swoje wyroby, odkąd 
stał się pierwszym w Wielkiej Brytanii i jednym z pierwszych na świecie 
producentów oferujących syfony z tworzyw sztucznych.  
Do dnia dzisiejszego ciągle wdraża nowe rozwiązania z licznymi patentami, 
wyznaczając tym samym trendy współczesnych rynków instalacyjnych. 

Przyłącza do misek ustępowych są nie-
odzownym elementem składowym po-
prawnie zaprojektowanej i wykonanej 
instalacji kanalizacyjnej w budynkach. 
Element ten jest zakończeniem podej-
ścia kanalizacyjnego Ø110 mm do mi-
ski ceramicznej. Sztywne lub elastyczne 
złączki kanalizacyjne umożliwiają szyb-
kie, szczelne oraz estetyczne połączenie 
ceramicznej miski ustępowej z wewnętrz-
na siecią kanalizacyjną. Bez względu na 
to czy stawiamy nową miskę, czy też wy-
mieniamy starą, zawsze trzeba użyć spe-
cjalnej kształtki połączeniowej z tworzy-
wa sztucznego i gumy. 

Przykłady przyłączy kanalizacyjnych, sztywnych i elastycznych, z uszczelkami wargowymi i listkowymi
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zasadzie silnego wciśnięcia. Spowoduje to 
pełne uszczelnienie połączenia, zarazem zre-
dukuje do zera możliwość przeciekania złą-
cza nawet przy poruszaniu się źle zamoco-
wanej do podłoża miski ustępowej. Dzięki 
rozmiarowi w rozpiętości 90-112 mm, produkt 
ten dopasowany jest do wszystkich dostęp-
nych obecnie na rynku rodzajów i kształ-
tów sanitariatów (wygląd, rozmiar). Przyłącza 
MACFIT spełniają normy PN-EN 33:2011, od-
powiedniej także dla grupy mis i kompaktów 
WC dot. ich wymiarów dla przyłączy.

Przyłącza elastyczne

Połączenia elastyczne należy stosować  
w sytuacjach ekstremalnych. W szczególno-
ści, gdy nie ma możliwości połączenia musz-
li za pomocą kolan lub prostek łącznikowych 
sztywnych. Takim przyłączem jest elastyczna, 
harmonijkowa rura o zmiennej długości  
(w zakresie 230-54 mm) lub rura elastyczna 
zbrojona tworzywem sztucznym o stałej dłu-
gości 360 mm. Połączenia elastyczne produ-
kowane są również w wykonaniu mimośro-
dowym z przesunięciem 20 oraz 40 mm oraz 
z dodatkowym odejściem o średnicy przyłą-
czeniowej 40 mm.

Bariera antyszczurowa

Uzupełnieniem szerokiej oferty łączników 
jest specjalna bariera antyszczurowa. Wy-
konano ją ze specjalnego materiału, które-
go szczury nie przegryzają. Klapę zwrotną 
zapobiegającą wydostawaniu się szczurów 
przez miskę ustępową do pomieszczenia 
montuje się przez nasunięcie wewnątrz lub 
na zewnątrz oferowanych przez nas przyłą-
czy kanalizacyjnych.
www.mcalpine.pl  

MAC przyłącza

McAlpine jest jedynym producentem w Euro-
pie, który przyłącza do WC wykonuje z ma-
teriału EVA (oktan etylenowo-winylowy). 
Produkty MAC charakteryzują się wysoką wy-
trzymałością na temperaturę w zakresie od 
-55 do 105ºC. Specjalnie uformowany szereg 
sześciu uszczelek gwarantuje pewność po-
łączenia z dodatkową syntetyczną uszczelką 

listkową, która zapewnia ostateczne uszczel-
nienie. Dzięki zastosowanemu kołnierzowi  
z pierścieniem blokującym, zaprojektowane-
mu i opatentowanemu przez firmę Mcalpi-
ne uzyskuje się, nieporównywalnie do innych, 
podobnych produktów, szczelne, najwyższej 
jakości połączenie z miską ustępową i ele-
mentami kanalizacji wykonanej z PCV, PP,  
z żywic poliestrowych (GRE), kamionkowych, 
żeliwnych, ołowianych. Materiał EVA uela-

stycznia łącznik, a zarazem zapew-
nia szczelne połączenie z elemen-
tami kanalizacji. Pozwala również 
na możliwość formowania i uszczel-
nienia wokół nawet największych 
nietolerancji (krzywizn) materiału, 
z jakiego są wykonane króćce mi-
sek ustępowych. Kołnierz uszczel-
niający jest uformowany z kompo-
zytu najwyższej jakości elastomeru 
termoplastycznego (kauczuku ter-
moplastycznego) TPE. Użycie tego 
materiału gwarantuje absolutną 
szczelność połączenia. Przyłącze 
ma wewnątrz specjalny pierścień 
zamykający (LOCK RING) wykonany 
z polibutylenu tereftalanu (PBT). Pier-
ścień ten jest istotny dla prawidło-
wego położenia uszczelki i szczel-
nego docisku i osadzenia przyłącza 
względem otworu wylotu miski WC. 
Elastyczność jest szczególnie waż-
na przy rozpiętości różnych kształtów 
i rozmiarów elementów dostępnych 
na rynku misek ustępowych. 
Aby zamocować przyłącze MAC 
do miski, nie ma potrzeby stosowa-
nia preparatów poślizgowych, wy-
starczy odrobina wody. Produkt 
MACFIT należy mocno nasadzić na 
rurę kanalizacyjną i wylot z miski, na 
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Bariera antyszczurowa

Budowa MAC przyłącza

Centrum  
Demonstracyjne  
OZE – otwarte

Przedstawiciele KAPE S.A. 24 czerwca 2014 r. wzięli 
udział w otwarciu pierwszego w Polsce Centrum 
Demonstracyjnego Odnawialnych Źródeł Ener-
gii, wybudowanego w ramach unijnego projektu 
CEC5. Centrum powstało na terenie Zespołu Szkół 
Mechanicznych nr 2 przy ulicy Słonecznej 19 w Byd-
goszczy. Budynek o powierzchni użytkowej 367,26 
m2 jest przykładem prawidłowych rozwiązań  
w budownictwie energooszczędnym i pasywnym. 
Centrum jest wyposażone w instalację automatyki 
obejmującą wentylację, ogrzewanie oraz monito-
rowanie, archiwizowanie i raportowanie wartości 
mierzonych, takich jak: temperatura w budynku, 
wielkości meteorologiczne (temperatura powietrza, 
wilgotność powietrza, ciśnienie atmosferyczne, 
kierunek i prędkość wiatru, promieniowanie sło-
neczne, opad atmosferyczny), parametry pracy 
urządzeń, parametry zasilania i ogrzewania. Układ 
pozyskania energii elektrycznej odnawialnej z jed-
noczesnym praktycznym zastosowaniem układu 
do zasilania całości oświetlenia wewnętrznego 
oraz zewnętrznego składa się z 100 ogniw fotowol-
taicznych i turbiny wiatrowej o mocy 3 kW. Budynek 
ma sale wykładowe i laboratoryjne i będzie służyć 
uczniom i studentom w poznawaniu technologii 
związanych z energią odnawialną.
Źródło: KAPE
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  Dom, instalacja i jego mieszkańcy…

Rozpatrywany budynek jest zaliczany do no-
wego budownictwa. Według świadectwa 

charakterystyki cieplnej zapotrzebowanie 
energii końcowej wynosi Ek = 40 kWh/m2 rok. 
Budynek jest w całości wyposażony 
w ogrzewanie podłogowe (powierzchnia 

użytkowa wynosi 300 m2) i utrzymywana jest 
w nim temperatura powietrza na poziomie 
22°C przez całą dobę. Zainstalowano sys-
tem wentylacji mechanicznej z odzyskiem 
ciepła Vitovent, a do wspomagania ogrze-
wania wody użytkowej dodatkowo pracują 
dwa kolektory płaskie Vitosol 200-F SV2A  
o łącznej powierzchni czynnej 4,6 m2. Przy-
gotowanie wody użytkowej odbywa się 
przede wszystkim przez pompę ciepła,  
a w okresie pracy instalacji solarnej dogrzew 
z pompy ciepła jest ograniczany do tzw. mi-
nimalnej wartości komfortowej. Ideą takiego 
rozwiązania jest chęć zapewnienia komfor-
tu korzystania z ciepłej wody bez względu 

na warunki pogodowe i jednocześnie za-
pewnienie „miejsca” dla darmowej ener-
gii słonecznej. Zbiornik ciepłej wody użytko-
wej o pojemności 390 litrów bez problemu 
pokrywa zapotrzebowanie 4-osobowej ro-
dziny. Niekiedy argumentem przemawiają-
cym za zastosowaniem pompy ciepła jest 
możliwość wykorzystania jej do chłodze-
nia budynku dzięki tzw. funkcji naturalne-
go chłodzenia. Jednak funkcja ta nie jest 
tutaj realizowana. Instalacja jest hydraulicz-
nie przygotowana do rozbudowy o wymien-
nik chłodu, jednak wg inwestora temperatu-
ra wewnątrz budynku w okresie lata nie jest 
nieznośnie wysoka.

W domu we Wrocławiu… 

Wyniki pracy instalacji  
z pompą ciepła typu solanka/woda  
w układzie bezpośrednim, monowalentnym

  Dawid Pantera

Dzięki uprzejmości jednego z użytkowników instalacji z pompą ciepła możemy przedstawić analizę układu 
opartego na pompie ciepła typu solanka/woda z dolnym źródłem w postaci odwiertów pionowych  
i bezpośrednim układem dystrybucji ciepła. Pompa ciepła Vitocal 300-G BWC firmy Viessmann pochodzi  
z serii wprowadzonej w 2008 roku i charakteryzuje się mocą grzewczą 10,2 kW oraz współczynnikiem 
efektywności o wartości 4,6 dla B0/W35 wg normy EN 14511. Urządzenie to zostało dobrane do pracy  
w trybie monowalentnym, a zintegrowana grzałka służy jako źródło awaryjne, a także załączana jest na potrzeby 
wygrzewania antybakteryjnego zbiornika ciepłej wody użytkowej np. po powrocie mieszkańców z urlopu.
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trzebowania energii na c.o. i c.w.u. wyraźnie 
kształtują się punkty zakończenia i rozpoczę-
cia sezonu grzewczego, a także okres,  
w którym instalacja solarna niemal całkowi-
cie pokrywała zapotrzebowanie energii na 
przygotowanie ciepłej wody użytkowej. 
Na podstawie całkowitego czasu pracy 
pompy ciepła oraz licz-
by uruchomień obliczyć 
można średnie czasy pra-
cy sprężarki, które wyno-
szą około 33 min. 
Temperatura medium 
niezamarzającego z dol-
nego źródła ciepła oscy-
lowała w ciągu całe- 
go roku między 3°C  
a 8°C, co pozwoliło na 
osiągnięcie bardzo wyso-
kich współczynników efektywności pracy całej 
instalacji. Do energii zużytej przez instalację, za-
licza się sprężarkę, regulator, pompy obiegowe 
dolnego i górnego źródła ciepła, pompę ła-
dowania ciepłej wody użytkowej, pompę cyr-
kulacyjną wody użytkowej, pompę obiegu so-
larnego oraz stacje uzdatniania wody. 
Warto zaznaczyć, że pomimo układu bezpo-
średniego, a więc bez zbiornika buforowego 
wody grzewczej, użytkownik korzysta z liczni-

ka 2-taryfowego. Zapotrzebowanie budynku 
w energię na c.o. i c.w.u na poziomie 20 000 
kWh/rok oznacza, że przy zastosowaniu licz-
nika 1-taryfowego, koszty ogrzewania były-
by wyższe o około 600 zł. Ogrzewanie kotłem 
gazowym kondensacyjnym oznaczałoby dla 
użytkownika nawet dwukrotnie wyższe koszty 

niż pompą ciepła.
Na zakończenie warto jesz-
cze wskazać dodatkowe 
różnice pomiędzy pom-
pą ciepła a tradycyjnym 
źródłem ogrzewania. Po-
mieszczenie z pompą cie-
pła powinno spełniać je-
dynie warunek minimalnej 
kubatury zgodnie z normą 
PN-EN 378. Kotłownie tra-
dycyjne poza warunkiem 

minimalnej kubatury muszą poza tym posiadać 
minimalną wysokość, a także być wentylowa-
ne naturalnie lub mechanicznie pod rygorem 
zastosowania wentylacji zrównoważonej.

Solanka‑woda czy powietrzne typu 
split – tendencje rynkowe

Udział pomp ciepła w rynku urządzeń 
grzewczych rośnie z roku na rok. Pokazał to 

Pompa ciepła w „realu” – roczne 
koszty ogrzewania i c.w.u.

Inwestor, pomimo że znamy się dobrze,  
należy do tej grupy osób, u których lepiej, 
żeby wszystko pracowało prawidłowo ☺.
Skrupulatnie dokonuje odczytów liczników 
energii elektrycznej zasilającej instalację  
z pompą ciepła, a także notuje liczbę uru-
chomień sprężarki i czasy jej pracy. W ze-
stawieniu zbiorczym odszukać można także 
wartości temperaturowe dolnego i górnego 

źródła ciepła. Wszystkie te dane zebrane ra-
zem pozwoliły na opracowanie wykresu za-
potrzebowania energii na cele grzewcze oraz 
przygotowania wody użytkowej, a także na 
oszacowanie rzeczywistego współczynnika 
efektywności pracy układu na c.o. Analizowa-
ny okres obejmuje cały rok 2013, a jak pamię-
tamy zima nie odpuszczała do maja włącznie 
– sam dobrze pamiętam te anomalia pogo-
dowe, ponieważ wpłynęło to na przesunięcie 
rozpoczęcia sezonu ekstraligi żużlowej.
Na wykresie przedstawiającym zmianę zapo-
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nawet ciężki dla branży grzewczej rok 2013. 
Według raportu PORT PC (www.portpc.pl) 
za wzrost udziałów w rynku odpowiada-
ją urządzenia wykorzystujące powietrze ze-
wnętrzne jako źródło ciepła, w szczególno-
ści pompy ciepła do przygotowania ciepłej 
wody użytkowej oraz pompy ciepła typu 
split. Wyniki dają się dość łatwo wytłuma-
czyć. Pompy ciepła typu powietrze/woda 
tylko do przygotowania ciepłej wody użyt-
kowej w idealny sposób nadają się do mo-
dernizacji kotłowni opalanej paliwem sta-
łym, których jest w Polsce cała masa.  
W tym roku można się spodziewać jeszcze 
większego przyrostu sprzedaży tych urzą-
dzeń z uwagi na zakończenie dotacji do in-
stalacji kolektorów słonecznych. Dobry wy-
nik pomp ciepła typu split to moim zdaniem 
przede wszystkim wynik pracy osób związa-
nych z branżą pomp ciepła dla popularyza-
cji tych rozwiązań.  
Zastosowanie tych urządzeń do nowego bu-
downictwa z ogrzewaniem płaszczyzno-
wym, niskotemperaturowym daje wysokie 
współczynniki efektywności, przez co mogą 
one śmiało konkurować nawet ze względnie 
tanim paliwem, jakim jest gaz ziemny. 

Znormalizowane współczynniki efektyw- 
ności przekraczają wartość 5,0, co stawia 
te urządzenia na szczycie najtańszych źró-
deł ciepła w instalacjach niskotemperatu-
rowych.  

Pompy typu solanka/woda w roku 
2013 nie zanotowały wyraźnego 
przyrostu, ale ich stabilna sprzedaż 
przy stagnacji rynku branży grzew-
czej można uznać za dobry wynik. 

Uniwersalna złączka 
kanalizacyjna  
AWADUKT FLEX-CONNECT

  Jakub Koczorowski

  Często przy budowie sieci kanalizacyjnych 
występuje sytuacja, w której jest konieczność 
wykonania połączenia między istniejącą  
a nowobudowaną  siecią kanalizacyjną.  
W takich sytuacjach wykonywane są połą-
czenia rur z różnych materiałów. Nierzad-
ko rury te nie są już dostępne lub w między-
czasie normy techniczne uległy zmianie  
i tego typu produktów już się nie produku- 

je np. azbestobeton. W zasadzie jedynym 
rozwiązaniem jest budowa kosztownej studni  
w miejscu zmiany materiału sieci kanalizacyjnej.
Rozwiązaniem tego problemu jest nowa uni-
wersalna złączka AWADUKT FLEX-CONNECT, 
która pozwala na bezproblemowe i zgodne  
z aktualnymi normami technicznymi połą-
czenia materiałów różnych typów. 

Budowa i montaż
Złączka ta wykonania jest z korpusu uszczelki 
z EPDM osłoniętego płaszczem z wysokood-
pornego polipropylenu oraz osłonięta obej-
mą wykonaną ze stali szlachetnej. 
Złączka pozwala na łączenie rur ze stali, ka-
mionki, żeliwa, betonu, żelbetu, azbestu oraz 
z tworzyw sztucznych PVC-U/PP/PE/GRP  
o ściankach gładkich, jak i strukturalnych  
w zakresie średnic od DN 110 do DN 630. 

Montaż złączki następuje za pomocą klucza 
dynamometrycznego pozwalającego na 
dokręcenie obejmy z odpowiednią siłą. 
Uniwersalna złączka kanalizacyjna jest z tego 
powodu bardzo ciekawą alternatywą dla 
rozwiązania trudnych problemów przy budo-
wie kanalizacji.  

Firma REHAU wprowadza na rynek w Polsce nowy innowacyjny system złączek kanalizacyjnych  
AWADUKT FLEX-CONNECT przeznaczonych do łączenia rur kanalizacyjnych wykonanych z różnych materiałów. 

Możliwość zastosowania złączki dotyczy zarówno rur 
sztywnych, jak i elastycznych. Można łączyć ze sobą 
rury o ściankach gładkich oraz strukturalnych bez 
dodatkowych pierścieni wyrównujących. Różnorodne 
materiały/ rury: strukturalne, GRP, PP, betonowe  
i żelbetowe, kamionkowe, PVC, azbestowe, żeliwne, PE…

System AWADUKT FLEX‑CONNECT 
gwarantuje ponadto szczelność do 
2,5 bar potwierdzoną laboratoryj-
nie, ma o 20% większą głębokość 
montażową w stosunku do syste-
mów tradycyjnych oraz pozwala 
na oszczędność czasu na budowie. 
Dodatkowo w systemie zastosowa-
no unikatową uszczelkę wykonaną 
z materiału Q‑TE‑C, która w przy-
padku występowania sączeń po-
woduje ich doszczelnienie poprzez 
zwiększenie swojej objętości.

