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Średniej wielkości miasto w Polsce produ-
kuje od 100 do 180 tysięcy ton odpadów 
komunalnych rocznie. 
Niestety nie każdy ośrodek miejski może 
pozwolić sobie na inwestycję w skutecz-
ną utylizację śmieci. Większość dysponu-
je jedynie sortowniami oraz wysypiskami  
i składowiskami odpadów.  
Dlaczego zatem niezbędna jest budowa 
instalacji do termicznej utylizacji odpa-
dów komunalnych?

Plastikowe i szklane opakowania, papier, 
odzież, gruz budowlany oraz substancje or-
ganiczne to odpady, które produkuje każ-
dy z nas. Brak skutecznego systemu segre-
gacji i utylizacji tych surowców powoduje, 
że problem śmieci narasta i w przyszłości 
może okazać się, że obecnie przepełnione 
wysypiska śmieci nie będą w stanie przyj-
mować takiej ilości produkowanych od- 
padów. 

„Na przestrzeni ostatnich lat powstało kil-
kadziesiąt sortowni śmieci, w których selek-
cjonowany jest plastik, szkło, papier i sub-
stancje organiczne. Rozwarstwienie to nie 
przekłada się na zmniejszenie wolumenu 
odpadów, a jedynie odsuwa problem ich 
utylizacji w czasie. Zazwyczaj dzieje się tak, 
że posegregowane surowce trafiają na skła-
dowiska, a jedynie niewielka ich część tra-
fia do powtórnego odzysku. Aby zapobiec 
budowie nieefektywnych składowisk należy 
inwestować w spalarnie termiczne dla od-
padów komunalnych. Tego rodzaju instala-
cje mogłyby w pierwszej kolejności zutylizo-

wać zalegające na wysypiskach surowce, 
a następnie przetwarzać bieżące odpady. 
Dzięki temu w miejscu obecnych składowisk 
mogłyby być magazynowane popiół oraz 
substancje uboczne procesu spalania.”  
– wyjaśnia dr inż. Henryk Karcz, prezes  
zarządu West Real Estate S.A.

Krajowe oraz międzynarodowe ustawo-
dawstwo obliguje władze samorządowe 
do odbierania oraz utylizacji odpadów 
komunalnych. Mieszkańcy niemal od roku 
są zobowiązani do segregowania śmieci. 
Warto jednak zaznaczyć, że za nowymi re-
gulacjami nie ruszyły inwestycje w obszarze 
gospodarki odpadami. 

„Aktualnie w Polsce funkcjonuje jedna 
spalarnia, która prowadzi termiczną utyli-
zację odpadów komunalnych. Jak na tak 
duży kraj oraz ilość produkowanych śmieci 
to stanowczo za mało. Co prawda w pla-
nach jest zbudowanie instalacji w Białym-
stoku, Koninie, Szczecinie, Poznaniu oraz 
Krakowie, ale wciąż jest to za mało, aby 
efektywnie rozprawić się z wzrastającą falą 
surowców, których nie można przetworzyć 
w inny sposób. Szacuję, że na terenie Polski 
wybudowanie 70, może 80 tego rodzaju za-
kładów przyniosłoby żądany efekt. 
Obawiam się jednak, że dopóki samo-
rządowcy będą mogli unikać inwestycji 
związanych z budową spalarni śmieci, nie 
powstaną kolejne tego typu obiekty. Przy-
czyn takiej sytuacji należy przede wszystkim 
upatrywać w ekonomii i finansowaniu tego 
rodzaju przedsięwzięcia. Występuje bo-

wiem wiele obostrzeń dla inwestorów i wy-
konawców spalarni. Co więcej, koszt całej 
inwestycji to wciąż kwota nieosiągalna dla 
wielu samorządów i bez wsparcia ze strony 
centralnego budżetu, bądź celowych środ-
ków unijnych nie będą w stanie samodziel-
nie sfinansować takiego przedsięwzięcia. 
Ważne jednak jest, aby już teraz prowadzić 
szeroką akcję edukacyjną – budować świa-
domość i wiedzę społeczeństwa na temat 
konieczności powstawania termicznych 
spalarni śmieci. 
Warto jednoznacznie zaznaczyć, że ter-
miczne spalanie nie ma alternatywy w za-
kresie efektywnej utylizacji odpadów komu-
nalnych.” – konkluduje dr inż. Henryk Karcz 
– prezes zarządu West Real Estate SA.