Katalog AWADUKT 
FLEX-CONNECT

Pobierz

http://www.instalreporter.pl
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dzienek, piwnic, garaży, zarówno w sytuacji 
napływu wód deszczowych podczas nawal-
nych opadów, jak i usuwania zanieczyszczo-
nej wody w przypadku pojawienia się nie-
szczelności i przecieków instalacji sanitarnych.
Rodzina pomp TM swoją popularność za-
wdzięcza przede wszystkim bardzo dobrej 
proporcji ceny do jakości zastosowanych ma-
teriałów, technologii oraz żywotności pro-
duktu. Poza podstawową wersją pompy – 
Wilo-Drain TM, wyposażonej w wyłącznik 
pływakowy z regulowaną długością kabla, 
typoszereg ten został wzbogacony o dwie 
dodatkowe wersje. Pierwsza z sygnaturą W – 
wersja Wilo-Drain TMW, a druga z sygnaturą 
R – wersja Wilo-Drain TMR. 
Korpus pomp Wilo-Drain 
TM(W/R) wykonany jest  
z bardzo odpornego two-
rzywa PP-GF30. Wersje roz-
szerzone rekomendowane 
są w zależności od specy-
ficznych wymagań instala-
cyjnych: 
• pompy Drain TMW mają 
opatentowane, zintegro-

wane urządzenie zawirowują-
ce „Twister”, pozwalające na 
stałe utrzymywanie czystości 
zbiornika, co przekłada się na 
zwiększenie żywotności urzą-
dzenia. Osady, które zbiera-
ją się w studzienkach odwad-
niających oraz miejscach, do 
których odprowadzana jest 
woda z mydlinami z umywa-
lek i pralek, mogą powodo-
wać skrócenie okresu żywot-
ności standardowych pomp 
zatapialnych, a także zwięk-
szać potrzebę wykonywania 

przeglądów studzienek i samej pompy. Usu-
wanie nagromadzonego osadu pozwala za-
chować studzienkę w odpowiedniej czysto-
ści i zapobiec wydobywaniu się przykrych 
zapachów, co ma ogromne znaczenie dla 
komfortu użytkowania; 
• pompy Drain TMR zapewniają bardzo do-
kładne usuwanie wody ze studzienki bądź 
obniżenia, w którym zabrała się lekko zanie-
czyszczona woda, z dokładnością do mini-
malnego poziomu resztkowego, wynoszące-
go 2 mm nad podłożem.

Pompy serii Wilo‑Drain TS(W) to drugi ty-
poszereg pomp zatapialnych wybranych do 

Pompy do odwodnień  
i do podnoszenia ciśnienia wody 

Pompy Wilo  
– wersje podstawowe  
kontra premium

  Bartosz Tywonek 

  Do odwadniania: Wilo‑Drain 
TM(W/R) kontra Wilo‑Drain TS(W)

Rozpocznijmy od zestawienia dwóch produk-
tów stosowanych do odwadniania bądź od-
prowadzania wody zanieczyszczonej w wersji 

podstawowej Wilo-Drain TM(W) oraz pre-
mium – Wilo-Drain TS(W). 

Rodzina pomp Drain TM…
…jest bardzo popularnym rozwiązaniem, wy-
bieranym przez klientów do odwodnienia stu-

W tym artykule przybliżymy Państwu 
typoszereg oferowanych przez Wilo 
produktów do dwóch, całkowicie 
odmiennych aplikacji – zaopatrzenia 
w wodę pitną oraz do odprowadzania 
wody zanieczyszczonej. Z szerokiej 
gamy oferowanych produktów 
wybraliśmy po dwa urządzenia, 
jedno w wersji podstawowej, 
drugie w wersji premium. Poniżej 
porównanie pod względem 
funkcjonalności i zastosowań 
w instalacjach gospodarstw 
domowych i innych aplikacjach.

Wilo-Drain TM/TMW

twist
er

Wilo-Drain TMR

Opatentowana konstrukcja tej pompy zapewnia stałe  
zawirowywanie cieczy w obszarze zasysania pompy,  
dzięki czemu studzienka jest zawsze czysta.

twister

Wilo-Drain TS/TSW 32
Pompy zatapialne do wody brudnej

twister

Wilo-Drain TS 40, Wilo-Drain TS 50-65
Pompy zatapialne do wody brudnej

http://www.instalreporter.pl


24l i p i e c  2 0 1 4  ( 0 7 )  a r t y k u ł  t e c h n i c z n y d O  s p I s U  T R E Ś C I

zanie dyfuzora odpowiedzialnego za usu-
wanie powietrza z części hydraulicznej oraz 
duża pojemność hydrauliki pompy, pozwala 
to na zwiększenie wytrzymałości pompy  
w sytuacji wystąpienia tzw. suchobiegu. 
Tego typu konstrukcja pomp MC wydłuża 
okres eksploatacji pomp w systemach za-
opatrzenia w wodę. Dowodem niezawod-
ności pracy pomp MC oraz ich niskiego po-
ziomu głośności jest ich wykorzystanie  
w systemach zaopatrzenia w wodę deszczo-
wą typu Wilo-Rain System AF. 
Zestawy hydroforowe mają, w zależności od 
typu, dwie wielkości zbiorników membrano-
wych – o pojemności 20 l bądź 50 l. Dodatko-
wą zaletą jest przełącznik ciśnieniowy z możli-

wości regulacji ciśnienia w zakresie 1-5 barów. 
Mamy nadzieję, że po analizie tego artyku-
łu każdy będzie mógł dobrać urządzenie jak 
najlepiej dostosowane do potrzeb i wyma-
gań instalacji, a świadomość cech i korzyści 
poszczególnych wersji produktów pozwoli tę 
decyzję zoptymalizować.  

tego zestawienia. Pod względem zastosowa-
nia i charakterystyki wydajności Q-H rodzina 
tych pomp pokrywa się z pompami w wersji 
TM(W/R), opisanymi wcześniej. Również w tym 
przypadku poza podstawową pompą –  
Wilo-Drain TS mamy wersję z sygnaturą W, 
czyli Wilo- Drain TSW – z rozbudowaniem  
o aplikację „Twister”, czyli pompę z opaten-
towanym urządzeniem zawirowującym.
Dużą zaletą jest materiał wykorzystany do 
obudowy korpusu pompy. W tym przypadku 
jest to stal nierdzewna, zapewniająca wysoką 

odporność na uderzenia mechaniczne, szcze-
gólnie przy mobilnym zastosowaniu pomp do 
odwodnień studzienek bądź wykopów.

Do zaopatrzania w wodę: Wilo‑Jet 
HWJ vs Wilo‑MultiCargo HMC 

Drugą część zestawienia poświęcimy dwóm 
rozwiązaniom znajdującym się w ofercie Wilo, 
przeznaczonym do instalacji zaopatrzenia  
w wodę pitną, czyli zestawy hydroforowe na 
bazie pomp samozasysających stosowanych 
w domach jedno- i wielorodzinnych, w wer-
sji podstawowej – Wilo Jet HWJ oraz wersji pre-
mium – MultiCargo HMC. Produkty, o których 
mowa, to małe zestawy hydroforowe, oferowa-
ne jako skompletowane, gotowe do podłącze-
nia urządzenia zbudowane z samozasysają-
cej pompy wirowej, naczynia membranowego 
oraz armatury kontrolno-pomiarowej w postaci 
przełącznika ciśnieniowego i manometru. 
W Wilo-Jet HWJ wszystkie części mające stycz-
ność z medium wykonane są ze stali nierdzew-
nej, mającej wysoką odporność na korozję. 
Dodatkowo, w celu optymalnego realizowa-
nia funkcji zasysania pompy wyposażone są  
w dyfuzor wykonany z Norylu. Główną zale-
tą zestawów hydroforowych z rodziny HWJ jest 
ich stosunkowo niewysoka cena. 
Dodatkową, niepodważalną z kolei zale-
tą wielostopniowych pomp MC jest rozwią-

Główną i zasadniczą cechą różniącą te dwie 
rodziny pomp zatapialnych jest konstrukcja 
urządzenia, zapewniająca większą wytrzyma-
łość oraz dłuższy czas pracy pomp w przypad-
ku pomp premium – Wilo‑Drain TS(W).  
W pompach tych zastosowany został silnik  
w hermetycznej obudowie ze stali nierdzew-
nej, z olejowym płaszczem chłodzącym, po-
zwalający wydłużyć czas pracy pomp do 
4000 roboczogodzin w ciągu roku. Wysoki sto-
pień niezawodności rodziny pomp Drain TS(W) 
związany jest z zastosowaniem zabezpiecze-
nia przed przeciążeniem oraz automatycznym 
ponownym włączeniem w przypadku wzro-
stu temperatury silnika w trakcie jego nieodpo-
wiedniej pracy, związanej np. z dużą zawarto-
ścią frakcji stałej w przetłaczanym medium.

 TM (W/R) TS (W)
Głębokość zanurzenia maks. 3 m maks. 10 m
Płytkie odsysanie 14 mm (TMR 2 mm) 8 mm (TSW 18 mm)
Temperatura przetłaczanego 
medium

od 3 do 35°C  
(do 3 min do 90°C)

od 3 do 35°C  
(do 3 min do 90°C)

Rodzaj pracy S1 = praca ciągła 200 roboczogodzin na rok 4000 roboczogodzin na rok
Rodzaj pracy S3 = praca przerywana 25% (2,5 min praca, 7,5 min przerwa) 30% (3 min praca, 7 min przerwa)
H max 11 m 12 m
Q max 16 m3/h 16 m3/h

Głównym elementem różniącym te urządze-
nia jest typ zastosowanych w nich pomp sa-
mozasysających. W przypadku urządzenia 
Wilo‑Jet HWJ zastosowana została pomp z se-
rii WJ, będąca jednostopniową pompą wiro-
wą. Jest to idealne rozwiązania do małych 
instalacji wodociągowych, przy pracy z za-
sysaniem wody ze studni bądź zasysaniem 
wody ze zbiorników, np. wody deszczowej,  
w celu nawadniania zieleni bądź spłukiwania 
toalet. Zestawy hydroforowe Wilo‑MultiCargo 
HMC wyposażone są wielostopniowe pompy 
wirowe z serii MC. Dzięki zastosowanej kon-
strukcji, w zależności od typu pompy, mamy 
do dyspozycji 4 bądź 5 stopni wirników wyko-
nanych z Norylu, zapewniających niezwykle 
cichą prace w porównaniu ze standardowymi 
rozwiązaniami pomp jednostopniowych. 

 Jet HWJ MultiCargo 
HMC

Głębokość 
zasysania maks. 8 m maks. 8 m

Ciśnienie na 
dopływie maks. 1 bar maks. 4 bar

Temperatura 
przetłaczanego 
medium

od 5 do 35°C od 5 do 35°C

Ciśnienie robocze maks. 6 bar maks. 8 bar
Pojemność 
naczynia 
wzbiorczego

20 l lub 50 l 50 l

Wilo-Jet HWJ
Samozasysające zestawy hydroforowe 

Wilo-MultiCargo HMC
Samozasysające zestawy hydroforowe
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lat udział importu w krajowej sprzedaży, na 
poziomie 30-33%, w zeszłym roku spadł z 33% 
do 31%, zdaje się to potwierdzać. 

Nowe programy wsparcia OZE – mniej  
na kolektory lub wogóle
Kolektory słoneczne, od początku kojarzyły 
się z przygotowywaniem ciepłej wody użyt-
kowej. Tego typu podejście było pielęgno-
wane przez naszych decydentów, co miało 
swój skutek w zapisach zawartych w regu-
łach wprowadzanych instrumentów wspar-
cia, gdzie jasno było wskazane, że nie wolno 
w ramach np. programu wsparcia dla kolek-
torów słonecznych wspierać instalacji c.o. 
Na szczęście udało się ten przepis usunąć po 

kilku miesiącach funkcjonowania tego pro-
gramu. Żeby być konsekwentnym, w naj-
nowszym programie Prosument kolektory sło-
neczne będą wspierane tylko wtedy, gdy 
będą instalowane w skojarzeniu z OZE wy-
twarzającym energię elektryczną, a w pro-
gramie Bocian w ogóle usunięto kolektory 
słoneczne z programu wsparcia. 

Kolektory a sieci ciepłownicze, czyli  
jak to się robi w Europie?
Tematowi, miedzy innymi, szerokiego zasto-
sowania kolektorów słonecznych, poświęco-
na była część merytoryczna Forum. Referent 
ze Szwecji zaprezentował istniejące już insta-
lacje kolektorów słonecznych dużej mocy, 

Okiem uczestnika VII Forum Przemysłu 
Energetyki Słonecznej i Biomasy 

Statystyki rynku OZE: 
kolektory słoneczne i kotły  
na biomasę 

  opracował: Janusz Starościk*

  Kolektory słoneczne – dane  
rynkowe, programy i prognozy…

SPIUG mówi o wzroście, IEO o spadku…
Zestawiając te wyniki z wynikami publikowa-
nymi przez SPIUG, można dojść do ciekawych 
wniosków. Według SPIUG, rynek kolektorów 
słonecznych wzrósł o ok. 10% po podsumo-
waniu całego 2013 roku. Biorąc pod uwagę 
fakt, że SPIUG skoncentrowany jest głównie 
na producentach europejskich, w tym tak-
że polskich, spadki sprzedaży nastąpiły głów-
nie w grupie produktów pochodzących z Azji, 
które jako najtańsze montowane były głów-

nie jako źródło ciepłej wody użytkowej na 
domach jednorodzinny, gdzie inwestor kiero-
wał się głównie kryterium cenowym, a kwe-
stia gwarancji nie była na głównym miejscu. 
Można na tej postawie wysnuć wniosek, że 
segment rynku przygotowania ciepłej wody 
użytkowej powoli się nasyca, natomiast co-
raz większy udział mają większe instalacje 
na budynkach publicznych, szpitalach itp., 
gdzie wykonawcy, gwarantując w przetar-
gu bezawaryjne działanie instalacji, sięgają 
po sprawdzone rozwiązania lokalnych produ-
centów, od których mogą wyegzekwować 
warunki gwarancji. Także utrzymujący się od 

W połowie czerwca, odbyło się już po raz siódmy Forum Przemysłu 
Energetyki Słonecznej i Biomasy. Obok zaprezentowania wyników badań 
dotyczących rozwoju rynku kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę 
i paneli fotowoltaicznych, podjęto także tematy związane z możliwymi 
kierunkami rozwoju technologii, które mogą mieć pozytywny wpływ na 
wzrost liczby instalacji słonecznych i biomasowych do wytwarzania ciepła 
i energii elektrycznej. 

* Janusz Starościk prezes zarządu SPIUG, ekspert Switzerland Business Enterprise

Lekki spadek w kolektorach słonecznych według IEO

Według przedstawionych wyników, dyna-
mika sprzedaży kolektorów słonecznych 
w Polsce po kilkunastu latach systema-
tycznego wzrostu i przekroczeniu w 2012 
roku 1 GW mocy zainstalowanej zwolniła. 
W 2013 roku sprzedano 274 tys. m2  
kolektorów, co według przestawionych 
statystyk oznaczałoby spadek o 9%  
w stosunku do roku poprzedniego. 
Ogólna powierzchnia zainstalowanych 
kolektorów słonecznych w Polsce osią-
gnęła 1 485 tys. m2. Pociągnęło to za 
sobą także spadek obrotów na tym 
segmencie rynku, który wyniósł nieca- 
łe 700 mln PLN. Tradycyjnie, liderami  
w liści sprzedanych kolektorów pozosta-
ły województwa śląskie i małopolskie,  
a dalej podkarpackie, lubelskie i mazo-
wieckie. Zahamowanie rozwoju spowo-

dowało, że niektóre małe firmy zmie-
niły branżę i odeszły od kolektorów 
słonecznych jako głównego kierunku 
działalności. Większe firmy zaczęły roz-
szerzać swój asortyment o inne OZE, 
np. pompy ciepła czy panele fotowol-
taiczne. Także nastąpiła dalsza konso-
lidacja rynku, na którym najwięksi ofe-
renci mają 94% udziału w rynku  
w porównaniu do 90% w 2012 roku.  
Nastąpił także, nieznaczny wzrost 
udziału kolektorów płaskich kosztem 
kolektorów próżniowych, co jest konty-
nuacją trwającego od kilku lat trendu  
i osiągnął wartość 73% wobec udzia-
łu w rynku 27% dla kolektorów próżnio-
wych. Deklarowanie zatrudnienie  
w branży nie uległo zmianie i utrzymu- 
je się na poziomie 3 tys. osób. 
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dużą powierzchnią do instalacji. Tutaj nale-
żałoby dodać, że produkcja biopaliwa po-
trzebnego do uzyskania tej samej ilości ener-
gii co z kolektorów słonecznych, potrzebuje 
30-50 razy więcej powierzchni potrzebnych 
pod uprawę roślin energetycznych. Potencjał 
rozwoju takiej technologii jest bardzo duży  
i obejmuje zarówno nowe możliwości bizne-
sowe, jak też centralne chłodzenie i przede 
wszystkim w efekcie nowy impuls do rozwo-
ju rynku kolektorów słonecznych. Niestety na 
przeszkodzie stoi brak bodźców, zaintereso-
wania i wiedzy u potencjalnych użytkowni-
ków. Stoi za tym niestety polityka, a więc…
decydenci, którzy reprezentują interesy sieci 
gazowych i wytwarzania energii z odpadów. 
Za granicą, ale także w Polsce na poziomie 
lokalnym, dystrybutorzy ciepła zaczynają się 
coraz bardziej interesować możliwościami, 
jakie dają rozproszone źródła ciepła. Z pew-
nością, motywatorem tutaj jest perspekty-

wa zmian w przepisach środowiskowych, po-
ciągająca za sobą ustanowienie ostrzejszych 
wymogów dotyczących emisji, dzięki cze-
mu wskaźniki ekonomiczne dla ciepłowni sło-
necznych ulęgną znacznej poprawie.
W uzupełnieniu do wystąpienia prelegenta 
ze Szwecji, należy dodać, że doładowanie 
instalacji grzewczych przez ciepło pocho-
dzące z energii słonecznej to już standard  
w wielu krajach. W Europie funkcjonuje już 
ok. 2000 tzw. domów słonecznych, gdzie 
roczne zapotrzebowanie na ciepło i c.w.u. 
jest w ponad 50% pokrywane z promienio-
wania słonecznego – co wynika z samej defi-
nicji domu słonecznego. W rzeczywistości  
w większości tych domów, poziom pokrycia 
zapotrzebowania na ciepło sięga od ok. 80 
do nawet 97% w skali całego roku. Także co-
raz częściej instaluje się kolektory słoneczne 
do wspomagania ciepła procesowego  
w przemyśle. Ciepło pozyskiwane z energii 

służące do pozyskiwanie ciepła z ener-
gii słonecznej do zasilania sieci centralne-
go ogrzewania. Z powodzeniem ten materiał 
można by zadedykować do przestudiowa-
nia naszym rodzimym ciepłownikom, którzy 
w przyszłości będą skazani na instalacje OZE 
(nie mylić ze współspalaniem), a dla których 
jak dotąd kolektory słoneczne są bardzo nie-
lubianymi urządzeniami. Prezentacja doty-
czyła wykorzystania kolektorów słonecznych 
do zasilania sieci centralnego ogrzewania, 
ale także chłodzenia zarówno nowych, jak 
i istniejących budynków, osiedli mieszkanio-
wych, obiektów przemysłowych, hoteli itd.
Do zasilania takich obiektów służą instalacje 
kolektorów słonecznych o powierzchni po-
wyżej 500 m2 i mocy powyżej 350 kW ciepła. 
Ogrzewanie oparte na OZE można zastoso-
wać wszędzie. Słabą stroną takiego rozwią-
zania jest stosunkowo mała gęstość ener-
getyczna, charakteryzująca się stosunkowo 

Kolektory we współpracy z sieciami ciepłowniczymi – statystyki  rynku europejskiego

Pomimo różnych przeszkód, pod koniec 
2013 roku funkcjonowało ok. 216 instala- 
cji w ponad 15 krajach o mocach powy-
żej 350 kW ciepła (równoważnik pow.  
500 m2 kolektorów), z czego 199 instala-
cji dotyczyło ogrzewania, a 17 wytwarza-
nia chłodu. Funkcjonują także 82 insta-
lacje o mocy powyżej 1 MW ciepła, co 
odpowiada ok. 1430 m2 kolektorów sło-
necznych, z których 5 ma własne duże 
sezonowe zasobniki ciepła, które są wy-
korzystywane w sezonie zimowych  
i w dni pochmurne, 40 instalacji pracują-
cych w systemie sieci centralnego ogrze-
wania oraz 20 instalacji pracujących  
w systemie ogrzewania lokalnego. 
Warto zauważyć, że w 1983 roku było tyl-
ko 7 ciepłowni opartych na energetyce 

słonecznej, 10 lat później było ich już 32. 
W 2003 roku funkcjonowały 93 ciepłow-
nie słoneczne, które obejmowały także 
instalacje do wytwarzania chłodu.  
Co ciekawe, większość tych znaczących 
instalacji jest zlokalizowana w Skandyna-
wii, co przeczy obiegowym opiniom  
o możliwościach wykorzystania ener-
gii słonecznej  w UE …poza Europą Po-
łudniową.  Największe jednak tego typu 
instalacje znajdują się w Danii. Najwięk-
szą jest zbudowana w 1996 r. ciepłow-
nia w Marstal o mocy 23,3 MW i łącznej 
powierzchni kolektorów 33 300 m2. Śred-
nia moc wszystkich 216 ciepłowni na te-
renie UE wynosi ok. 2 MW przy powierzch-
ni 2800 m2 kolektorów. Jeżeli odrzucimy 
z wyników Danię, to otrzymamy wartość 

ok. 1 MW przy 1400 m2 kolektorów.  
Warto też dodać, że w Skandynawii pre-
feruje się umiejscowienie kolektorów sło-
necznych na gruncie, podczas gdy np. 
w Niemczech kolektory słoneczne umiej-
scawia się na dachach domów i hal. 
Możliwe jest pozyskiwanie ciepła z ener-
gii słonecznej zarówno na starcie, tj.  
w ciepłowni dedykowanej do energii sło-
necznej i wyposażonej w sezonowy za-
sobnik ciepła, jak też w miejscach po-
średnich, które „doładowują” instalację 
na jakimś odcinku. 
Ogólnie, atmosfera wokół takiego za-
stosowania ciepła słonecznego nie jest 
sprzyjająca, ale na obecnym etapie już 
są przesłanki ekonomiczne stojące za 
szerszym wdrażaniem tej technologii. 

słonecznej nie jest konkurencją czy wrogiem 
aktualnie funkcjonującej energetyki opartej 
na węglu, gazie czy oleju opałowym. Im wię-
cej darmowego ciepła pozyskamy z energii 
słonecznej, tym mniej paliw kopalnych trze-
ba będzie spalić. Pozornie wydaje się to nie-
korzystne dla branż wydobywczych, ale  
z drugiej strony, daje to gwarancję dłuższego 
funkcjonowania instalacji wydobywczych. 
Dzięki temu, zamiast wyścigu po rekordy wy-
dobywcze, można by zoptymalizować wy-
dobycie w ten sposób, aby np. więcej węgla 
wydobyć z dostępnych zasobów. Obecnie 
faktycznie wydobywa się ok. 1/6 dostępnego 
węgla – reszta zostaje pod ziemią praktycz-
nie niewykorzystana. Paradoksalnie, branża 
OZE może przedłużyć eksploatację istnieją-
cych kopalni. Europa Zachodnia zbyt późno 
zabrała się za wykorzystanie ciepła z promie-
niowania słonecznego w zakresie wykracza-
jącym poza przygotowanie ciepłej wody 
użytkowej. Dlatego zapłaciła za to przejścio-
wym tąpnięciem i stagnacją na rynku ko-
lektorów słonecznych. Warto więc nie prze-
gapić tej szansy w Polsce, tym bardziej, że 
dorobiliśmy się światowej klasy producentów 
kolektorów słonecznych w naszym kraju.

Biomasa – mało słów, głównie liczby

Gwoli uzupełnienia rynku ciepła na konfe-
rencji, należy zwrócić uwagę na podsumo-
wanie rynku kotłów na biomasę. Według 
zaprezentowanych danych, w 2013 roku 
sprzedano ok. 16 tys. kotłów na biomasę, co 
oznacza dwukrotny wzrost sprzedaży w po-
równaniu do roku 2012. Prezentowane ba-
danie było drugim z kolei. Łączna moc zain-
stalowanych w 2013 roku kotłów na biomasę 
wyniosła prawie 644 MW. Ocenia się, że jest 
zainstalowanych ok. 106 tys. kotłów na bio-

http://www.instalreporter.pl


masę. Zakres mocy sprzedawanych kotłów 
jest bardzo szeroki, ale większość stanowią 
kotły o małej mocy – ok. 85% to urządzenia 
o mocy do 300 kW. W ofercie producentów 
dał się zauważyć wzrost udziału kotłów na 
biomasę o 58%. Pewne wątpliwości może bu-
dzić klasyfikacja kotłów, które zostały wzię-
te pod uwagę przy przygotowaniu statystyki. 
Badanie obejmowało obok typowych kotłów 
dedykowanych tylko do spalania biomasy, 
także kotły węglowe z możliwością spalania 
biomasy – czyli tzw. współspalanie oraz kotły 
wielopaliwowowe. W badaniu zabrakło tak-
że kilku bardzo znaczących producentów ko-
tłów biomasowych, sprzedawanych w Pol-
sce. Niemniej jednak, przekazana tendencja 
odzwierciedla tendencje rynkowe. Daje się 
zauważyć coraz większy wzrost zainteresowa-
nia kotłami na biomasę. Najwięksi producen-
ci typowych tradycyjnych kotłów węglowych 
i tzw. „śmieciowych” rozszerzają swoją ofer-
tę o kotły biomasowe, które wypierają do-

tychczasowy asortyment z palety produktów. 
Zainteresowanie kotłami biomasowymi ma 
miejsce głównie na terenach pozamiejskich, 
ze względu na łatwość pozyskiwania i maga-
zynowania paliwa.

Można oczekiwać dalszego dynamicznego 
rozwoju segmentu rynku kotłów na bioma-
sę. Stoją za tym takie twarde argumenty, jak 
poprawa efektywności energetycznej i bez-
pieczeństwa pracy tych urządzeń, popra-
wa wskaźników emisyjności kotłów biomaso-
wych, poprawa komfortu użytkowania m.in. 
przez coraz szersze stosowanie automatyki  
i automatycznego zasypu, możliwość inte-
gracji kotłów biomasowych z innymi mikro-
źródłami OZE, co jest ważne w kontekście 
programu Prosument.
Coraz więcej jest zainteresowania zakładów 
przemysłowych możliwościami zastosowania 
kotów na biomasę na własny użytek, do po-
zyskiwania ciepła procesowego.       

Jaka biomasa, a więc struktura 
rynku kotłów na biomasę…
Według przedstawionych statystyk, 48% 
kotłów to urządzenia dedykowane ge-
neralnie biomasie, dalej ok. 38% to ko-
tły na drewno kawałkowe, 10,6% to ko-
tły na pelety, 1,6% to kotły na słomę oraz 
1,7% to kotły na zrębki zgazowujące 
drewno. Te dane należy traktować po-
glądowo z powodów podanych powy-
żej. Według innych źródeł np. udział ko-
tłów peletowych to ok. 30%, podobnie, 
jak kotłów na zrębki drewna. Prawdopo-
dobnie te udziały zostały umieszczone 
w ogólnej pozycji kotłów na biomasę. 
Najwięcej sprzedawano kotłów w prze-
dziale mocy 20-30 kW – 48,5% oraz ko-
tłów o mocy do 20 kW oraz 30-50 kW  
z udziałem odpowiednio ok. 17%. 

W Polsce, według przedstawionych sza-
cunków działa 79 producentów oferują-
cych kotły na biomasę różnego typu,  
o mocy nominalnej od 7 do 7000 kW.  
Te same dane podają, że największy 
udział w ofercie krajowych producen-
tów mają kotły na pelet z udziałem 39%, 
które wyprzedzają kotły na biomasę 
(bez dedykacji), których udział wynosi 
26%. Dalej według kolejności to: kotły  
na drewno kawałkowe, których udział 
wynosi 16%, kotły zgazowujące drewno  
z udziałem 10%, na zrębki drewna z udzia-
łem 5% i na słomę z udziałem 4%.  
61% oferowanych kotłów jest wyposa-
żone w automatyczne zasilanie pali-
wem.

NA JLEPSZA  POLSK A  POMPA  CIEPŁ A  DO  C.W.U.

    Produkujemy w Polsce

Dostępna  we wszystkich dobrych hurtowniach i sklepach instalacyjnych. Więcej na www.galmet.com.pl oraz u renomowanych dystrybutorów.
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jest niebezpieczna dla wytrzymałości płyty 
grzewczej, zalecane jest wtedy zastosowanie 
zbrojenia wylewki.
Innym negatywnym zjawiskiem jest wystąpie-
nie zbyt dużych ugięć płyt grzejnych wzglę-
dem siebie, przy dynamicznym obciążeniu 
brzegu płyty. Nieznaczne ugięcie, rzędu 1- 
1,5 mm ma prawo wystąpić i wynika chociaż-
by ze ściśliwości styropianu, w końcu mamy 
do czynienia z płytą betonową, oddzieloną 
dylatacjami od konstrukcji budynku i dyna-
miczne obciążenie na krawędzi płyty spowo-
duje to ugięcie. Po ułożeniu terakoty na ela-
stycznym kleju nie będzie to już widoczne.  
W przypadku bardzo nierówno wykonanej 
wylewki to ugięcie może być znaczne (znam 
przypadek, gdzie wynosiło ponad 1 cm) i nie-
bezpieczne dla trwałości podłogi.

Rodzaje izolacji termicznej

Izolację termiczną wykonuje się najczęściej  
z polistyrenu ekspandowanego EPS 100 (sty-
ropian), rzadziej z wełny mineralnej usztyw-
nionej żywicami lub polistyrenu ekstrudo-

Izolacja termiczna  
i folia przeciwwilgociowa  
w wodnym ogrzewaniu  
podłogowym

  Włodzimierz Mroczek

  Regulacje prawne

Warunki stosowania izolacji cieplnej w ogrze-
waniu podłogowym regulują w Polsce dwa 
akty prawne, które między innymi podają 
wartości oporu cieplnego izolacji lub współ-
czynnika przenikania ciepła dla całej kon-
strukcji podłogi. Jednym z nich jest Polska 
Norma PN-EN 1264 „Instalacje wodne grzew-
cze i chłodzące płaszczyznowe”, w której po-
daje się, że minimalny opór cieplny izolacji 
na przykład w przypadku, gdy poniżej jest 
pomieszczenie ogrzewane powinien wyno-
sić R = 0,75 m2K/W, a w przypadku podłogi 
na gruncie R = 1,75 m2K/W. Drugim wymaga-
niem jest warunek określony w rozporządze-
niu ministra infrastruktury, który podaje, że 
maksymalny współczynnik przenikania cie-
pła dla ogrzewanej podłogi na gruncie po-
winien wynosić U = 0,45 W/m2K.
W przypadku najczęściej stosowanego ma-
teriału izolacyjnego, czyli polistyrenu ekspan-
dowanego (styropianu), spełnienie obu tych 
warunków oznacza, że pod rurami ogrzewa-

nia podłogowego w pomieszczeniu usytu-
owanym na gruncie minimalna grubość sty-
ropianu powinna wynosić 8 cm.

Przygotowanie podłoża pod izolację 
przeciwwilgociową i termiczną

Podłoże pod izolację powinno być równe, 
wypoziomowane (z wyjątkiem przypadków, 
gdy w pomieszczeniu planuje się jastrych, 
ułożony ze spadkiem, wtedy podłoże też po-
winno mieć spadek tak, aby zachować rów-
nomierną grubość jastrychu), pozbawione 
lokalnych nierówności i zanieczyszczeń za-
prawą.
W praktyce bywa różnie – bardzo często tzw. 
„chudy beton” wykonywany jest niestaran-
nie, nie docenia się właściwej jakości jego 
wykonania, pod hasłem „styropian wszyst-
ko wyrówna”. Powoduje to trudności we wła-
ściwym wykonaniu ogrzewania podłogo-
wego. Często mam telefony od monterów, 
typu „czy wylewka podłogówki może mieć 
od 4 do 10 cm?”. Zwłaszcza ta dolna granica 
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wanego XPS. Ten ostatni rodzaj materiału 
izolacyjnego charakteryzuje się dużą twar-
dością i stosowany jest w pomieszczeniach, 
w których występują duże obciążenia pod-
łogi, np. w garażach czy magazynach. Jego 
wadą jest niewygoda w mocowaniu rur – 
bardzo trudno wcisnąć standardowe tworzy-
wowe spinki mocujące.

Przykłady izolacji termicznych, stosowa-
nych w najczęstszym wykonaniu ogrze-
wania podłogowego „na mokro” (z wy-
konaniem wylewki):

‑ płyty styropianowe pokryte polietyle-
nową folią metalizowaną, o grubościach 
od 3 do 5 cm, w płytach o wymiarach np. 
5x1, 10x1, 12x1 m, przeciętych poprzecznie 
co 20 cm, dla łatwiejszego transportu (płytę 
można zwinąć w rulon) – fot. 1a , 1b , 1c , 1d . 
Na folii nadrukowana jest siatka o oczkach 
5 i 10 cm, co umożliwia precyzyjne ułożenie 
przewodów grzewczych. Folia z jednej strony 
płyty styropianowej jest szersza o 10 cm, co 
przy dosunięciu kolejnej płyty stanowi „za-
kładkę” i uniemożliwia wlewanie się jastry-

chu między pły-
ty. Konstrukcję 
podłogi z taką 
płytą przedsta-
wia fot. 2a , 2b . 
Płyta o grubości 
3 cm jest wystar-
czająca w przy-
padku stosowa-
nia ogrzewania 
podłogowego 
w pomieszcze-
niu na piętrze, 
gdy poniżej jest 
pomieszczenie 
ogrzewane  
o tej samej  
temperaturze,  
5 cm jest właści-
we, gdy poniżej 
jest pomieszcze-
nie o obniżo-
nej temperatu-
rze (np. piwnica 
12oC), podło-
ga na gruncie 

where comfort begins

Regulacja hydrauliczna | Technika rozdzielania | Technika systemowa | Armatura tacanova.com

WSZECHSTRONNY I SPRAWDZONY

Sprawdzony zawór strefowy NovaZone Valve do wszechstronnego 
zastosowania w instalacjach grzewczych, sanitarnych,  
klimatyzacyjnych i solarnych.

Zawór strefowy wyposażony jest w napęd i sprężynę powrotną  
oraz dźwignię do ręcznego sterowania.

 Dopuszczalne media – woda grzewcza, woda pitna, 
mieszanki glikolowe

 Krótkie czasy przełączania – od 6 do 20 sekund (3-drogowy)

 Do temperatur medium od 5°C do 120°C (chwilowo 150°C)

 Dostępne wersje 2- i 3-drogowe, 24V i 230V. 