W dobie dbałości o środowisko odchodzi 
się od długotrwałego składowania śmieci 
na rzecz skutecznego spalania. Termiczna 
utylizacja jest bowiem najbardziej efektyw-
ną metodą, która stosowana jest niemal 
na całym świecie. Jak pokazują wyniki 
badań oraz przeprowadzonych przez West 
Real Estate SA analiz, system ten mógłby 
się również sprawdzić w Polsce. Brakuje 
jednak instalacji, które będą skutecznie 
likwidować odpady zgromadzone na wy-
sypiskach śmieci i przetwarzać je na su-
rowce wtórne. Spółka West Real Estate SA 
prowadzi rozmowy z samorządami z Dolne-
go Śląska na temat budowy spalarni, która 
uchroni mieszkańców i środowisko przed 
zalewem śmieci.

www.westrealestate.pl 

Czy w Polsce powinny powstawać  
spalarnie odpadów komunalnych? 

Promocyjne zestawy solarne Hewalex  
„PROSTO 40%” wychodzą naprzeciw ocze-
kiwaniom szczególnie tych klientów, którzy 
liczą na maksymalny efekt ekonomiczny 
inwestycji bez formalności związanych z po-
zyskaniem dotacji i obsługą umowy kredyto-
wej. Atrakcyjne cenowo zestawy „PROSTO 
40%” złożone są z 2 lub 3 kolektorów płaskich 
Hewalex KS2100-MAC oraz wymaganego 
osprzętu. Dodatkowo do pierwszych 100 pro-
mocyjnych zestawów dodawany jest uchwyt 
mocujący. Zestawy solarne „PROSTO 40%”  
są oferowane w cenie katalogowej niższej  
o ponad 40% od standardowo oferowanych 
zestawów, co stanowi korzyść finansową 
znacznie wyższą od realnie uzyskiwanej  
z aktualnych ogólnopolskich programów  
dotacyjnych. Oferta jest aktualna w bieżą-
cym roku do wyczerpania zapasów. 
www.hewalex.pl

Promocja  
„PROSTO 40%” – z Hewalex 
taniej niż z dotacją

http://www.instalreporter.pl
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Niezwykle istotne w procesie zrównoważonego 
i stabilnego wzrostu rynku urządzeń korzysta-
jących z energii ze źródeł odnawialnych jest 
zbudowanie zaufania wśród konsumentów. 
Dlatego zdaniem Polskiej Organizacji Rozwoju 
Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) właśnie 
producenci, projektanci czy instalatorzy powin-
ni promować przykłady najlepszych praktyk i 
przedstawiać obiekty referencyjne. W Polsce 
dostępne są wysokiej jakości urządzenia, a i 
jakość usług świadczonych przez doświadczo-
nych instalatorów pomp ciepła nie odbiega od 
standardów europejskich. Z drugiej strony warto 
pamiętać, że niejednokrotnie jedna źle wykona-
na inwestycja rzuca cień na całą branżę.
Pompy ciepła jako urządzenia wysoko efektyw-
ne, których eksploatacja jest przyjazna dla śro-
dowiska i dla użytkowników mają wiele dodatko-
wych atutów. Warto pokazać, że obok wyższych 
kosztów inwestycyjnych, pompa ciepła to rów-
nież najniższe koszty eksploatacyjne oraz długa 
żywotność urządzenia. W chwili obecnej budynki 
zero- czy plusenergetyczne niemalże nie mogą 
funkcjonować bez pomp ciepła. 
Od początku sierpnia na stronie interneto-
wej www.portpc.pl opublikowana jest baza 
obiektów referencyjnych z podziałem na 
różne kategorie budynków. Baza powstaje 