Informacje o tym i innych, wysokiej jakości produktach  
znajdą Państwo na stronie www.taconova.com
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o wymaga zastosowania dodatkowej war-

stwy styropianu o odpowiedniej twardości 
(na przykład 5+5 cm). W różnych systemach 
ogrzewań podłogowych stosuje się również 
płyty o innych grubościach, np. 20, 25,  
35 mm – łączna grubość izolacji powinna  
zapewniać odpowiedni opór cieplny, zgod-
nie z Polską Normą. Jako opcję wykorzystu-
je się również polistyren ekspandowany EPS 
200, który jest bardziej odporny na obcią-
żenie podłogi (do 3500 kg/m2, podczas gdy 
EPS 100 do 2000 kg/m2);
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Izolacja przeciwwilgociowa

Polska Norma PN-EN 1264-4 „Instalacje 
wodne grzewcze i chłodzące płaszczy-
znowe – część 4: Instalowanie” podaje, że 
przed ułożeniem jastrychu warstwa izola-
cji powinna być pokryta warstwą ochron-
ną, składającą się z folii polietylenowej 
grubości co najmniej 0,15 mm, przy mini-
malnej zakładce 80 mm lub innego pro-
duktu o równoważnej funkcji.
Metalizowana folia (fot. 5 ) na płaskich 
płytach styropianowych stanowi ekran 
odbijający promieniowanie podczerwo-
ne – w badaniach stwierdzono, że daje 
efekt skierowania dodatkowo 3-4% ciepła 
do góry, a zadaniem ogrzewania podło-
gowego jest przekazanie minimum 95% 
ciepła do pomieszczenia. Folia metalizo-
wana dodatkowo ogranicza rozpraszanie 
ciepła do gruntu lub w konstrukcji budyn-
ku. Niektórzy twierdzą, że zakrycie ekra-
nu jastrychem niweluje efekt odbijania 
promieniowania (nieprawda) lub że pod 
wpływem wody zarobowej przedostają-
cej się przez otwory przy spinkach, alu-
minium utlenia się. To akurat częściowo 
prawda, przy okazji naprawy przewierco-
nej rury oglądałem odkrytą folię po 10 la-
tach użytkowania. Wokół spinek były koła 
poczerniałego aluminium o średnicy oko-
ło 10 cm, natomiast większość folii zacho-
wała walory użytkowe.
Pod rury w płycie styropianowej z wypust-
kami nie da się podłożyć folii.  
Aby zapewnić zgodność z PN, 
folię można położyć na 
wierzchu, ale jest to me-
toda możliwa wyłącznie 
w przypadku suchej zabu-

dowy ogrzewania podłogowego. W przy-
padku zastosowania płynnego jastrychu, 
wylewka musi „oblewać” rury. Producenci 
styropianu twierdzą, że ich produkt słab-
szej klasy jest nasiąkliwy w 5%, lepszej kla-
sy w 1,5-2% i że woda zarobowa w żad-
nym razie nie wpływa negatywnie na 
styropian. Natomiast w tym przypadku 
występuje niezgodność z PN. Wydaje się, 
że wymóg obligatoryjnego stosowania fo-
lii jest trochę na wyrost, przecież spinki do 
mocowania rur przebijają folię i woda za-
robowa przez te otwory dostaje się poniżej.
Jeśli nawet wykonawca rezygnuje z fo-
lii metalizowanej, zalecane jest położenie 
na styropianie folii budowlanej grubości 
0,2 mm. 
Ciekawym rozwiązaniem jest zastosowa-
nie maty montażowej, pod którą podkła-
da się warstwę styropianu o odpowiedniej 
grubości. Mata wykonana jest z twardego 
profilowanego polistyrenu, z wypustkami 
umożliwiającymi mocowanie rur.  
Poszczególne płyty nakłada się na sie-
bie skrajnymi wypustkami, otrzy-
mując jednolitą, nieprze-
puszczalną dla wody 
powierzchnię.
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‑ płyty styropianowe z wypustkami – pomię-
dzy wypustki wciska się rurę (fot. 3a , 3b , 3c ). 
Całkowita grubość płyty z wypustkami wynosi 
50 mm, warstwa pod rurami 25 mm.  
Wymiary standardowej płyty 1,2x0,8 m, poszcze-
gólne płyty łączone są „na zatrzask”. Konstruk-
cja podłogi z płytą z wypustkami przedstawiona 
jest na fot. 4a , 4b . Pewnym minusem zastoso-
wania takich płyt jest fakt, że beton lub anhy-

drytowy jastrych wylewki nie oblewa rur na ca-
łym obwodzie, ale praktyka pokazuje, że strata 
wydajności cieplnej takiej wylewki jest nieznacz-
na, natomiast zaletą jest brak konieczności mo-
cowania rur spinkami. 
Ponieważ rury grzewcze schowane są między 
wypustkami, takie płyty wykorzystuje się rów-
nież do suchej zabudowy, opartej na gotowych 
płytach gipsowo-włóknowych o grubości 18-

3c
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20 mm. W przypadku suchej zabudowy mo-
żemy ograniczyć do niezbędnego minimum 
grubość warstwy ogrzewania podłogowego. 

Minusem wykonania suchej zabudowy jest 
konieczność zastosowania pod rurami meta-
lowych lameli grzejnych, rozprowadzających 
ciepło, ze względu na ich wysoki koszt (fot. 
6a , 6b , 6c ). Sucha zabudowa jest również 
korzystnym rozwiązaniem w przypadku, gdy 
nie można zbytnio obciążać konstrukcji bu-
dynku (np. domy kanadyjskie) – fot. 7 .

‑ płyty styropianowe pokryte specjalną 
siatką kotwiącą – nie wymagają stosowa-
nia dodatkowych elementów mocujących 

rury w postaci 
spinek lub listew 
montażowych. 
Sprawdzają się  
w przypadku 
stosowania 
w ogrzewaniu rur  
z jednorodnego 
polietylenu, raczej 
nie sprawdzają się 
w przypadku rur 
wielowarstwowych 
PE-X/Al/PE.  
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McAlpine Polska Krysiak Sp.J 
Karpin 86B 

05-252 Dąbrówka 
 

 

 

Uniwersalne siodło mechaniczne do pionów kanalizacyjnych 110/50mm. 

BOSSCONN110-50-GR 

 

 Mają zastosowanie w systemach kanalizacyjnych oraz 
odprowadzania skroplin, kondensatów 

 Proste połączenie na sucho 
 Wszystkie siodła wyposażone są w klucz dokręcający podczas 

montażu 
 Zastosowanie do rur każdego rodzaju (tworzywo, żeliwne) 

 Wykonane z ABS 

 
 

 

Zapytaj koordynatora o cenę! 
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  Ogrzewanie podłogowe BIOfloor

Firma Comap ma w ofercie kilka rozwią-
zań ogrzewania płaszczyznowego. Podsta-
wowym produktem jest dobrze już znane 
ogrzewanie podłogowe BIOfloor oparte na 
styropianowych płytach systemowych z wy-
pustkami, rurach wielowarstwowych lub PE-X 
oraz rozdzielaczach modułowych poliamido-
wych lub rozdzielaczach mosiężnych. 

…z płytą systemową
Niewątpliwą zaletą tego rozwiązania jest 
fakt, że płyta systemowa z wypustkami po-
zwala na bardzo szybkie rozkładanie rury. 

Dodatkowo na płycie tego typu rura jest bar-
dzo dobrze umocowana i chroniona przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, którym może 
ulec, zanim zostaną wykonane wylewki. Po-
wierzchnia płyt to 1,12 m², a zakres średnic rur 
wynosi od 14 do 20 mm. Możliwy skok rozstawu 
rury to optymalne 5 cm (5, 10, 15, 20 cm). 
Wytrzymałość paneli pozwala instalatorowi 
chodzić po nich podczas pracy, bez obawy 
uszkodzenia rury. System może instalować za-
ledwie jedna osoba. System Plus występuje  
w czterech różnych wersjach. Panel w wersji 
1 mm bez izolacji może być stosowany do  
renowacji i ogrzewania ściennego. Wersja  
30-2 mm zapewnia maksymalną izolację ter-

miczną i dźwiękową. System Plus można sto-
sować pod każdy rodzaj wylewki.

…z płytą styropianową
Inną możliwością jest zastosowanie płaskiej 
płyty styropianowej z folią. Tego typu rozwią-
zanie jest tańszą alternatywą zachowującą 
wszystkie podstawowe cechy ww. płyty, tj. izo-
lację: termiczną, akustyczną i przeciwwilgo-
ciową. Daje też możliwość mocowania rury, 
ale niestety nie daje takiego komfortu pra-
cy i oszczędności czasu przy rozkładaniu pętli 
grzewczych jak płyta systemowa z wypustka-
mi. Wybierając konkretne rozwiązanie, war-
to przeprowadzić krótką analizę, bo to, co na 

Na ścianie,
na podłodze... 
COMAP

  Artur Grabowski

W obecnym czasie większość 
inwestorów decyduje się na 
ogrzewanie podłogowe  
w domach. Jest to rozwiązanie 
dobrze znane w budownictwie 
jednorodzinnym, a jego zalety  
są także szeroko doceniane  
w budynkach wielkokubaturowych. 
Zdarza się jednak, że nie ma 
możliwości zastosowania 
ogrzewania podłogowego lub 
chęć obniżenia parametrów pracy 
instalacji grzewczej powoduje, 
iż powierzchnia ogrzewania 
podłogowego jest niewystarczająca 
do zapewnienia komfortu 
cieplnego w pomieszczeniu.  
W takich przypadkach coraz częściej 
stosowane jest ogrzewanie ścienne. 
COMAP ma w swoim portfolio 
zarówno system ogrzewania 
podłogowego, jak i ściennego.

Główne komponenty systemu BIOfloor

‑ rury ogrzewania podłogowego
MultiSKIN – PE-Xc/Al/PE-Xc, 14x2, 16x2, 20x2 mm
BetaSKIN – PE-RT/Al, 14x2, 16x2, 20x2 mm
BetaPEX – PE-Xb, 16x2, 17x2, 20x2 mm
‑ rozdzielacze ogrzewania podłogowego
Mosiężny V9004 

Modułowy serii 9000 z poliamidu wzmacnianego 
włóknem szklanym (3 rodzaje modułów: z zaworem 
regulacyjnym, z zaworem termostatycznym,  
z przepływomierzem)
‑ płyta systemowa Plus do układania 
ogrzewania podłogowego

http://www.instalreporter.pl
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kończenia wszelkich prac wykończeniowych.
Instalację ścienną należy pokryć warstwą 
tynku, do momentu gdy zrówna się grubo-
ścią z powierzchnią rur. Następnie należy na-
łożyć siatkę tynkarską, która wzmocni tynk 
(minimalizując ryzyko powstania pęknięć). Po-
tem nakładana jest ostatnia warstwa tynku  
o grubość około 1,5 cm ponad rurę. Masa tyn-
ku powinna zawierać plastyfikator do betonu, 
który uelastyczni zaprawę, ułatwiając szczelne 
„otulenie” rur grzewczych zaprawą.  

początku wydaje się być droższe, w rezultacie 
(wliczając czas pracy) pozwoli zaoszczędzić 
znaczącą kwotę w skali całej inwestycji.

Ogrzewanie ścienne w ofercie COMAP

Rozwiązanie to ma większość zalet, jakimi cha-
rakteryzuje się ogrzewanie podłogowe – wyróż-
nikiem jest to, iż z jego zastosowaniem można 
uzyskać większe wydajności (w zależności od pa-
rametrów zasilania i rozstawu rury, może docho-
dzić nawet do 150 W) oraz można zastosować 
wyższą temperaturę zasilania niż w ogrzewa-
niu podłogowym. Przy zastosowaniu ogrzewa-
nia ściennego nie napotykamy praktycznie pro-
blemu zbyt wysokiej temperatury powierzchni 
(co jest bardzo istotne w podłogówce, bo może 
mieć ujemny wpływ na samopoczucie i zdrowie 
użytkowników). Ogrzewanie ścienne ma jeszcze 
jedną ważną zaletę z punktu widzenia instalato-
ra – wbrew pozorom jest proste w montażu.
Ogrzewanie płaszczyznowe Comap bazuje 
na tych samych rozdzielaczach, jakie produ-
cent proponuje w ogrzewaniu podłogowym 
BIOfloor – dobrze wyposażone, z przepływo-
mierzami umożliwiającymi łatwą regulację 
przepływu oraz wkładkami zaworowymi po-
zwalającymi na zamontowanie siłowników 
sytemu regulacyjnego. Rura grzewcza, sto-
sowana w tym rozwiązaniu, to rura wielowar-
stwowa PE-X/Al/PE-X 14x2 mm. COMAP pro-
ponuje rurę z wkładką aluminiową z dwóch 

powodów – rura ta ma pamięć kształtu, co 
bardzo ułatwia montaż i – co istotne dla póź-
niejszych użytkowników – dzięki warstwie alu-
minium można tę rurę łatwo zlokalizować 
pod tynkiem z użyciem dość prostych narzę-
dzi do wykrywania przewodów w ścianach.

Montaż systemu ściennego
Do mocowania rury na ścianie stosuje się listwy 
mocujące sprzedawane w odcinkach 1 m (fa-
brycznie zmontowane z 2 odcinków po 0,5 m). 
Listwy montowane są w odległości około  
50 cm od siebie. Następnie wpinamy rurę – rura 
jest zatrzaskiwana w uchwytach listwy, co daje 
stabilne zamocowanie na murze. Listwa daje 
możliwość mocowania rury w odstępach co  
5 cm, jednak najczęściej stosowanym jest roz-
staw 15 cm. Po zamocowaniu wszystkich pętli 
grzewczych na ścianie, należy napełnić instala-
cję (każdy z obiegów oddzielnie pod ciśnieniem 
wodociągowym umożliwiającym wypchnięcie 
powietrza z rur), wykonać próbę ciśnieniową  
i pozostawić instalację pod ciśnieniem do za-

Nowy system sterowania Comap

Niezbędnym uzupełnieniem systemów 
ogrzewania powierzchniowego jest ste-
rowanie – konieczne dla utrzymania za-
danej temperatury w pomieszczeniu. 
Comap wprowadził w ostatnim czasie 
nowy system sterowania w trzech warian-
tach: bezprzewodowy, kablowy 230 V, 
kablowy 24 V. Rozwiązanie to ma bu-
dowę modułową i pozwala na dosto-
sowanie układu sterowania do potrzeb 
użytkownika. Bazę całego systemu sta-
nowi moduł sterujący (radiowy, 230 V 
lub 24 V), który może być doposażo-
ny, np. w zegar sterujący, moduł steru-
jący pracą pompy obiegowej lub inne-
go zewnętrznego urządzenia, moduł 

rozszerzający liczbę termostatów czy 
siłowników obsługujących instalację. 
Jako elementy wykonawcze (oddzia-
łujące na wkładki zaworowe rozdzie-
lacza) można zastosować siłowniki 230 
lub 24 V. Standardowo siłownik wypo-
sażono w pierścień mocujący z gwin-
tem M30x1,5, który jest instalowany na 
rozdzielaczu, a sam siłownik można za-
montować poprzez połączenie zatrza-
skowe. W ofercie sterowania Comap 
znajduje się kilka typów termostatów 
pokojowych, które mają praktyczne 
funkcje ułatwiające sterowanie tempe-
raturą w pomieszczeniu oraz pozwalają 
na optymalizację zużycia energii.

Comap Polska sp. z o.o. 
ul. Annopol 4A, 03-236 Warszawa
tel. 22 679 00 25, 22 679 28 84 
faks 22 679 18 48 
comap@comap.pl, www.comap.pl
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SCROL: doradca techniczno-handlowy 
SCROL: specjalista ds. serwisu 
KLIMA-THERM: doradca techniczno-
handlowy 
SMAY: pracownik serwisu/monter 
urządzeń wentylacyjnych  
AERECO WENTYLACJA: doradca 
klienta AID 
PORR: inżynier sanitarny/kalkulant 
VANTAGE DEVELOPMENT: inspektor 
nadzoru 
PRIB: kierownik budowy 
P.P.H.U. LELONKIEWICZ: kierownik robót 
sanitarnych 
P.B.U. IG-BUD: inspektor nadzoru 
inwestorskiego 
TKT ENGINEERING: projektant 
ARCADIS: projektant branży sanitarnej 
ZUHP EKO-INSTAL: handlowiec 
SANITO: inżynier projektu 
SANITO: inżynier robót sanitarnych 
INGAS: monter instalacji 
RESPOL: specjalista ds. handlowych 
BDS INSTAL: monter instalacji 
sanitarnych i grzewczych 
BAKART: kierownik działu ofertowego 
FEMAX: specjalista ds. handlowych 
PRIB: kierownik budowy 
GASPOL: specjalista ds. instalacji 
zbiornikowych 
UPONOR: przedstawiciel handlowy 
KLIMAT SOLEC: asystent projektanta 
instalacji HVAC 
KLIMAT SOLEC: kosztorysant instalacji 
HVAC 

Praca
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  Ogrzewanie podłogowe Wavin Tempower 
w wersji Premium jest produktem najwyższej 
jakości. Firma Wavin sama dokonuje pomia-
rów pomieszczeń, w których będzie monto-
wany system Tempower Premium, dokonuje 
obliczeń hydraulicznych, opracowuje doku-
mentację dla wykonawcy i inwestora oraz 
udziela gwarancji nie tylko na produkt, ale 
również na poprawne funkcjonowanie do-
branego ogrzewania podłogowego. 

Bazę rozwiązania stanowią specjalne panele 
izolacyjne XPS, które są przygotowywane 
indywidualnie dla każdej inwestycji (w prak-
tyce do każdego pomieszczenia, w którym 
będzie montowane ogrzewanie). Panele XPS 
są specjalnie żłobione pod ułożenie rur oraz 
wycinane tak, aby można było ułożyć izola-
cję jak puzzle. Oprócz paneli izolacyjnych, 
rury i innych elementów system Tempower 
jest wyposażany w automatykę przewodo-
wą, lub bezprzewodową.  
Nowa, niedawno wprowadzona przez Wavin  

seria automatyki bez-
przewodowej TP1 daje  
inwestorowi większe 
możliwości sterowa-
nia instalacją ogrzewa-
nia podłogowego i jest 
bardziej przyjazna użyt-
kownikowi. Panel steru-
jący z wyświetlaczem 
umożliwia sterowanie 
całą instalacją z jedne-
go miejsca. „Sercem” 
nowej automatyki jest 
centrala sterująca AC 
116, która pozwala na 
podłączenie aż 16 ter-
mostatów pokojowych. 
Dzięki innowacyjnej 

konstrukcji istnieje możliwość podłączenia do 
centrali 32 siłowników, które mogą sterować 
32 pętlami grzewczymi w budynku. Centrala 
daje możliwość podpięcia czujnika temperatu-
ry wody w zasobniku c.w.u. i steruje pracą zasob-
nika, jak również ma specjalne wejścia dla trybu 
grzania i chłodzenia. 
Z centralą AC 116 współpracują 3 rodzaje 
termostatów pokojowych TP 150, TP 155  
i TP 155IR. Podstawowym jest termostat  
TP 150, który pozwala na pomiar temperatury 
wewnątrz pomieszczenia i przesyłanie infor-
macji do centrali o konieczności zamknięcia 
siłownika lub jego otwarciu na rozdziela-
czu. Bardziej rozbudowany jest TP 155, który 
oprócz podstawowej funkcji jak dla ww. ter-
mostatu umożliwia ustawianie różnych war-
tości temperatury w pomieszczeniu w za-
leżności od dnia tygodnia czy pory dnia. 
Termostat TP 155 IR ma jeszcze dodatkową 
funkcję pomiaru temperatury podłogi za po-
mocą czujnika podczerwieni (IR). Pozwala to 
na ograniczenie przegrzania podłogi w da-

Ogrzewanie 
podłogowe 
Wavin Tempower

  Szymon Sapor

Ogrzewanie podłogowe jest popularnym i chętnie 
stosowanym rozwiązaniem w budownictwie zarówno komercyjnym,  
jak i mieszkaniowym. Wavin od wielu lat ma w swojej ofercie nie tylko produkty, 
które pozwalają instalatorowi na samodzielną kompletację ogrzewania, 
ale również kompletne rozwiązanie, za każdym razem indywidualnie 
dobierane przez specjalistów Wavin, ogrzewanie podłogowe Tempower.

Przykładowy schemat konfiguracji z centralą AC-116

Pompa obiegowa (np. zespół pompowo-mieszający)

Centrala sterująca
– 16-kanałowa
AC-116

Sieć
230V AC

Maks. 16 regulatorów TP 150/155

Opcja – moduł dotykowy AC 100 LCD

Maks. 32 siłowniki 24V

http://www.instalreporter.pl
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nym pomieszczeniu w zależności od wyma-
gań użytkownika. Elementem spinającym 
wszystkie powyższe produkty jest moduł do-
tykowy AC 100 LCD. Na 3,5” wyświetlaczu 
można ustawiać wszystkie parametry pod-
łączonych termostatów, odczytywać z nich 
parametry temperatury wewnętrznej oraz ste-
rować pracą pomp obiegowych, cyrkulacyj-
nych i zaworów. Moduł dotykowy podłączony 
jest do AC 116 za pomocą standardowego ka-
bla sieciowego. Moduł umożliwia sterowanie 
do 3 central AC 116 jednocześnie, jak również 
współpracuje z systemem BMS. Połączenie po-
wyższych elementów w jedną całość pokaza-
ne jest na schemacie na poprzedniej stronie. 

Wybierając ogrzewanie podłogowe Wavin 
Tempower należy pamiętać, że jest to roz-
wiązanie premium dla klientów, którzy chcą, 
aby ich inwestycja była traktowana w spo-
sób indywidualny. Rodzaj obiektu, kształty 
pomieszczeń, czy inne czynniki mogą spra-
wić, że indywidualne podejście do ogrzewa-
nia podłogowego od samego początku oka-
zuje się najlepszym rozwiązaniem nie tylko  
z uwagi na koszty instalacji, ale również przy-
szłe koszty ogrzewania obiektu.  

w w w.wavin.pl
kontakt.pl@wavin.pl

Znajdz iesz nas 
również na:

rekl ama

HERZ – zespół przyłączeniowy 
ogrzewania podłogowego i grzejnikowego

  Grzegorz Ojczyk

  Zespół przyłączeniowy

Ważnymi czynnikami decydującymi o zado-
woleniu użytkownika jest komfort użytkowa-
nia oraz estetyka wykonania. Z tego względu 
na uwagę zasługuje zespół przyłączeniowy 
do grzejników drabinkowych oraz jednej pę-
tli ogrzewania podłogowego, który umożli-
wia wspólne zasilanie tradycyjnego grzejnika 
drabinkowego i podłogowego (rys. 1 ).
Zespół ten jest szczególnie zalecany do ła-
zienek i natrysków, gdzie oprócz tradycyj-
nego grzejnika drabinkowego lub grzejnika 
płytowego pożądany jest efekt ciepłej pod-

łogi, przy zachowaniu wysokiej estetyki wy-
konania instalacji. Zespół przyłączeniowy 
stanowi rozwiązanie kompleksowe w tym 
zakresie. 
W ramach systemu grzejnikowego z trady-
cyjnymi rozdzielaczami możliwe jest pod-
łączenie niedużej pętli ogrzewania pod-
łogowego i grzejnika drabinkowego. 
Podłączenie realizowane jest do pojedyn-
czego odejścia grzejnikowego w rozdzie-
laczu bez konieczności budowy skompli-
kowanego i drogiego układu do redukcji 
temperatury czynnika grzewczego (układ 
mieszający). Podstawowym źródłem cie-

pła w tym układzie pozostaje nadal grzejnik, 
którego wydajność jest regulowana za po-
mocą głowicy termostatycznej. 

Jak wykonać połączenie?

Grzejnik drabinkowy podłączony jest do ze-
społu przyłączeniowego za pomocą typo-
wego podejścia grzejnikowego z wkładką 
termostatyczną (rys. 2 - 3 ), na którą zabudo-
wuje się głowicę termostatyczną. Powyższe 

Obecny poziom techniki instalacyjnej w Polsce oraz wysokie 
wymagania w zakresie komfortu użytkowania systemów 
grzewczych stawiają wysoką poprzeczkę projektantowi  
i wykonawcy instalacji. Projektant musi już na etapie koncepcji 
dokładnie zapoznać się ze specyfiką budynku i wymaganiami 
przyszłego użytkownika. W trakcie projektowania musi 
optymalizować rozwiązania pod względem zużycia energii, kosztów 
związanych z wykonawstwem oraz eksploatacją. Wykonawca  
w trakcie realizacji projektu musi zwrócić uwagę na zgodność  
z projektem, funkcjonalność, staranność wykonania oraz stabilność 
pracy instalacji. Są to warunki konieczne, jednak niewystarczające 
dla uzyskania w pełni założonego celu. 

1  Zespół przyłączeniowy do grzejników 
drabinkowych oraz podłogowych

http://www.instalreporter.pl
http://www.wavin.pl
http://www.youtube.com/user/WavinMetalplastBuk
https://pl-pl.facebook.com/wavinpolska
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statycznej. Regulacja wydajności grzejni-
ka podłogowego zależy od temperatury 
czynnika powracającego z pętli ogrzewa-
nia podłogowego oraz od wartości zada-
nej na pokrętle ogranicznika temperatury 
powrotu zabudowane-
go na wkładce zawo-
ru termostatycznego, 
zintegrowanego z zespo-
łem przyłączeniowym. 
W obu przypadkach re-
gulacja hydrauliczna re-
alizowana jest za pomo-
cą nastaw wstępnych na 
wkładkach zaworów ter-
mostatycznych. 

Praca równoległa  
a szeregowa

Grzejnik podłogowy  
i grzejnik tradycyjny w tym układzie pracu-
ją równolegle. Znane jest w technice insta-
lacyjnej podobne rozwiązanie z wykorzysta-
niem zaworu termostatycznego i głowicy 
termostatycznej na zasilaniu grzejnika dra-
binkowego oraz ogranicznika temperatu-
ry na powrocie grzejnika drabinkowego tzw. 
połączenie szeregowe (dla ochrony grzejni-
ka podłogowego przed przegrzaniem). 
Jest jednak zasadnicza różnica w pra-
cy tych układów. Szeregowe połączenie 
wszystkich elementów systemu powodu-
je znaczne zwiększenie oporu hydrauliczne-
go obiegu oraz wzajemne zakłócenia pra-
cy zaworu termostatycznego i ogranicznika 
temperatury powrotu. Przy przewymiaro-
wanym grzejniku drabinkowym, niska tem-
peratura czynnika powracającego jest nie-
wystarczająca dla uzyskania efektu ciepłej 
podłogi. Przy zbyt małym grzejniku drabin-

kowym, wysoka temperatura powrotu po-
woduje przymykanie się ogranicznika po-
wrotu, ograniczając tym samym przepływ 
i powodując niedogrzanie pomieszczenia. 
Przy równoległym połączeniu obu grzejni-

ków nie występują żad-
ne zakłócenia ich pracy 
– grzejniki wręcz uzupeł-
niają się. 
Gdy grzejnik podłogo-
wy powoduje nadwyż-
kę ciepła w pomiesz-
czeniu ogrzewanym, 
wówczas automatycz-
nie następuje ogranicze-
nie wydajności grzejnika 
drabinkowego poprzez 
zadziałanie głowicy ter-
mostatycznej, reagują-
cej na temperaturę po-
wietrza w pomieszczeniu. 

Gdy główny ciężar ogrzewania spoczywa 
na grzejniku drabinkowym, wówczas grzej-
nik podłogowy nie jest zdeterminowany 
utrzymywaniem wysokiej temperatury po-
wrotu, a więc zbyt wysokiej temperatury po-
wierzchni podłogi.  

rozwiązanie nie ogranicza się tylko do grzej-
ników drabinkowych. W analogiczny sposób 
można podłączyć zwykły grzejnik płytowy 
bez wkładki termostatycznej. Wkładka ter-
mostatyczna do regulacji temperatury w po-
mieszczeniu ogrzewanym jest zabudowana 
na podejściu grzejnikowym.

Grzejnik podłogowy połączony jest z zespo-
łem przyłączeniowym (rys. 4 ) za pomocą 
typowego zaworu termostatycznego z wi-
doczną nastawą wstępną TS 98V na powro-
cie oraz zaworu powrotnego RL1 na zasila-
niu. Taki sposób podłączenia związany jest  
z koniecznością zabudowy ogranicznika 
temperatury powrotu na zaworze termosta-
tycznym na powrocie z pętli grzejnika pod-
łogowego.

Regulacja pracy układu

Rolą grzejnika podłogowego jest zapew-
nienie przede wszystkim poczucia komfor-
tu związanego z ciepłą podłogą w pomiesz-
czeniach, gdzie przebywamy w ubraniu lub 
eliminacji wrażenia dyskomfortu w pomiesz-
czeniach, gdzie dotykamy podłogi gołą, 
często mokrą stopą. Grzejnik podłogowy 
wspomaga także podstawowe źródło cie-
pła. Regulacja wydajności grzejnika trady-
cyjnego jest uwarunkowana temperaturą 
panującą w pomieszczeniu oraz tempe-
raturą zadaną na pokrętle głowicy termo- r
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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

2  Zespół przyłączeniowy z grzejnikiem 
drabinkowym

3  Podejście grzejnikowe z wkładką 
termostatyczną

4  Zespół przyłączeniowy z grzejnikiem podłogowym

system ten ma jedyne 
ograniczenie, które 
związane jest ze źródłem 
ciepła. Nie należy 
mianowicie stosować 
zespołów przyłączeniowym 
przy kotłach stałopalnych 
lub przy źródłach  
o wysokiej temperaturze 
zasilania (ze względu na 
grzejnik podłogowy).

http://www.instalreporter.pl
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systemu instalacyjnego. Różne warianty ukła-
dów mieszających (lokalne grupy pompowe 
zabudowywane wraz z belkami rozdzielaczy 
i układy mieszające przeznaczone do lokali-
zacji w kotłowni) pozwalają na wykonanie łą-
czonych systemów ogrzewania płaszczyzno-
wego i grzejnikowego. Najwyższej jakości rury 
polietylenowe: jednorodne PE-RT, PE-Xc lub 
PE-RT Blue Floor z warstwą antydyfuzyjną oraz 
wielowarstwowe PE-RT/Al/PE-RT z wkładką 
aluminiową zgrzewaną doczołowo, są gwa-
rantem szczelności i bezpieczeństwa pracy 
instalacji. W ofercie KAN-therm znajdują się 
również sprawdzone izolacje termiczne defi-
niujące sposób układania pętli grzewczych.

System KAN‑therm Tacker: maty styropia-
nowe o grubości od 20 do 50 mm z folią me-
talizowaną lub laminowaną, umożliwiające 

przypięcie rur grzewczych za pomocą two-
rzywowych spinek do rur. Zakres obsługiwa-
nych średnic: 12-20 mm.

System KAN‑therm Profil: płyty styropiano-
we, również z folią rastrową umożliwiają bez-
pośrednie mocowanie rur pętli grzewczych 
pomiędzy profilowane wypustki, nie wyma-
gają dodatkowych elementów mocujących 
rurę. Zakres obsługiwanych średnic: 16-18 mm.

System KAN‑therm Rail: listwy i szyny mo-
cujące rury pętli grzewczych do izolacji ter-
micznych lub gotowych podłoży budow-
lanych (posadzki, mury, stropy, podsypki 
żwirowe). System predysponowany do wy-
konywania instalacji ogrzewania ścienne-
go oraz ogrzewania podłogowego w obiek-
tach przemysłowych, a także ogrzewania 

KAN-therm 
– różnorodność  
systemów, rur,  
mocowań

  Mariusz Choroszucha

  System KAN-therm to pełna, bogata ofer-
ta asortymentu przeznaczonego do budowy 
instalacji ogrzewania i chłodzenia płaszczy-
znowego (podłogowego, ściennego, sufito-
wego, strukturalnego, instalacji zewnętrznych: 
ogrzewania ciągów komunikacyjnych i mu-
raw boisk czy chłodzenia płyt lodowisk). Sze-
roka gama rozdzielaczy mosiężnych z zawo-

rami regulacyjnymi lub przepływomierzami 
idealnie współpracuje z nowoczesną, inteli-
gentną i bezawaryjną automatyką sterującą, 
która może być nadzorowana przez internet 
z dowolnego miejsca na ziemi (KAN-therm 
SMART). Oferowane szafki instalacyjne umoż-
liwiają estetyczne ukrycie i zabezpieczenie 
przed niepowołaną ingerencją, elementów 

KAN jest uznanym w Polsce i Europie 
producentem i dostawcą nowoczesnych 
rozwiązań i systemów instalacyjnych KAN-therm 
przeznaczonych do budowy wewnętrznych 
instalacji wody ciepłej i zimnej, centralnego 
ogrzewania i ogrzewania płaszczyznowego oraz 
instalacji gaśniczych i technologicznych. Od początku KAN budował swoją 
pozycję na mocnych filarach: profesjonalizmie, innowacyjności, jakości  
i rozwoju. Kwalifikacje i zaangażowanie pracowników gwarantują najwyższą 
jakość produktów wytwarzanych w fabrykach KAN. Ekspansja i dynamiczny 
rozwój nowych rynków są na tyle skuteczne, że produkty ze znakiem 
KAN-therm eksportowane są do 23 krajów, a sieć dystrybucji obejmuje 
swym zasięgiem Europę, znaczną część Azji, sięga również Afryki.

System KAN-therm Tacker

System KAN-therm Profil System KAN-therm Rail

http://www.instalreporter.pl
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powierzchni zewnętrznych. Zakres obsługi-
wanych średnic: 12-25 mm.

System KAN‑therm Net: siatki z drutu stalo-
wego wraz z niezbędnymi opaskami i uchwy-
tami montażowymi do rur, świetnie sprawdza-
jące się w przypadku instalacji strukturalnych, 
instalacji ogrzewania i chłodzenia płaszczy-
znowego (zatopionych bezpośrednio w ele-
mentach konstrukcyjnych budowli). Zakres 
obsługiwanych średnic: 12-25 mm.

KAN‑therm TBS: jedno z niewielu dostęp-
nych na rynku rozwiązań do budowy insta-
lacji ogrzewania podłogowego metodą su-
chą (bez wylewki betonowej). System idealnie 
sprawdza się w budynkach o lekkiej konstruk-
cji szkieletowej czy budownictwie zabytko-
wym (stropy na drewnianych legarach). Dzięki 
zastosowaniu suchego jastrychu jako posadz-
ki nośnej, zdecydowanie skraca się czas od-
dania do użytku gotowego obiektu. Przezna-

czony dla pętli grzewczych wykonanych z rury 
wielowarstwowej o średnicy 16 mm.

Typowe zastosowanie produktu: budowa 
zarówno wewnętrznych (KAN-therm Tacker, 
Profil, Rail, Net, TBS), jak i zewnętrznych (KAN-
-therm Rail, Net, Football) instalacji ogrzewa-
nia i chłodzenia płaszczyznowego (podło-
gowego, ściennego, sufitowego, ogrzewania 
podjazdów, ciągów komunikacyjnych i mu-
raw, instalacji chłodzących płyty lodowisk).
Ciśnienie robocze do 6 bar przy tempera-
turze roboczej medium od 5 do 70oC. Moż-
liwość pracy w instalacjach napełnionych 
wodą, jak również mieszaninami glikoli.  KAN-therm TBS
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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

System KAN-therm Net

Ogrzewanie 
płaszczyznowe 
Oventrop  
– nietypowa funkcja, 
nietypowe wykonanie

  Joanna Pieńkowska

  Chłodzenie płaszczyznowe
Systemy instalacyjne Oventrop o nazwie  
Cofloor (na płytach z wypustkami, na pły-
tach gładkich (Tacker), w tzw. zabudowie  
suchej oraz na szynach zaciskowych) można 
wykorzystać w okresie letnich upałów do ob-
niżania temperatury pomieszczeń. Układ taki 
sprawdza się bardzo dobrze np. w połącze-
niu z pompami ciepła, mającymi możliwość 
pracy odwrotnej (rewersu) w okresie letnim. 
Pożądany efekt uzyskuje się, wtłaczając 
do rur instalacji czynnik chłodzący zamiast 
grzewczego. Klasyczne, powietrzne chłodze-
nie pomieszczeń bywa często związane  
z niedogodnościami w postaci np. hałasu 
wywołanego przepływem, nieprzyjemnie 
odczuwanego, zbyt intensywnego nawiewu 
do stref przebywania ludzi czy też unoszenia 
kurzu. Chłodzenie płaszczyznowe zapewnia 
osobom przebywającym w pomieszczeniach 
warunki zbliżone do naturalnych, w których 

wymiana energii między ciałem a otocze-
niem odbywa się na drodze promieniowania.
Wykorzystując instalację płaszczyznową do 
grzania lub chłodzenia, należy przestrzegać 

http://www.instalreporter.pl
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konieczności ustalenia właściwej tempera-
tury zasilania w każdym trybie pracy. W tym 
celu można wykorzystać odpowiednio wypo-
sażoną grupę pompowo-mieszającą „Reguflo-
or HC” firmy Oventrop, która współpracując  
z regulatorem pogodowym, kontroluje tempe-
raturę zasilania poprzez podmieszanie czynni-
ka z przewodu powrotnego do przewodu zasi-
lającego. Zawór 3-drogowy obsługiwany jest 
przez siłownik 3-punktowy (24 V), reagujący na 
sygnał sterujący otrzymany z regulatora.