przy współpracy firm członków wspierają-
cych PORT PC i będzie sukcesywnie posze-
rzana o kolejne obiekty. Wszystkie opubli- 
kowane dotychczas przykłady obiektów,  
w których z powodzeniem zastosowano 
pompy ciepła, pochodzą z Polski.
Na stronie internetowej PORT PC znajduje się 
też link do największego w świecie monitoringu 
online instalacji z prawie 200 pompami ciepła 
prowadzonego przez Instytut Fraunhofer ISE  
w Niemczech. Ponadto jedną z inicjatyw pro-
mującą odnawialne źródła energii i efektyw-
ność energetyczną poprzez pokazanie przykła-
dów z życia jest aplikacja Repowermap.org. 
Jest to interaktywna mapa opracowana przez 
wiele organizacji, instytucji regionalnych i lokal-
nych zarządów, jak również innych lokalnych 
przedsięwzięć. Zaletą tej konkretnej aplikacji jest 
fakt, że każdy może dodać przykład zrealizowa-
nego projektu (instalacja pompy ciepła, innych 
systemów odnawialnych źródeł energii lub po-
wstałe efektywne energetycznie budynki). 
Dodanie przykładu do mapy to zarówno pro-
mocja odnawialnych źródeł energii, jak  
i instalatorów, projektantów czy konkretnych 
producentów, dzięki którym projekt udało się 
zrealizować.
Wszystkich zainteresowanych skutecznym pro-
mowaniem pomp ciepła i tematyką referen-
cyjnych obiektów z pompami ciepła już dzisiaj 
serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w III 
Kongresie PORT PC pt.: „Technologia jutra do-
stępna już dzisiaj”, który odbędzie się 23 wrze-
śnia 2014 roku w Warszawie. 
Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa 
znajdują się na stronie internetowej organizacji 
www.portpc.pl

Internetowa baza referencyjnych 
obiektów z pompami ciepła w Polsce  

– nowa akcja PORT PC

Marka Vaillant zdobyła tytuł Złota Budowlana Marka Roku 2014 w kategorii „Kotły grzew-
cze”. Tytuł ten przyznawany jest od 2001 roku przez firmę ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku 
Sp. z o.o., natomiast gala wręczenia nagród dla Budowlanej Marki Roku oraz Dystrybutorów 
Roku jest jednym z najważniejszych wydarzeń branży budowlanej. Stanowi uhonorowanie 
najlepszych firm budowlanych na polskim rynku. Nagroda jest tym cenniejsza, ponieważ przy-
znana na podstawie 
spontanicznych wska-
zań wykonawców. 
Tytuł został wyłoniony 
na podstawie profesjo-
nalnie przeprowadzo-
nych badań rynkowych 
wśród budowlanych 
firm wykonawczych, 
marek charakteryzują-
cych się wysoką jako-
ścią produktów, naj- 
częściej stosowanych  
i cechujących się sa-
tysfakcjonującą relacją 
ceny do jakości. 

Centrum Szkolenia Zawodowego zaprasza do 
udziału w ogólnopolskim kompleksowym szko-
leniu dla monterów: sieci, instalacji i urzą-
dzeń sanitarnych. 
Tematyka: Kurs mistrzowski, kurs energetyczny 
w zakresie grup G1, G2, G3, Kurs lutowacza 

ręcznego miedzi metoda kapilarną, kurs mon-
tażu klimatyzatorów. 
Termin: 13.09-23.11.2014. 
Zainteresowanych uzyskaniem szczegółowych 
informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod 
numerem: 509-420-440; e-mail: szkolenia@csz.pl

Kurs mistrzowski dla instalatorów

Vaillant Złotą Budowlaną Marką Roku 2014

http://www.instalreporter.pl
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Raport  
podsumowujący 
PromoBio 

Topacz Miasto Dzieci to charytatywny projekt, 
który ma na celu promowanie wartości pracy 
i naukę życia we współczesnym świecie.
Od 1 do 11 lipca 2014 roku na terenie Zam-
ku Topacz w Ślęzie koło Wrocławia odbyły 
się dwa turnusy półkolonii dla dzieci. Or-
ganizatorami byli Miasto Wrocław, Gmina 

Kobierzyce i Fundacja Miasto Dzieci. Firma 
Viessmann już po raz drugi uczestniczyła  
w tym wakacyjnym projekcie dydaktyczno-
-wychowawczym.
Na ten okres w kompleksie parkowo-zamko-
wym Topacz, powstało miasto dzieci z pełną 
infrastrukturą m.in. urzędami, bankiem, szpita-
lem, sklepem, czy restauracją.
Topacz Miasto Dzieci to projekt non-profit 
skierowany do dzieci potrzebujących  
z niezapewnionym letnim wypoczynkiem. 
To projekt edukacyjno-społeczny, który na 
przykładzie mikrospołeczeństwa zapozna-
wał z podstawowymi zasadami ekonomii 
i funkcjonowania we współczesnym świe-
cie. Dzieci dostały możliwość zarabiania 
własnych pieniędzy i zarządzania nimi. 
Poprzez zabawę poznawały one różne za-

wody, uczyły się pracy zespołowej, w tym 
jak wybrać władze „Miasta Dzieci”, a także 
spędzały czas wolny na zabawie i grach 
sportowych. 
Dzień w Mieście Dzieci zaczynał się od 
wizyty w urzędzie pracy. Do wyboru było 
49 zawodów, w tym przygotowany przez 
firmę Viessmann zawód: Młodzieżowego 
Specjalisty ds. OZE. Dzieci miały okazję 
zapoznać się z tematyką niskiej emisji  
i zagrożeń wynikających z zastosowa-
nia nieekologicznych rozwiązań grzew-
czych. Dowiedziały się co to takiego 
SMOG, jak pracuje kolektor słoneczny 
czy pompa ciepła.
Za pracę dzieci otrzymywały pieniądze  
w fikcyjnej walucie tzw. „tauronki”, które  
mogły wydać na zabawki czy jedzenie. 

Druga edycja Topacz Miasto Dzieci  
w Zamku Topacz z udziałem Viessmanna 

Celem projektu „PromoBio” czyli „Promocja  
regionalnych inicjatyw bioenergii” jest promo-
cja energetycznego wykorzystania biomasy oraz 
wsparcie opracowania i wdrożenia lokalnych  
i regionalnych programów bioenergetycznych  
(z uwzględnieniem biomasy z lasu) w trzech kra-
jach europejskich: Polska, Rumunia i Słowacja.
W Polsce do projektu zostało wybrane wojewódz-
two warmińsko-mazurskie oraz mazowieckie. Re-
gionami pilotażowymi w województwie warmiń-
sko-mazurskim był powiat ostródzki oraz powiat 
olsztyński. W Rumunii był to Centru Region, na Sło-
wacji – Banska Bystrica. W projekcie uczestniczy-
ły jeszcze dwa kraje: Finlandia (region Północnej 
Karelii) i Austria (region Lower Austria), które były 
wzorem dla rozwoju wykorzystania biomasy. Re-
zultatem projektu jest wsparcie potencjalnych 
inwestorów we wdrażaniu projektów w regio-
nie w zakresie zastosowania biomasy do celów 
energetycznych oraz identyfikacja potencjal-
nych dostawców i użytkowników systemów bio-
energetycznych. W raporcie podsumowującym 
projekt zawarto informacje na temat obecnej 
polityki biomasy, potencjału bioenergetyczne-
go oraz możliwości jego wykorzystania na cele 
energetyczne w Polsce, Rumunii i na Słowacji.

Źródło: KAPE
przejdź

Raport podsumowujący 
PromoBio

Pobierz

Zapraszamy do 
udziału w IX edycji, 

dwusemestralnych 
studiów pt. „Systemy 

oddymiania budynków – 
wentylacja pożarowa”. Rozpoczynające się  
w październiku 2014 roku na wydziale Inżynierii 
Środowiska Politechniki Warszawskiej studium 
adresowane jest do kadry inżynierskiej firm pro-
jektowych i budowlanych, rzeczoznawców, 
przedsiębiorstw związanych z zagadnienia mi 
ochrony przeciwpożarowej, specjalistów odpo-
wiedzialnych za bezpieczeństwo budowli oraz 

inżynierów zajmujących się projektowaniem, 
modernizacją i dystrybucją systemów wentyla-
cji i klimatyzacji. Prowadzone w formie wykła-
dów, ćwiczeń i laboratorium zajęcia oprócz 
zagadnień wentylacji pożarowej dotyczą rów-
nież podstaw prawnych funkcjonowania syste-
mów bezpieczeństwa pożarowego, instalacji 
tryskaczowych, detekcji pożaru, symulacji kom-
puterowych itd. Wśród wykładowców studium 
znajdują się: pracownicy naukowi Politechniki 
Warszawskiej, Szkoły Głównej Służby Pożarni-
czej, ITB, KG PSP, rzeczoznawcy SITP; m.in.: Da-
riusz Ratajczak, Marzena Półka; Piotr Głąbski, 

Jerzy Ciszewski, Jacek Świetnicki; Małgorzata 
Sawczuk; Łukasz Ostapiuk; Paweł Wróbel; Do-
rota Brzezińska; Antoni Celej i inni. Na zakoń-
czenie studium uczestnik otrzyma wydany przez 
Politechnikę Warszawską dyplom ukończenia 
zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Mini-
strów RP. Rekrutacja trwa do 20 września 2013 r., 
całkowity koszt uczestnictwa (czesne za dwa 
semestry) 5000 brutto. Bliższych informacji  
o studium udzielają: sekretarz studium Maria 
Gołębska, tel. 22 234 75 97 lub kierownik studium 
Grzegorz Kubicki, grzegorz.kubicki@is.pw.edu.pl 
www.is.pw.edu.pl