UNIDIS – system z trójnikowym układem 
zasilania 
W nowym systemie Unidis Oventrop rozdział 
czynnika grzewczego (zasilanie pętli) następu-
ję nie na rozdzielaczu, lecz na zaizolowanych 
rurach z trójnikami, ułożonymi bezpośrednio na 
podkładzie podłogi (np. stropie wzgl. warstwie 
betonu ułożonej na gruncie). Takie rozwiąza-
nie zapobiega nadmiernemu nagrzewaniu się 
szafki rozdzielacza i fragmentu podłogi  
w strefie przed rozdzielaczem, ulokowanym 
często np. w przedpokoju. Wychłodzone po-
wroty pętli poprowadzone są w jastrychu do 
belek zbierających rozdzielacza, w których zin-
tegrowano wkładki do równoważnia pętli.
Podstawowymi elementami wchodzącymi  
w skład systemu Unidis są podtynkowe regu-
latory temperatury Unibox i dopasowane do 
nich kanały montażowe oraz rozdzielacze 
zbierające Floorbox. Wszystkie inne, koniecz-
ne do wykonania instalacji elementy moż- 
na znaleźć w dziale 13 katalogu Oventrop,  
w grupie produktów systemu wchodzących 
w skład systemu Cofloor.
W systemie pracuje rozdzielacz Floorbox MH 
podłączony do pionu grzewczego. Z rozdziela-
cza wyprowadzona jest rura zasilająca ogrze-
wanie podłogowe na danym poziomie lub  
w danym lokalu. Rozdział czynnika dokonuje 
się z użyciem zaizolowanych rury zasilającej  
i trójników, ułożonych bezpośrednio na warstwie 
podkładowej. Do każdego z trójników podłą-
czona jest pętla grzewcza regulowana z uży-
ciem regulatora podtynkowego Unibox E BV.
Powroty pętli poprowadzone są w jastrychu 
do belki zbierającej rozdzielacza Floorbox MH, 
w której zintegrowano wkładki równoważące.
Główne zalety systemu Unidis względem trady-
cyjnych układów ogrzewania płaszczyznowego:
• eliminacja wprowadzania do jastrychu  
gorących odcinków pętli zasilających,

• ograniczenie niekontrolowanego oddawa-
nia ciepła od nagrzanej szafki rozdzielacza  
i podłóg pomieszczeń, przez które prowadzo-
ne są dolotowe odcinki pętli,
• w pomieszczeniu, w którym umieszczona 
jest szafka rozdzielacza (korytarz, przedpokój) 
można rozłożyć dodatkową, regulowaną pę-
tlę grzewczą,
• wzmocnienie efektu tzw. „samoregulacji” 
oraz poprawa jakości regulacji temperatury 
poprzez zastosowanie ustawialnego bajpasu 
(Unibox E BV),
• redukcja „falowania” temperatury powierzch-
ni podłogi (tylko w wariancie z bajpasem),
• szybsze nagrzewanie powierzchni po fa-
zie osłabienia (tylko w wariancie z bajpasem) 
poprzez podtrzymanie minimalnej ciepłoty 
płyty podłogowej (w zwykłym trybie pracy 
płyta nie wychładza się całkowicie),

Systemy w suchej zabudowie
Oprócz wyżej wymienionych, niestandardo-
wych rozwiązań Oventrop ma w sprzedaży 
produkty pozwalające wykonać ogrzewanie 
podłogowe np. w budynkach ze stropami 
drewnianymi. Systemy sprawdzają się wszę-

dzie tam, gdzie nadbudowa posadzki ko-
nieczna do wykonania instalacji płaszczyz- 
nowej ma być najniższa z możliwych (np.  
w sytuacji, jeśli w instalację płaszczyznową 
wyposażone będzie wyłącznie jedno po-
mieszczenie). Dwa systemy Oventrop: do za-
budowy suchej oraz na płycie z wypustkami 
NP-R oraz rurą 12x2 mm pozwalają zmieścić 
instalację już na 35 mm wysokości.

W przypadku zainteresowania systemem, ewen-
tualnych pytań pomocą służą doradcy tech-
niczni: Joanna Pieńkowska tel. 502 69 60 35,  
Jerzy Frasiński tel. 500 477 250.  

Poziom obiegu grzewczego
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Poziom obiegu grzewczego Poziom obiegu grzewczego

Poziom obiegu grzewczego
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System na płycie z wypustkami

System Tacker na płycie gładkiej

System do zabudowy suchej

Oventrop sp. z o.o.
Bronisze, ul. Świerkowa 1B
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 722 96 42
faks +48 22 722 96 41
info@oventrop.pl, www.oventrop.pl
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jących za wybraniem podłogowego syste-
mu grzewczego Keller. Innymi są długa, 10-let-
nia gwarancja czy pewne przytwierdzenie do 
podłoża uzyskane dzięki zastosowaniu płyt sty-
ropianowych, folii izolacyjnej wzmacnianej tka-
niną polipropylenową oraz idealnie dobranych 
spinek mocujących z podwójnym grotem. 
Średnica rury (wynosząca 17 mm) zapewnia 
optymalne opory hydrauliczne, ułatwia re-

gulację pętli na rozdzielaczach oraz pozwala 
na przekazanie zwiększonej ilości ciepła przy 
zmniejszonych oporach przepływu.

Jak zbudowany jest system Keller?

Podstawowe elementy, które wchodzą  
w skład systemu podłogowego Keller, to: 
rury, izolacje, automatyka, pompy, rozdzie- 
lacze, narzędzia, instalacyjne szafki oraz po-
zostałe akcesoria. 
• Jednorodne rury Keller wyprodukowa-
ne są w polietylenu PE-RT. Cechuje się on 
odpornością na wysoką temperaturę oraz 
– dzięki dodatkowej powłoce – także na dy-
fuzję tlenu. Pozwala to na zwiększoną wytrzy-
małość produktu i długoterminową, beza-
waryjną pracę, a przez to znaczną stabilność 
cieplną i ciśnieniową całego systemu.
• Płyty styropianowe IZOROL‑PP wzboga-
cono o folię wzmacnianą tkaniną polipro-
pylenową. Dzięki temu spinki mocujące rurę 
grzewczą są mocniej kotwione.
• Taśma brzegowa ma pięć nacięć, co 
podnosi wygodę instalacji. W połączeniu ze 
styropianowymi płytami tworzy ona ochron-
ną warstwę akustyczną i zabezpiecza przed 
utratą ciepła.
• Rozdzielacze o wielkości 1’’ mają od 2 do 

Zalety, budowa 

Ogrzewanie 
podłogowe 
Keller

  Dlaczego warto wybrać system 
Keller?

Pierwszym argumentem przemawiającym  
za wybraniem ogrzewania podłogowego 
Keller jest jego trwałość wynosząca minimum 
50 lat. Zapewniona jest ona m.in. przez za-
stosowanie wspomnianej polietylenowej rury 
jednorodnej z osłoną EVOH. 
Jednorodna konstrukcja rury Keller elimi- 
nuje zagniecenia pętli grzewczych przy  
wylewkach oraz zapewnia pamięć kształtu 
produktu, minimalizując ryzyko przewężeń  
i zaślepień w przypadku większego obcią-
żenia. Co więcej, rury sprzedawane są w aż 
600-metrowych zwojach, przez co ilość mar-

nowanych końcówek jest znacznie ograniczo-
na. Z kolei obecność w zestawie specjalnych 
rozwijaków znacznie skraca czas montażu.
Ale to nie koniec argumentów przemawia-

Zalet ogrzewania podłogowego jest wiele.  
Należą do nich stosunkowo nieduże koszty 
eksploatacji, trwałość całej konstrukcji czy 
zapewnienie użytkownikom wysokiego komfortu 
cieplnego związanego z brakiem stref przegrzania.  
Te i więcej atutów ma podłogowy system grzewczy Keller, którego działanie 
zostało oparte o rurę jednorodną Keller z powłoką antydyfuzyjną EVOH. 

Rura jednorodna Keller PE-RT Płyty styropianowe IZOROL-PP Rozwijak do rur
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12 sekcji. Wyposażone są one w zawory od-
cinające do siłowników z gwintem M30 x 
1,5 oraz zawory spustowo-odpowietrzające. 
Dobre zrównoważenie hydraulicznych pętli 
grzewczych osiągnięto w nich poprzez zasto-
sowanie niezawodnych rotametrów z funkcją 
regulacji.
• Grupy pompowe umożliwiają wykona-
nie niskoparametrowej, podłogowej instalacji 
grzewczej współpracującej z instalacją grzej-
nikową o wysokich parametrach. Efekty, które 
są dzięki temu uzyskane, to dokładna i w peł-
ni optymalna regulacja systemu oraz obniżenie 
poziomu temperatury np. z 80oC do 50oC.
• Moduły sterujące, termostaty i regulatory 
temperatury pozwalają na uzyskanie znacz-
nych oszczędności ciepła. Za ułatwienie re-
gulacji temperatury oraz ustawianie wła-

ściwych programów cieplnych odpowiada 
m.in. podświetlany wyświetlacz, zintegrowa-
na tarcza oraz predefiniowane programy  
z możliwością ich modyfikacji.

Jak widać, system Keller to rozwiązanie bar-
dzo rozbudowane i w pełni nowoczesne, któ-
re można zainstalować w niemal każdym 
domu czy mieszkaniu. I choć montaż tego ro-
dzaju ogrzewania generuje koszty o średnio 
30% większe niż montaż klasycznych grzejni-
ków, to zwróci się on w postaci niższych ra-
chunków za energię oraz lepszego komfortu 
cieplnego użytkowników.  

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
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Elektrotermiczny silownik i sterownik z podswietleniem Moduł sterujący

Elektroniczny 
termostat

Cyfrowy regulator 
temperatury

Innowacyjność, trwałość i niezawodność 
oraz wieloletnia gwarancja

Podłogówka  
według Purmo!

  Karol Chołuj

  Rura Purmo PexPenta

Rura PexPenta wyróżnia się pomarańczowym 
kolorem zewnętrznej warstwy i została zapro-
jektowana specjalnie do instalacji ogrzewa-
nia podłogowego. Produkowana wg najbar-
dziej wymagających standardów jakości, 
PexPenta jest jedyną rurą w branży, która jest 
poddawana wewnątrzzakładowym testom 
przepuszczalności gazu. Rurociąg jest napeł-
niany helem, który charakteryzuje się naj-
mniejszymi atomami i przeprowadzany przez 

chromatograf helowy w celu wykrycia nie-
szczelności ścianki rury. PexPenta jest bada-
na milimetr po milimetrze dzięki technologii 
laserowej w czasie procesu produkcji. 
5 warstw rury PexPenta jest tłoczonych jedno-
cześnie, co stanowi jej unikalną cechę. Poszcze-
gólne warstwy materiałów są nierozerwalnie 
łączone ze sobą pod ciśnieniem przekraczają-
cym 150 bar. Wytłoczona rura przechodzi serię 
testów polegających na ultradźwiękowej kon-
troli grubości ścianki i 8-punktowym pomiarze 
obwodu. Następnie sieciowanie strumieniem 

Rettig Heating, właściciel marki Purmo, jest jednym z największych  
na świecie producentów grzejników i systemów rurowych, 
posiadającym wieloletnie doświadczenie w branży grzewczej.  
Od 2012 r. firma jest właścicielem fabryki produkującej rury  
z tworzyw sztucznych zlokalizowanej w Niemczech. Priorytetem 
w działaniu firmy jest dostarczenie klientowi doskonałej jakości 
produktu za przystępną cenę. W tym artykule przybliżymy nowości  
z zakresu hydrauliki instalacji ogrzewania podłogowego – elementów 
kluczowych dla trwałości instalacji i najczęściej decydujących  
o wyborze przez klienta systemu ogrzewania podłogowego. 
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elektronów wzmac-
nia rurę, zapewniając 
nie tylko jej wytrzy-
małość, ale i ela-
styczność. Rura Pe-
xPenta produkowana 
jest tylko w jednym 
zakładzie produkcyj-
nym w Niemczech, 
posiadającym roz-

budowane zaplecze badawczo-rozwojowe. 
W laboratoriach testy przechodzą również 
produkty konkurencji. Paramerty PexPenta 
przewyższają wszystkie wymagania branżo-
we i zapewniaja długość życia instalacji rów-
ną długości życia samych budynków, czego 
dowodzą wyniki przeprowadzonych badań. 
Producent jest tak pewny produktu, że rury 
PexPenta mają 30-letnią gwarancję.

Rozdzielacze Purmo DSM

Rozdzielacze Purmo DSM wyznaczają zupeł-
nie nowe standardy w instalacjach grzew-

czych: charakteryzują się niepowtarzalnym 
designem, jak i innowacyjny procesem pro-
dukcji. Nowe rozdzielacze produkowane są 
w Niemczech z wykorzystaniem technolo-
gii IHU stosowanej między innymi w przemy-
śle motoryzacyjnym, polegającej na kształto-
waniu profili ze stali nierdzewnej od wewnątrz 
wysokim ciśnieniem. Efektem jest wyjątkowa 
i niepowtarzalna forma.  Dodatkowo miejsca 
montażu osprzętu w rozdzielaczu są jeszcze 
lepiej zabezpieczone przed korozją i przecie-
kami. Ponadto zastosowanie stali nierdzewnej 
1.4301 gwarantuje dużą wytrzymałość me-
chaniczną. Belki rozdzielacza w warunkach 
laboratoryjnych są w stanie wytrzymać do 
349 bar ciśnienia wewnętrznego. Zastosowa-
nie specjalnego profilu 35x1,5 mm pozwala 
na obniżenie prędkości przepływu o 10%.  
W porównaniu do profili mosiężnych tej sa-
mej średnicy, pozytywnie wpływa to na cha-
rakterystykę hydrauliczną, zmniejszając opo-
ry przepływu.
Produkt został stworzony z dbałością o każ-
dy szczegół, nie zapominając przy tym o naj-
ważniejszym, czyli o jego funkcjonalności. Za-
letą tego rozdzielacza jest możliwość montażu 
w dowolnej pozycji (w pionie lub poziomie) 
oraz podłączenia z prawej lub lewej strony. 
Dodatkowo rozdzielacze wyposażono w naj-
lepszy osprzęt do regulacji i pomiaru przepły-
wu, dzięki czemu zrównoważenie podłogówki 
jeszcze nigdy nie było tak łatwe i szybkie. In-

Rozdzielacz DSM

                        Zestawy mieszające
Laser Series                                           Laser Series Pro

WARStWA kLeju

WARStWA PeX

WARStWA PeX

WARStWA kLeju

BARIeRA 
ANtYDYFuZYjNA

Rozdzielacze PURMO DSM  
z profilu okrągłego 35x1,5,  
z ruchomą nakrętką 1‘’  
i rotametrami

Liczba 
obiegów

Wymiary  
szer./wys./
gł. [mm]

Cena  
katalo- 
gowa  

[zł netto]
2 192x320x79 349
3 242x320x79 459
4 292x320x79 559
5 342x320x79 649
6 392x320x79 749
7 442x320x79 849
8 492x320x79 949
9 542x320x79 1039

10 592x320x79 1139
11 642x320x79 1239
12 692x320x79 1329

osprzęt

w komplecie:
wskaźniki przepływu, 
króćce przyłączeniowe 
3/4“, wkładki zawo-
rowe przystosowane 
do montażu głowic 
termoelektrycznych, 
wydłużona belka  
z odpowietrznikiem oraz 
zaworem spustowym, 
odpowietrznik automa-
tyczny jako opcja  
(zamawiany osobno)

Rura PexPenta
śr. x gr. 

ściany [mm]
zwój  
[m]

14x2 120
14x2 240
14x2 600
16x2 120
16x2 240
16x2 600
17x2 120
17x2 240
17x2 600
20x2 120
20x2 240
20x2 500

25x2,3 300

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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Więcej o zestawach 
mieszajacych  
Laser Series

przejdź
stalator oszczędza mnóstwo czasu, a ogrze-
wanie od razu działa prawidłowo. Rozstaw 
króćców 50 mm umożliwia swobodne podłą-
czanie wężownic oraz montaż osprzętu regu-
lacyjnego. Specjalnie w tym celu, rozdzielacz 
wyposażono we wkładki zaworowe z gwin-
tem M30x1,5, które są przystosowane do mon-
tażu głowic termoelektrycznych. Oba kolekto-
ry wyposażono w odpowietrzniki oraz zawory 
spustowe. W zestawie dołączone są uchwyty 
ścienne z wkładkami tłumiącymi drgania. 
Dzięki bardzo nowoczesnej i zrobotyzowanej 
linii technologicznej, rozdzielacze są wytwa-
rzane z chirurgiczną precyzją. Tuż po zakoń-
czeniu procesu produkcji każdy egzemplarz 
przechodzi powietrzny test szczelności w ką-
pieli wodnej i jest indywidualnie oznaczony.
Potwierdzeniem najwyższych standardów ja-
kości jest 10-letnia gwarancja udzielana przez 
firmę Rettig Heating na ten produkt (z wyłą-
czeniem osprzętu tj. zaworów i wskaźników 
przepływu, na które gwarancja wynosi 5 lat).

Zestawy mieszające i szafki  
instalacyjne 

Zestawy mieszające oraz szafki instalacyjne 
Laser Series wpisują się w innowacyjną myśl 

techniczną nowej linii produktów marki Pur-
mo, począwszy od produkcji poprzez design, 
a skończywszy na funkcjonalności. Zestawy 
mieszające Purmo Laser Series produkowane 
są w polskiej fabryce przy wykorzystaniu pro-
fili ze stali nierdzewnej. Stal nierdzewna do-
równuje estetyką i klasą najlepszym gatun-
kom polerowanego mosiądzu.  

http://www.instalreporter.pl
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dotykowy wyznaczają nowe standardy jako-
ści proponowanych urządzeń. Poprzez zopty-
malizowany kształt obudowy termostaty Roth 
Touchline łączą w sobie ponadczasowy, eks-
kluzywny wygląd, zapewniając jednocześnie 
niezwykły komfort i łatwość użytkowania.  
Bowiem termostat systemowy przypomina 
wyglądem popularny dziś smartfon.
Użytkownik może wybrać spośród trzech mo-
deli radiowych termostatów: na baterię, trady-
cyjny 230 V oraz z czujnikiem temperatury pod-
łogi IR. Dodatkowo w zależności od charakteru 
wnętrza, urządzenia dostępne są również  
w dwóch kolorach obudowy – białej i czarnej. 
Termostaty wyposażone są w systemowy 
wyświetlacz LCD do wizualizacji stanu pra-
cy instalacji wraz z symbolami trybu pracy 
systemu. Obsługa urządzenia odbywa się za 
pomocą przycisków funkcyjnych zintegro-
wanych na przodzie obudowy. Prosta struk-
tura menu urządzeń zapewnia użytkowni-
kowi możliwość samodzielnej konfiguracji 
termostatu, która przedstawia się w nastę-
pujących krokach:
- aktywacja menu,
- zmiana wartości temperatury pomieszcze-
nia/podłogi dla modelu IR,

- zatwierdzenie wartości/ewentualne anulo-
wanie ustawień. 
Termostaty wyposażone są również w funkcję 
obniżania nocnego oraz tygodniowego pro-
gramowania temperatury. Poprzez stosow-
ny parametr systemowego menu, aktywa-
cja trybu tygodniowego może się opierać na 
ustawieniu jednej stałej temperatury dla dni 
roboczych albo zmiennych wartości tempe-
ratury w każdy dzień lub jednej stałej tempe-
ratury podczas weekendu. 
Centrum komunikacji z termostatami Touchli-

Radiowa regulacja 
Roth Touchline ogrzewania 
podłogowego z iPhone’a

  Justyna Pytkowska

  Idealistyczny design  
termostatów

System radiowej regulacji Touchline z oferty 
firmy Roth łączy w sobie najnowocześniejszą 
myśl technologiczną i umożliwia sterowanie 
instalacją ogrzewania podłogowego nawet 
po wyjściu z domu. 
Wzrok przyszłych użytkowników ogrzewa-
nia podłogowego urządzenia Roth Touchli-
ne przyciągają niezaprzeczalnym idealistycz-
nym designem. To właśnie design i panel 

System radiowej regulacji Roth Touchline 
ogrzewania podłogowego został zaprojektowany  
z myślą o tym, co jest dziś, czyli przede wszystkim  
z myślą o czasach zaawansowanych 
technologicznie. Bowiem wszyscy uzależnieni 
jesteśmy od urządzeń, które jednym przyciskiem, 
nawet pomijając bezpośredni kontakt – zdalnie, 
są w stanie wykonać odpowiednią czynność. 
Tak, to jest pewien rodzaj globalizacji, który 
nawet nas nie przytłacza, któremu nikt się nie 
sprzeciwia, a bez którego nie potrafimy żyć.  

Model w czarnej obudowie

Model termostatu z czujnikiem IR

Moduł nadrzędny MASTER

Moduł podrzędny SLAVE

Moduł podrzędny SLAVE

Termostat
pokojowy
Touchline

http://www.instalreporter.pl
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Moduł MASTER jest połączony z routerem 
WLAN, a aplikacja Touchline App jest zainsta-
lowana na iPhonie.
Jeśli nazwa użytkownika lub hasło zostaną 
utracone, należy posłużyć się numerem ID. 
Unikalny identyfikator ID (UID) należy przesłać 
drogą mailową do Roth. Po otrzymaniu  
e-maila Roth wyśle Reset-Code, za pośred-
nictwem którego będzie można przywrócić 
hasło do postaci standardowej. 
Po zalogowaniu użytkownik otrzymuje listę 
wszystkich termostatów pokojowych, które 
zostały podłączone do systemu regulacji. 
Lista zawiera poszczególne numery iden-
tyfikacyjne ID. Np. 253/1 (253 dla modułu, 
1 dla termostatu), skrót N. N. (brak nazwy). 
Dla ułatwienia identyfikacji można przypo-
rządkować nazwy.
Poniższy przykład przedstawia system regu-
lacji, który składa się z 5 termostatów, do któ-
rych przypisane są 2 moduły. Przy więcej niż 
jednym module, pozostałe max dwa moduły 
należy zdefiniować jako podrzędne i przypi-
sać do modułu głównego MASTER. 

Moduł główny MASTER przedstawiony jest zawsze 
na górze na pierwszej pozycji, a następnie wy-
świetlane są pozostałe moduły Slave 1 i Slave 2.
Zachęcamy do bliższego zapoznania się  
z regulacją podłogową Roth Touchline.  
Do Państwa dyspozycji na www.roth-polska.com 
oddajemy m. in. podręcznik użytkownika  
Touchline oraz prezentację multimedialną 
z filmem dvd stanowiącą również cenny in-
struktaż z uruchomienia i użytkowania.  

→  Wybór języka →  Logowanie →  Ustawianie nazwy  
      poszczególnych pomieszczeń

→  Wyświetlanie urządzeń  
      w systemie

→  Wyświetlanie pomieszczeń    →  Nastawianie żądanej  
      temperatury

ne stanowi moduł przyłączeniowy z transfor-
matorem oraz siłownik 24 V. Aktywacja pracy 
modułu z termostatami odbywa się na zasa-
dzie radiowej komunikacji w oparciu o pro-
gramowanie przyciskiem „z kanału na ka-
nał” od modułu do termostatu. 

Regulacja za pomocą iPhone’a

Poprzez funkcję interfejsu LAN urządzenia  
Touchline zrobiły kolejny krok do przodu. 

Sterowanie systemem radiowej regulacji 
ogrzewania podłogowego Touchline moż-
liwe jest również zdalnie z iPhone’a. App To-
uchline jest dostępna dla Apple iPhone, iPad 
i iPod touch. 
Do uruchomienia  wymagane jest łącze in-
ternetowe, router WLAN oraz zainstalowana 
aplikacja z konta iTune. Po zalogowaniu się 
do serwera portalu, w domu lub po wyjściu  
z domu, w drodze, można uzyskać dostęp 
do systemu sterowania Roth Touchline. App  
Touchline umożliwia odczyt aktualnej tempe-
ratury pomieszczeń, ustawianie żądanych war-
tości oraz sprawdzanie lub zmianę trybu pracy 
każdego pojedynczego termostatu. Jednym 
naciśnięciem można również zmienić tryb pra-
cy całego sytemu. Aby móc korzystać z iPho-
ne App, w pierwszej kolejności należy przyłą-
czyć moduł MASTER do routera WLAN.

App Touchline

Pobierz

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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Industries powoduje również ogranicze-
nie przestrzeni zajmowanej przez instala-
cje wentylacyjne. Dodatkowo, użytkownik 
mieszkania/pomieszczenia nie ma styczno-
ści z wentylatorem, lecz z kratką wentylacyj-
ną wywiewną. Takie rozwiązanie powodu-
je obniżenie poziomu dźwięku emitowanego 
przez instalację wentylacyjną do pomiesz-
czeń mieszkalnych i usługowych.

Wentylatory do systemu  
Venture HICS

…kanałowe TD i TD SILENT
Każdy wentylator kanałowy pracujący w ra-
mach systemu HICS, powinien być osłonię-
ty od wpływu warunków atmosferycznych 
(niska temperatura, opady). Wentylator nie 
może być narażony na działanie deszczu  
i śniegu. Wentylator może być zainstalowany 
w pozycji poziomej lub pionowej.

…dachowe RF i TH
Wentylatory z serii RF i TH, pracujące w ra-
mach systemu HICS, mogą być instalowa-
ne bezpośrednio na dachu budynku – są od-
porne na działanie deszczu, śniegu i ujemnej 
temperatury. Wentylator należy zainstalować 
w pozycji poziomej.

Wskazówki do montażu wentylatorów:
- zaleca się stosowanie tłumików kanałowych 

na ssaniu i tłoczeniu w celu obniżenia emito-
wanego hałasu,
- należy stosować proste odcinki przed i za 
wentylatorem w celu wyrównania i ustabilizo-
wania przepływu,
- trzeba zabezpieczyć wentylator przed do-
stępem osób niepowołanych,
- należy zabezpieczyć wylot z wentylatora 
siatką zabezpieczającą przed dostaniem się 
liści, ptaków, gryzoni i innych zagrożeń,
- zaleca się montaż regulatora w pobliżu 
wentylatora.

Nawiewniki okienne 

Nawiewniki dostępne w ofercie Venture  
Industries zapewniają dopływ świeżego  

Nowość w ofercie Venture Industries 

System wentylacji 
jednorurowej HICS 

  Powszechnie stosowane na rynku polskim 
systemy wentylacji jednorurowej są oparte  
w dużej mierze na rozwiązaniu zakładają-
cym podłączenie do jednego pionu wen-
tylacyjnego od kilku do kilkunastu wenty-
latorów wyciągowych. Takie rozwiązanie 
przyczyniło się do ograniczenia cennej  
przestrzeni zajmowanej przez instalacje  
wentylacyjne w budynku.
System wentylacji jednorurowej HICS swo-
je rozwiązanie opiera na połączeniu w jeden 
układ wentylatora i kilku wywiewników. Ele-
menty są spięte w całość zbiorczym pionem 
wentylacyjnym.
Rozwiązanie proponowane przez Venture  

Proponowane przez  
firmę Venture Industries 
rozwiązanie jest przeznaczone  
w szczególności do budownictwa 
wielorodzinnego. System HICS 
polega na połączeniu w jeden 
układ jednego wentylatora  
i wielu (od kilku do kilkunastu) 
wywiewników za pomocą 
jednego zbiorczego pionu 
wentylacyjnego. 

Dobór elementów 
systemu

przejdź

http://www.instalreporter.pl
http://hics.pl/dobor-elementow.html
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tora jest układ mikroprocesorowy dbający  
o szybkie dostosowanie wydajności wentyla-
tora do bieżącego zapotrzebowania zależnie 
od stopnia otwarcia kratek wentylacyjnych 
w instalacji. Wbudowana obsługa protoko-
łu komunikacji MODBUS zapewnia zdalny 
wgląd do bieżących parametrów pracy oraz 
zmianę nastaw przez nadrzędne systemy za-
rządzania budynkiem.
Opcja nastawy nocnej, zmniejszającej war-
tość zadaną podciśnienia, sprawdza się, gdy 
niekonieczna jest intensywna wymiana po-
wietrza. Wykorzystując zewnętrzny zegar ste-
rujący, przełącznik manualny, inne dowol-
ne urządzenie o stykach zwiernych lub przy 
wykorzystaniu komunikacji MODBUS, można 
spowodować spowolnienie i wyciszenie pra-
cy systemu.
W przypadku nieosiągnięcia zadanego pod-
ciśnienia w kanale wywiewnym, regulator za-
trzymuje pracę wentylatora oraz aktywuje 
zewnętrzną sygnalizację.
Fot. Venture Industries  

powietrza do pomieszczeń. Do systemu 
HICS Venture zaleca nawiewniki okienne 
ECA HY3F i ECA HY3FRA pracujące ze 
 stałą wydajnością.
Nawiewniki znajdują zastosowanie w ramach 
okiennych różnych typów. Charakteryzują się 
stałą wartością strumienia nawiewanego po-
wietrza, przy stałej wartości różnicy ciśnień 
między środowiskiem zewnętrznym a we-
wnętrznym. Modele RA są wyposażone do-
datkowo w moduł tłumiący. 

Wywiewniki do systemu HICS 

Szeroka oferta kratek wentylacyjnych wy-
wiewnych (hygrosterowalne, stałoprzepływo-
we, dwubiegowe) daje możliwość dopaso-
wania do każdego rodzaju budynku. Venture 
Industries do systemu HICS oferuje szeroką 
gamę solidnie wykonanych, o nowoczesnym 
designie, wywiewników…

…hygrosterowalnych: BEHT – znajdują za-
stosowanie przede wszystkim w pomieszcze-
niach niewymagających nagłego i szybkie-
go przewietrzania; BEHC – wyposażone w 
mechanicznie uruchamiane wymuszenie – 
okresowo zwiększające wydajność wywiew-
nika; BEHC/E – dodatkowo, wszystkie mode-
le są wyposażone w elektryczne wymuszenie 
większej wydajności. Modele te znajdują za-
stosowanie przede wszystkim w pomieszcze-
niach, w których wymagana jest funkcja 
okresowego zwiększenia wielkości strumie-
nia usuwanego powietrza. Zalecane szcze-
gólnie w nowym budownictwie, do łazienek 
połączonych z WC oraz pokojów z aneksem 
kuchennym. Wymuszenie jest aktywne przez 
około 20 minut od momentu wyłączenia.

…jedno‑ i dwubiegowych BAR
Jednobiegowe kratki z serii BAR znajdują za-
stosowanie przede wszystkim w pomieszcze-
niach niewymagających nagłego i szybkie-
go przewietrzania. Wydajność wywiewnika 
jest utrzymywana na stałym poziomie w sze-
rokim zakresie wartości podciśnienia panują-
cego w kanale wentylacyjnym. Dwubiego-
we kratki z serii BAR znajdują zastosowanie 
przede wszystkim w pomieszczeniach wy-
magających takiego systemu pracy. Dzię-
ki specjalnej konstrukcji wydajność wywiew-
nika jest utrzymywana na stałym poziomie 
(dwie wartości wydajności) w szerokim zakre-
sie wartości podciśnienia panującego w ka-
nale wentylacyjnym.

Regulator CPR‑1 

Jest integralnym elementem systemu HICS. 
Jego zadaniem jest sterowanie pracą wenty-
latora w celu utrzymania stałego podciśnie-
nia w kanale wentylacyjnym. Sercem regula-

W lipcu 2014 firma Wolf – Technika Grzewcza 
sp. z o.o, wprowadziła na rynek Cennik Syste-
mów Wolf, edycja 2014. Cennik przedstawia 
wybraną ofertę najbardziej popularnych urzą-
dzeń marki Wolf wraz z niezbędnym osprzę-
tem. Dzięki tej formie cennika instalatorzy  
i dystrybutorzy będą mogli łatwo i szybko do-
brać urządzenia do potrzeb swoich klientów. 
Cennik Systemów Wolf 2014 liczy 40 stron, 
jest lekki i przejrzysty, dzięki czemu zawsze 
można mieć go przy sobie i prędko znaleźć 
to, czego szukamy. Forma prezentacji oferty 
jest zaczerpnięta z „Pakietów Korzyści”, które 
firma Wolf wprowadziła kilka lat temu. War-
to też podkreślić, że zakup całego systemu 
urządzeń marki Wolf do kotłowni, zapewnia 
użytkownikowi możliwość przedłużenia gwa-
rancji nawet do 5 lat. Cennik dostępny jest  
u dystrybutorów marki Wolf lub można go 
pobrać ze strony www.wolf-polska.pl

Nowy cennik Wolf

http://www.instalreporter.pl
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jące instalacje OZE do produkcji energii elek-
trycznej, które korzystają w pewnym zakresie 
także ze wsparcia eksploatacyjnego, powin-
ny przede wszystkim wspierać mikroinstalacje 
i małe instalacje OZE do produkcji ciepła oraz 
nie wykluczać kolektorów słonecznych. 
Na tle Europy polski rynek kolektorów sło-
necznych plasuje się jednak bardzo dobrze. 
Polska to trzeci największy rynek zaraz po nie-
mieckim i włoskim. W rankingu wyprzedzamy 
m.in. Hiszpanię, Grecję i Francję. 

Kotły na biomasę

Według badań IEO, w 2013 roku w Polsce 
sprzedano łącznie ponad 16 tysięcy sztuk ko-
tłów na biomasę o łącznej mocy ponad 600 
MW. Wynik ten jest niemalże dwukrotnie wyż-
szy w stosunku do roku ubiegłego. Przedsię-
biorstwa w sektorze spodziewają się dalsze-
go wzrostu sprzedaży urządzeń grzewczych 
na biomasę w 2014 roku.
Nowe wyzwania stojące przed polską branżą 

producentów kotłów na biomasę przedsta-
wiła dr inż. Krystyna Kubica (Politechnika Ślą-
ska). Regulacje obejmują wprowadzenie dy-
rektywy Ecodesign, stawiającej urządzeniom 
dostępnym na rynku bardzo wysokie wyma-
gania techniczne odnoszące się do emisyj-
ności i efektywności energetycznej kotłów.  
W swoim referacie podkreśliła, że chociaż na 
polskim rynku dostępne są urządzenia o wyso-
kiej jakości, spełniające wymagania dyrektywy, 
to istnieje znaczna grupa produktów, które  
w momencie wejścia w życie przepisów nie speł-
nią rygorystycznych standardów emisyjności.

Systemy fotowoltaiczne

Drugi dzień odbywał się pod znakiem insta-
lacji fotowoltaicznych oraz wsparcia i szans 
rozwoju mikroinstalacji w systemach energe-
tyki prosumenckiej. 
Finansowanie inwestycji ze środków RPO zo-
stanie opóźnione do początku 2016 roku,  
a aktualne środki finansowania na energety-

Wnioski po Forum w Raciborzu 

W jakim kierunku  
zmierza energetyka 
prosumencka?

  Dwudniowy obszerny program wydarze-
nia został podzielony na 4 sesje tematyczne 
składające się z kilku prelekcji. W programie 
dominowały zagadnienia energetyki prosu-
menckiej widziane z perspektywy odbiorców 
i użytkowników końcowych oraz dostawców 
rozwiązań technologicznych. 
VII Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej  
i Biomasy otworzył prezes Instytutu Energe-
tyki Odnawialnej (IEO), Grzegorz Wiśniew-
ski, który przybliżył ideę spotkania, jako 
platformy wymiany doświadczeń otwiera-
jącej zarazem pole do debaty pomiędzy 
przedstawicielami przemysłu a przedsta-
wicielami instytucji rządowych. Głównym 
postulatem VII Forum jest wprowadzenie 
odpowiednich rozwiązań regulacyjnych 
stymulujących tworzenie podstaw energe-
tyki prosumenckiej.

Kolektory słoneczne

Według najnowszych danych IEO, dynamika 
sprzedaży na polskim rynku po kilkunastu la-
tach systematycznego wzrostu i przekrocze-
niu rok temu 1 GW mocy zainstalowanej za-
czyna zwalniać. W 2013 roku sprzedano 274 
tys. m2 kolektorów, co oznacza spadek o 9% 
w stosunku do roku poprzedniego. W tym 
roku trudno spodziewać się odwrócenia nie-
korzystnych trendów w sektorze, a ponowne 
ożywienie polskiej branży kolektorów słonecz-
nych jest możliwe poprzez konsolidację pod-
miotów na rynku i mówienie jednym głosem 
oraz przy wsparciu programów prioryteto-
wych Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej oraz Regional-
nych Programów Operacyjnych. Programy te 
(takie jak Bocian, czy Prosument), faworyzu-

W dniach 12-13 czerwca w Raciborzu odbyło się VII Forum Przemysłu 
Energetyki Słonecznej i Biomasy. W wydarzeniu udział wzięło około 
150 osób. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji były kwestie 
związane ze stanem i perspektywami rozwoju mikroinstalacji OZE oraz 
systemów prosumenckich składających się z kolektorów słonecznych, 
technologii fotowoltaicznych lub kotłów na biomasę.

http://www.instalreporter.pl
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nej. Ponadto, projekt ustawy o OZE zakłada 
dodatkowe mechanizmy wsparcia instala-
cji prosumenckich w postaci wprowadzenia 
6-miesięcznego rozliczania oraz w przypadku 
spełnienia wymaganych kryteriów, obowiąz-
ku zakupu nadwyżek energii po cenie 100% 
średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej 
w roku poprzedzającym. Na bazie doświad-
czeń z rozwiniętych rynków UE, Ministerstwo 
Gospodarki formułuje opracowanie doty-
czące funkcjonowania i regulacji spółdzielni 
energetycznych, będące swoistym przewod-
nikiem dla inwestorów zainteresowanych roz-
wijaniem tego rodzaju przedsięwzięć. 