Systemy oddymiania budynków  
– wentylacja pożarowa: studium podyplomowe

http://www.instalreporter.pl
http://www.kape.gov.pl/index.php/pl/news/item/219-finalowa-publikacja-z-dzialan-projektu-promobio
http://www.kape.gov.pl/images/Promobio-final-www.pdf
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Od lipca 2014 roku Centralny Ośrodek 
Chłodnictwa (COCH) z siedzibą w Krakowie 
uzyskał jako pierwsza jednostka w Polsce 
akredytację w zakresie prowadzenia badań 
pomp ciepła zgodnie z obowiązującymi nor-
mami. Akredytacja została przyznana przez 
Polskie Centrum Akredytacji i zgodnie z zasa-
dami honorowana jest w całej Europie. 
COCH jako samodzielna jednostka ba-
dawcza działa od 1960 roku. W ramach 
swoich działań obecnie prowadzi prace 
naukowo-badawcze, badawczo-rozwojo-
we oraz badania modelowe i pilotażowe 
nowych generacji maszyn i urządzeń prze-
znaczonych dla chłodnictwa, pomp ciepła 
i klimatyzatorów. Dzięki wieloletniemu do-
świadczeniu i wykwalifikowanemu zespo-
łowi, COCH jest doskonale przygotowany 
do rozwiązywania skomplikowanych pro-
blemów polskiego chłodnictwa. Ośrodek 
współpracuje z instytucjami akademickimi, 
organizacjami badawczymi i przemysłowy-
mi, w tym z Międzynarodowym Instytutem 
Chłodnictwa. 
Polska Organizacja Rozwoju Technologii 
Pomp Ciepła (PORT PC) z zadowoleniem 
przyjęła informację o otrzymanej przez 
COCH akredytacji w zakresie badań pomp 
ciepła. Planowane przez PORT PC na jesień 
2014 wprowadzenie w Polsce Europejskie-
go Znaku Jakości dla pomp ciepła EHPA-Q 
jest związane z koniecznością wykonywania 
testów laboratoryjnych urządzeń w akredy-
towanym ośrodku badawczym. Już nieba-
wem takim miejscem będzie mógł stać się 
krakowski COCH po zakończeniu procedury 
aplikacyjnej do Europejskiego Stowarzyszenia 

Pomp Ciepła EHPA. Dzięki temu producen-
ci pomp ciepła starający się o przyznanie 
znaku jakości EHPA-Q dla swoich urządzeń 
będą mogli badać je również w Polsce. Moż-
na mieć nadzieję, że pozwoli to przyspieszyć 
procedury i obniżyć koszty w stosunku do ba-
dań poza granicami kraju. 
Znak Jakości EHPA-Q dla pomp ciepła wy-
wodzi się z działań krajowych stowarzyszeń 
branżowych z Austrii, Niemiec i Szwajcarii, 
które dążyły do stworzenia wspólnego ze-
stawu wymagań zapewniających wysoką 
jakość produktu i serwisu (pierwotna nazwa 
Znak Jakości D-A-CH pochodziła od nazw 
tych trzech państw). Znak ten przyznawany 
jest elektrycznie zasilanym pompom ciepła 
o mocy grzewczej do 100 kW, które przeka-
zują energię z powietrza, gruntu lub wody. 
Aby otrzymać znak jakości, urządzenie musi 
spełnić szereg wymagań postawionych przez 
EHPA, a producent musi zapewnić określony 
poziom usług. Szczegółowe wymagania dla 
urządzeń starających się o przyznanie znaku 
jakości można znaleźć na stronie interneto-
wej PORT PC w zakładce pompy ciepła/
jakość.

Źródło: PORT PC

Centralny Ośrodek Chłodnictwa (COCH) 
akredytowany w zakresie badań pomp ciepła w Polsce

Firma Bartosz Sp.j. otrzymała prestiżowe wyróżnienie w konkursie 
JAKOŚĆ ROKU 2014 w kategorii Produkt. Nagrodzono produko-
wane przez firmę rekuperatory VENA, centrale wentylacyjne  
z odzyskiem i bez odzysku ciepła VEBAR oraz systemy filtracji 
wody z kranu Aqua Revital. 
Godło JAKOŚĆ ROKU 2014 jest potwierdzeniem najwyższych 
standardów produkcji oraz najwyższego poziomu świadczonych 
usług. Konkurs JAKOŚĆ ROKU promuje najwyższe standardy jako-
ściowe i ma za zadanie wyróżnić rzetelne i kompetentne przed-
siębiorstwa, spośród  tych, które nie są godne zaufania i nie oferu-
ją satysfakcjonującej współpracy. 

BARTOSZ laureatem  
konkursu JAKOŚĆ ROKU 2014

Wszystkiego o Regatach Branży HVACR można  
dowiedzieć się na specjalnej, wygodnej 
w przeglądaniu stronie internetowej:  
www.regaty.hvacr.pl. Poświęcona wyłącznie 
Regatom strona została przygotowana tak,  
by łatwo można było dotrzeć do każdej  
z ważnych informacji – od spraw organiza-
cyjnych, przez listę załóg, po relację z roku 
ubiegłego. Strona opracowana została 
pod kątem potrzeb czytelników mobilnych 
– przystosowana jest do przeglądania na ta-
bletach i smartfonach. 
Na www.regaty.hvacr.pl można zapoznać się z listą załóg, liczącą już ponad 20 drużyn repre-
zentujących 15 firm branży HVACR. 
Jeszcze do końca wakacji (31 sierpnia) każda 3- lub 4-osobowa załoga związana z branżą 
(reprezentująca firmę lub indywidualna) może dołączyć do ich grona. Aby się zgłosić, wystar-
czy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie. 
W tym roku rywalizować będą: Aereco (2 załogi), Ariston Thermo, Conel, DABROwent, Hestor, 
Imtech Polska (8 załóg), Jeven, Klimat Solec (2 załogi), MechVent, PROZON, SCHIESSL Polska, 
Swegon, Uniwersal, UPiA, VTS Polska. Sponsorem tegorocznej edycji regat jest DABROwent. 

Regaty Branży HVACR w sieci

http://www.instalreporter.pl
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Rafał Majka wygrał 71. Tour de Pologne. Ari-
ston Thermo Polska, EkoPartner wyścigu gra-
tuluje Rafałowi Majce sukcesu. Tak witaliśmy 
kolarzy na mecie Tour de Pologne w Krakowie:

Ariston Thermo Polska 
EkoPartner Tour de Pologne

Na budowę niektórych domów jednorodzin-
nych nie trzeba będzie uzyskiwać pozwoleń. 
Uproszczenie procedur administracyjnych  
i przyśpieszenie uzyskiwania zgód na użytkowa-
nie to główne zmiany, które przewiduje projekt 
nowelizacji „Prawa budowlanego”.
Obecnie proces budowlany jest nadmiernie 
sformalizowany i zbyt długi, co spowalnia reali-
zację inwestycji. Według raportu Doing Business 
2014, prowadzonego przez Bank Światowy, Pol-
ska zajmuje 88 miejsce w kategorii „Pozwolenie 
na budowę” na 189 badanych państw. 

Najważniejsze proponowane zmiany

- zniesiony zostanie wymóg uzyskiwania 
pozwolenia na budowę i przebudowę 
domu jednorodzinnego
Rozwiązanie to dotyczy budynków, których ob-
szar oddziaływania nie wykracza poza granice 
działki objętej inwestycją. W takim przypadku 
konieczne będzie jedynie zgłoszenie budowy 
z  projektem budowlanym i dołączenie doku-
mentów wymaganych w trybie pozwolenia na 
budowę dla tego budynku. Starosta będzie 
miał 30 dni na ewentualne wniesienie sprzeci-
wu od zgłoszenia. Ocenia się, że dzięki tej regu-
lacji nie trzeba będzie wydawać rocznie ok.  
30 tys. pozwoleń na budowę domów jednoro-
dzinnych. Projekt pozostawia możliwość ubiega-
nia się o uzyskanie pozwolenia na rozpoczęcie 
budowy lub przebudowy domu jednorodzinne-
go w trybie pozwolenia na budowę, jeśli inwe-
stor uzna, że jest to dla niego korzystniejsze.
- inwestor będzie mógł rozpocząć wszyst-
kie roboty budowlane, na podstawie de-
cyzji podlegającej wykonaniu, gdy nie ma 
innych stron postępowania
W praktyce chodzi o sytuację, kiedy inwestor 