O programach Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej wspierających rozwój energetyki pro-
sumenckiej opowiedziała Maria Milewska 
(NFOŚiGW). Programy Prosument i Bocian 
obejmują dotacje i kredyty bankowe na pre-
ferencyjnych warunkach, skierowane do sa-
morządów, przedsiębiorstw i osób fizycznych, 
inwestujących w odnawialne źródła energii. 

Tematykę projektów UE na rzecz ener-
getyki prosumenckiej w ostatnim refera-
cie zaprezentował Grzegorz Wiśniewski (IEO). 
Pierwszy z nich, realizowany we współpra-
cy z NFOŚiGW w ramach programu unijnego 
Life+ o akronimie OZERISE, dotyczy integra-
cji odnawialnych źródeł energii w gospo-
darstwach rolnych i mikrosieciach. Celem 
projektu OZERISE jest rozwój i demonstracja 
praktycznych narzędzi do projektowania  
i doboru małoskalowych odnawialnych źró-
deł energii (OZE) w gospodarstwach rolnych. 
Drugi projekt RepowerMap to inicjatywa ma-
jąca na celu promowanie odnawialnych źró-
deł energii poprzez pokazanie na mapie 
przykładów istniejących w naszym sąsiedz-

twie rozwiązań opartych na zastosowaniu 
tych technologii. W swojej prezentacji pre-
zes IEO pokazał statystykę ok. 1200 projektów 
OZE zrealizowanych w ostatnich latach w Pol-
sce i skonfrontował wyniki w kontekście sta-
wianej przez przeciwników energetyki roz-
proszonej tezy, że na OZE „skorzystają jedynie 
osoby o wysokich dochodach”. Co do zasa-
dy, w OZE inwestycją gminy o niższej docho-
dowości od przeciętnej.

Dyskusja panelowa na zakończenie Forum  
z udziałem premiera RP Jerzego Buzka, dy-
rektora Departamentu Energii Odnawialnej 
w Ministerstwie Gospodarki Janusza Pilitow-
skiego, prezesa IEO Grzegorza Wiśniewskie-
go, prezes Związku Pracodawców Forum 
Energetyki Odnawialnej Katarzyny Motak 
oraz Henryka Kleina z OPA Labor, pokazała 
ciągle niezadowalające otoczenie regulacyj-
ne dla energetyki odnawialnej i wysokie ryzy-
ko ekonomiczne działalność prosumenckiej. 
Odwołując się do podstawowych praw  
w zakresie wolności obywatelskiej i obowiąz-
ków prosumentów w zakresie wzmacniania 
solidaryzmu społecznego, uczestnicy Forum 
poparli tzw. „deklarację raciborską”.
Refleksje i komentarz przewodniczącego 
Rady Programowej przygotowany po zakoń-
czeniu Forum można przeczytać na blogu.  

kę odnawialną będą pochodzić z Programu 
Infrastruktura i Środowisko. 
Według najnowszych danych IEO, w I kwar-
tale 2014 roku powstało 2,4 MWp nowych in-
stalacji fotowoltaicznych. Około 85% z nich to 
systemy on-grid – przyłączone do sieci elek-
troenergetycznej. Obecnie łączna moc in-
stalacji fotowoltaicznych wynosi 6,6 MWp, 
podczas gdy na koniec 2013 łączna moc wy-
nosiła 4,2 MWp, a w samym 2013 roku po-
wstało tylko 0,6 MWp. Wynika to z faktu, iż 
obecny system regulacji prawnych nie sprzy-
ja powstawaniu instalacji fotowoltaicznych, 
w tym prosumenckich. Roczny potencjał pro-

dukcyjny paneli wynoszący niemalże 600 
MW jest wykorzystany zaledwie w 5%. Zagro-
żone firmy, nie mogąc rozwijać się na rynku 
krajowym, ratują się eksportem, który w 2013 
roku wynosił już 24 MWp. Wśród odnotowa-
nych trendów, znaczący jest wzrost udziału 
produkowanych w Polsce oraz w UE (Niem-
cy) paneli fotowoltaicznych w całkowitym 
wolumenie sprzedaży. 

Sesję poświęconą mikroinstalacjom OZE 
w systemach energetyki prosumenckiej 
rozpoczął referat Janusza Pilitowskiego (De-
partament Energii Odnawialnej, Minister-
stwo Gospodarki) na temat mechanizmów 
wsparcia energetyki rozproszonej w progra-
mach Ministerstwa Gospodarki. Moc zain-
stalowana w OZE w roku 2013 wzrosła do  
5551 MW, w porównaniu do 4416 w 2012, na-
tomiast w końcowym zużyciu energii brutto, 
11,04% stanowią źródła odnawialne. Dyrek-
tor Pilitowski podkreślił mechanizm wsparcia 
instalacji prosumenckich w „Prawie energe-
tycznym”. Do takich mechanizmów należy 
m.in. zwolnienie prosumentów z obowiązku 
rejestrowania działalności gospodarczej  
(w instalacjach do mocy 40 kW) oraz obo-
wiązku posiadania koncesji, promowanie 
OZE w nowo budowanych i modernizowa-
nych obiektach od 2015 roku, a także uła-
twienia prawne związane z przyłączeniem 
mikroinstalacji OZE do sieci. Przytaczając 
dane URE podał, że na koniec 2013 roku do 
sieci OSD przyłączonych było 41 instalacji 
prosumenckich o łącznej mocy 236,22 kW. 
Jako szanse rozwoju mikroinstalacji PV i ko-
lektorów słonecznych wymieniono krót-
ki czas i niskie ryzyko inwestycji, zwiększenie 
efektywności wykorzystania energii, również 
na potrzeby własne prosumentów przy jed-
noczesnym wzroście cen energii elektrycz-

Pełna treść 
sprawozdania  
z Forum 

Pobierz

Materiały 
konferencyjne

Pobierz

http://www.instalreporter.pl
http://www.forum.ieo.pl/pl/stanowisko
http://odnawialny.blogspot.com/2014/06/czy-opaca-sie-byc-prosumentem-czy-tylko.html
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2014/06/Podsumowanie-VII-Forum-Przemyslu-Energetyki-Slonecznej-i-Biomasy_Material.docx
http://www.forum.ieo.pl/pobierz-materiay-konferencyjne
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GEBERIT AQUACLEAN – 
WERSJA STOJąCA
Na rynek wprowadzono stojącą wersję toalety Geberit 
AquaClean Sela. Możliwość zastosowania toalety stoją-
cej niesie wiele zalet zwłaszcza w trudnych warunkach 
montażowych np. w remontowanym mieszkaniu. Zda-
rza się nader często, że w tzw. starym budownictwie 
toaleta jest umieszczona daleko od ściany, niemalże 
na środku łazienki, a odpływ kanalizacji znajduje się  
w podłodze i przeniesienie go stanowi nie lada wyzwa-
nie angażujące w remont również sąsiada niższej kon-
dygnacji. W takiej sytuacji zastosowanie toalety stoją-
cej ze specjalną kształtką umożliwiającą przeniesienie 
odpływu w izolacyjnej warstwie podłogowej jest roz-
wiązaniem idealnym.
Geberit AquaClean Sela stojąca to także dobrane roz-
wiązanie dla Monolithów do WC. Dzięki temu, możemy 
przeprowadzić remont łazienki bez skuwania glazury.

Wymiary ceramiki: wysokość: 
≤ 410 mm, długość: ≤ 580 mm 
(+10 mm w porównaniu do Seli 
wiszącej)
Podłączenia: wysokość do-
pływu 350 mm, odpływu  
180 mm, odległość od ściany 
bez Monolithu 150 mm, z Mo-

nolithem 250 mm od ścian
Nowe kolano S do 

podłogowych po-
dejść kanalizacyj-
nych: zakres możli-
wych podłączeń 
od 70 do 250 mm 

od ściany, możliwy 
również większy od-

stęp > 250 mm

 GEBERIT

POMPY KELLER EKO
Pompy obiegowe KELLER dzięki specjalnej konstrukcji silnika zapew-
niają cichą pracę oraz dopływ odpowiedniej ilości energii cieplnej 
do instalacji c.o. zarówno w dzień, jak i w nocy w zależności od pa-
rametrów panujących w instalacji. 
Zastosowanie nowoczesnej technologii umożliwia, w odróżnieniu od 
standardowych pomp z silnikami o stałej prędkości, dostosowanie pa-
rametrów pracy pompy do aktualnego zapotrzebowania na ener-
gię. Pompy KELLER EKO już teraz spełniają wymogi rozporządzenia 
komisji (WE) nr EC 641/2009 wchodzące w życie od 1 sierpnia 2015 r. 
(EEI<0,2). Stosowanie pomp elektronicznych KELLER EKO pozwala na 
oszczędności energii elektrycznej nawet do 80% w stosunku do pomp 
starego typu.

 GRUPA SBS

RURA AQUATHERM GREEN PIPE MF SDR9 RP
Opracowanie nowego jakościowo tworzywa o nazwie fusiolen® PP-RP umożliwiło produkcję nowej generacji rur stabilizowanych 
włóknem szklanym łączących wszystkie zalety dotychczas produkowanych rur Stabi Glass SDR7,4 z podwyższonymi parametrami ciś- 
-nienia roboczego.
Do niewątpliwych zalet rur MF SDR9 RP należą: 
- mniejsza grubość ścianek;
- zwiększony o 14% strumień przepływu;
- obniżona o 16% waga rur;
- zwiększone dopuszczalne ciśnienie robocze, zgodnie z DIN 2000;
- zachowany niski współczynnik wydłużalności liniowej α = 0,035 mm/mK;
- szybsza obróbka rur o dużych średnicach, dzięki krótszym czasom zgrze-
wania doczołowego;
- bezproblemowa zgrzewalność ze wszystkimi złączkami systemu fusiotherm®.
Obszarem zastosowania nowych rur są przede wszystkim instalacje wody 
pitnej.

 AQUATHERM

http://www.instalreporter.pl


50l i p i e c  2 0 1 4  ( 0 7 )  p r o d u k t y d O  s p I s U  T R E Ś C I

NOWA BATERIA 
UMYWALKOWA 
AXOR STARCK V
Marka Axor firmy Hansgrohe przedstawia 
nową baterię umywalkową. Axor konse-
kwentnie dąży do kreowania produktów 
odzwierciedlających witalność i sensual-
ność wody. W najnowszym projekcie powo-
łuje do życia swoją pierwszą przezroczystą 
baterię umywalkową Axor Starck V. Bateria 
jest wyprodukowana ze szkła kryształowe-
go, które jest trwałe i wytrzymałe. Przepływ 
wody wynosi tylko 4 l/min, nie zmniejsza-
jąc komfortu użytkownika. Szklana wylew-
ka jest otwarta, obrotowa i wyciągalna, co 
jest dodatkową zaletą i ułatwia czyszczenie. 
Szklany element można z łatwością wyjąć  
i umyć w zmywarce. Armatura Axor Starck V 
jest dostępna w wersji jednootworowej  
z mieszaczem, kolejno wprowadzane będą 
modele 2-otworowe oraz wysokie – do mi-
sek umywalkowych. Wykończenie w kolo-
rze chromu lub bieli; dwanaście standardo-
wych powłok wykończeniowych - dostępne 
na życzenie poprzez Manufakturę Axor.

 HANSGROHE

NOWY STEROWNIK DLA POMP CIEPłA PANASONIC AQUAREA
Panasonic wprowadził nowy sterownik dla pomp ciepła powietrze-woda z linii Aquarea. Nowy inteligentny system kontroli nad pompami cie-
pła powietrze-woda Panasonic Aquarea zapewnia łatwy dostęp do danych o zużyciu energii. Są one wyświetlane w czasie rzeczywistym i z po-
działem na funkcje urządzenia, które są aktywne. Dotyczy to trybu grzania oraz chłodzenia, produkcji c.w.u., jak i całościowej pracy urządzenia, 
co pozwala na zachowanie pełnej kontroli nad wydatkami związanymi z zachowaniem komfortu termicznego. Nowy sterownik jest wyposażony  
w powiększony wyświetlacz LCD, na którym łatwiej odczytywać informacje o działaniu urządzenia. Na ekranie pojawiają się powiadomienia  
o trybie pracy, temperaturze produkowanej wody i tej panującej na zewnątrz, zużyciu energii oraz 
czasie funkcjonowania urządzenia. Za pomocą nowego sterownika możliwe jest również aktywowa-
nie trybu suszenia wylewki, co pozwala na zaprogramowanie powolnego wzrostu nastawy tempe-
ratury ogrzewania podłogowego. 
Z kolei dzięki opcji Auto, tryb chłodzenia może przechodzić w tryb grzania w zależności od tempe-
ratury zewnętrznej. Sterownik pozwala także na uruchomienie trybu wakacyjnego oraz łatwego po-
wrotu do nastawionej wstępnie temperatury po powrocie do domu. Sterownik stanowi standardowe 
wyposażenie wszystkich modeli pomp ciepła Panasonic Aquarea na rok 2014.

 PANASONIC

UDOSKONALONA BIDETTA
W małych łazienkach, gdzie nie ma miejsca na klasyczny bi-
det można zamontować specjalną armaturę z rączką Bidetta. 
Z powodzeniem zastąpi ona funkcję klasycznego bidetu. Rącz-
kę używamy, siedząc na toalecie. Do niedawna jej montaż wy-
magał umiejscowienia toalety zaraz przy umywalce. Głównie 
dlatego, iż najpierw należało uruchomić baterię umywalkową, 
a dopiero później przełączyć strumień na Bidettę. Jednak Oras 
poza tymi standardowymi rozwiązaniami wprowadził nowator-
ską linię Optima, w której wodą steruje się zdalnie. Rączka Bidetta 
nie musi już być zainstalowana w bliskiej odległości od kranu. 
Nawet z przeciwległego końca łazienki jednym kliknięciem moż-
na uruchomić strumień wody w Bidetcie i wygodnie odświeżyć 
się w ciągu dnia. 

 ORAS
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NOWA GENERACJA POMP ETABLOC
W kwietniu 2014 r. pojawiła się na rynku najnowsza generacja pompy blokowej Etabloc do 
zastosowań przemysłowych. Udoskonalona wersja obejmuje 43 wielkości dostępne z silnika-
mi dwu- lub czteropolowymi. W porównaniu z poprzednią edycją poszerzony raster umożli-
wia bardziej optymalny dobór pompy do zadanego punktu pracy. Dzięki energooszczędnej 
hydraulice, pompy Etabloc spełniają wymagania dyrektywy ErP (rozporządzenia 547/2012/
EU) dotyczącej pomp wodnych, która ma wejść w życie w 2015 r.
Pompy są dostępne w wykonaniu z żeliwa szarego, brązu, stali szlachetnej i żeliwa sferoidal-
nego. Szeroki wybór materiałów i rodzajów uszczelnień pozwala na zastosowanie pomp Eta-
bloc nie tylko w układach wodnych. Standardowo króćce tłoczne są wyposażone w do-
datkowe przyłącza do podłączenia manometru, co umożliwia jednoczesne dokonywanie 
różnych pomiarów. Kołnierze króćców ssawnego i tłocznego są owiercone zgodnie z EN1092 
albo z ASME oraz dostępne dla wszystkich wersji materiałowych. 
Powiększona komora uszczelnienia zapewnia lepsze odpowietrzanie tego obszaru. Standar-
dowo w pompach Etabloc stosuje się pojedyncze lub podwójne uszczelnienia mechanicz-
ne zgodnie z EN 12756. W szczególnych przypadkach są możliwe wykonania specjalne, ta-
kie jak uszczelnienia w zabudowie typu Tandem lub back-to-back.
Zaletą nowego typoszeregu jest łatwość serwisowania. Stożkowy kształt komory uszczelnie-
nia ułatwia jego montaż oraz demontaż. Śruby odciskowe na wsporniku usprawniają de-
montaż silnika. Łatwo wymienialne pierścienie szczelinowe chronią wirnik i pokrywę korpu-
su przed zużyciem. 
Wspornik silnika ma standardowe rozmiary przyłączy, co pozwala na szeroki wybór napędu 
elektrycznego. Pompy Etabloc – podobnie jak wszystkie pompy przemysłowe firmy KSB – są 

dostarczane z wirnikami stoczonymi do-
kładnie na punkt pracy. Takie rozwiąza-

nie, w połączeniu z wprowa-
dzeniem dodatkowych 

wielkości hydraulicz-
nych, jest jedynym 
sposobem na reduk-
cję zużycia energii 
do wymaganego  
 minimum.

    KSB

http://www.instalreporter.pl

	Przycisk 115: 
	Przycisk 57: 
	Strona 3: Off
	Strona 4: 
	Strona 5: 
	Strona 6: 
	Strona 7: 
	Strona 8: 
	Strona 9: 
	Strona 10: 
	Strona 11: 
	Strona 12: 
	Strona 13: 
	Strona 14: 
	Strona 15: 
	Strona 16: 
	Strona 18: 
	Strona 19: 
	Strona 20: 
	Strona 21: 
	Strona 22: 
	Strona 23: 
	Strona 24: 
	Strona 25: 
	Strona 26: 
	Strona 28: 
	Strona 29: 
	Strona 30: 
	Strona 32: 
	Strona 33: 
	Strona 34: 
	Strona 35: 
	Strona 36: 
	Strona 37: 
	Strona 38: 
	Strona 39: 
	Strona 40: 
	Strona 41: 
	Strona 42: 
	Strona 43: 
	Strona 44: 
	Strona 45: 
	Strona 46: 
	Strona 47: 
	Strona 48: 
	Strona 49: 
	Strona 50: 

	Przycisk 101063: 
	Przycisk 101064: 
	Przycisk 1044: 
	Przycisk 116: 
	Przycisk 101065: 
	Przycisk 101066: 
	Przycisk 101067: 
	Przycisk 1046: 
	Przycisk 118: 
	Przycisk 1045: 
	Przycisk 117: 
	Przycisk 101068: 
	Przycisk 101069: 
	Przycisk 101070: 
	Przycisk 101071: 
	Przycisk 101072: 
	Przycisk 101073: 
	Przycisk 101074: 
	Przycisk 110: 