jest jedyną stroną postępowania o zatwierdze-
nie projektu budowlanego i udzielenia pozwo-
lenia na budowę. Obecnie roboty budowlane 
może rozpocząć na podstawie decyzji osta-
tecznej. Nowe rozwiązanie oznacza pominięcie 
czasu oczekiwania na uprawomocnienie się 
decyzji, czyli inwestor zyska co najmniej 14 dni.
- uproszczone zostaną formalności doty-
czące projektu budowlanego
W praktyce oznacza to ograniczenie obowiąz-
kowych elementów projektu budowlanego 
przez likwidację obowiązku dołączania do nie-
go oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, 
wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków oraz o wa-
runkach przyłączenia obiektu do sieci wodocią-
gowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, 
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych.
Nie będą także potrzebne oświadczenia zarząd-
cy drogi o możliwości połączenia działki, na któ-
rej będzie obiekt, z drogą publiczną (z wyjątkiem 
dróg krajowych i wojewódzkich, dla których ta-
kie uzgodnienia nadal będą konieczne).
- w przypadku wystąpienia braków formal-
nych we wniosku o pozwolenie na budowę, 
organ administracji będzie musiał wezwać 
inwestora do ich uzupełnienia w ciągu  
14 dni od dnia złożenia wniosku
Obecnie organ administracji nie ma wyznaczo-
nego terminu na wezwanie do uzupełnienia 
braków. 
- zlikwidowany zostanie obowiązek zgło-
szenia o zamierzonym terminie rozpoczęcia 
robót budowlanych
Obecnie inwestor na co najmniej 7 dni przed 
planowanym terminem rozpoczęcia robót 
budowlanych musi powiadomić o tym nadzór 
budowlany. Ponieważ jest to bardzo uciążliwy 
obowiązek, zdecydowano o jego likwidacji. 
- rozszerzony zostanie katalog obiektów 

oddawanych do użytkowania na podsta-
wie zgłoszenia (zgłoszenie zastąpi obecnie 
wydawane pozwolenie na użytkowanie)
Procedura zgłoszenia dotyczyć ma: warsztatów 
rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni 
samochodowych, garaży na pięć stanowisk, 
obiektów magazynowych (składów, chłodni, 
hangarów, wiat), budynków kolejowych (na-
stawni, podstacji trakcyjnych, lokomotywowni, 
wagonowni, strażnic przejazdowych, myjni ta-
boru kolejowego), a także placów składowych, 
postojowych i parkingów oraz stawów rybnych.
Rozwiązanie to skróci czas oczekiwania na 
przystąpienie do użytkowania. Obecnie rozpo-
częcie użytkowania tych obiektów wymaga 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- skrócony zostanie czas oczekiwania na 
tzw. milczącą zgodę na użytkowanie (brak 
sprzeciwu administracji) 
Z 21 do 14 dni – w przypadku obiektów oddawa-
nych do użytkowania na podstawie zgłoszenia.
- wprowadzona zostanie możliwość wystą-
pienia z wnioskiem o umorzenie lub rozło-
żenie na raty opłaty legalizacyjnej za do-
konanie samowoli budowlanej
Jest to rozwiązanie analogiczne do przypad-
ków, w których możliwe jest stosowanie ulg  
w spłacie zobowiązań podatkowych.
Projekt nie przewiduje zmiany dotychczasowych 
zasad ustalania opłaty legalizacyjnej, nie liberali-
zuje też wymogów stawianych inwestorom  
w procesie legalizacji samowoli budowlanej. 
Nowe rozwiązanie wychodzi naprzeciw oczeki-
waniom obywateli, którzy liczą na wsparcie pań-
stwa w trudzie ponoszenia opłaty legalizacyjnej.
Znowelizowane przepisy mają wejść w życie po 
3 miesiącach od daty ich ogłoszenia w Dzienni-
ku Ustaw.
Więcej

Budowa domu bez pozwolenia?

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/aktualnosci/budowa-domu-bez-pozwolenia/
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Panasonic uruchamia Program Akredytacji skie-
rowany do instalatorów oraz specjalistów zajmu-
jących się serwisowaniem urządzeń klimatyzacyj-
nych i pomp ciepła powietrze/woda. Uzyskanie 
akredytacji będzie wymagane, aby móc ofero-
wać gwarancję producenta po 1 kwietnia 2015 r. 
Pierwsze szkolenia w ramach programu rozpoczną 
się jeszcze w sierpniu br. Akredytacja Panasonic  
to poświadczenie, że dana firma zajmująca się 
doborem, instalacją bądź serwisem urządzeń kli-
matyzacyjnych posiada niezbędne kompetencje  
i doświadczenie w pracy z produktami Panasonic. 
Akredytacje można uzyskać na czterech  
poziomach:
- AC1 – dla urządzeń RAC (domowe), PACi, VRF i GHP;
- AC2 – dla urządzeń RAC (domowe), PACi i VRF;
- AC3 – dla urządzeń RAC (domowe) i PACi;
- AH1 – dla pomp ciepła powietrze-woda Aquarea.
Aby firma zdobyła akredytację i poświadczają-
cy ją certyfikat, przynajmniej jeden jej pracownik 
musi przejść odpowiednie szkolenie i pozytywnie 
zdać kończący je egzamin. Warunkiem dopusz-

czenia do szkolenia poziomu drugiego i trzeciego 
jest ukończenie kursu na niższym poziomie. Czas 
ważności wydanego certyfikatu to jeden rok. 
Uzyskanie akredytacji Panasonic daje firmom 
szereg wymiernych korzyści. Przede wszystkim 
akredytacja będzie wymagana po 1 kwietnia 
2015 r. do oferowania gwarancji producenta na 
instalowane urządzenia. W praktyce oznacza to, 
że w przeciwieństwie do rękojmi, w przypadku 
napraw instalatorzy będą musieli ponosić jedy-
nie koszty pracy, natomiast części sfinansuje Pa-
nasonic. Dłuższy jest również czas obowiązywa-
nia gwarancji. Dodatkowo akredytowane firmy 
będą mogły zarejestrować się w wyszukiwarce 
instalatorów na stronie www.aircon.panasonic.pl
Zapisów na odpowiednie szkolenia można doko-
nywać za pośrednictwem portalu dla profesjona-
listów PanasonicProClub, który znajduje pod ad-
resem www.panasonicproclub.com, w zakładce 
„Szkolenia”. Pierwsze szkolenia z zakresu pomp 
ciepła powietrze-woda Aquarea odbyły się  
w dniach 19-20 sierpnia, kolejne 17-18 września. 

Panasonic – Program Akredytacji  
dla instalatorów 

Junkers zaprasza wszystkich instala-
torów do uczestnictwa w programie 
„Instaluj Nagrody”. To już kolejna 
odsłona programu „Instaluj Nagro-
dy”. Nowością w tegorocznej edycji 
jest możliwość uczestnictwa w pro-
gramie również instalatorów, którzy 
jeszcze nie mają autoryzacji Junkers. 
Do programu dołączono także nowe 
urządzenia wprowadzone do oferty 
w 2014 roku. Zasady są bardzo pro-
ste. Każdy uczestnik musi zalogować 
się na stronie www.instalujnagrody.pl 
(strona będzie dostępna od 1 wrze-
śnia), a następnie rejestrować na niej 
instalowane przez siebie urządzenia 

uwzględnione w programie. Za każde zainstalowane i prawidłowo zarejestrowane urządze-
nie, uczestnik otrzyma przeliczalne na nagrody punkty. Konkurs przewiduje podział rejestrowa-
nych urządzeń na dwie kategorie produktowe: TERMY i POZOSTAŁE URZĄDZENIA (kotły, kolek-
tory słoneczne, pompy ciepła, moduł MB100-LAN). Program będzie trwać od 1 września do 
30 listopada 2014 roku i będzie składać się z trzech miesięcznych etapów. W każdym etapie  
i w każdej kategorii, po przekroczeniu wyznaczonego, minimalnego progu punktowego, przy-
znawana będzie nagroda gwarantowana. Nagrody gwarantowane będą różne w każdym 
etapie, w kategoriach produktowych i w grupach uczestników. Będą to m.in.: funkcjonalna 
torba podróżna na kółkach, praktyczny organizer bagażnika, poręczna skrzynka narzędzio-
wa, markowe zestawy kluczy płaskich i nasadowych oraz spodnie robocze. 
Każdy Autoryzowany Instalator marki Junkers będzie mógł zdobyć dwie nagrody główne 
(jedną w kategorii TERMY, drugą w kategorii POZOSTAŁE URZĄDZENIA). Musi tylko uzyskać naj-
większą liczbę punktów w danej kategorii. Nagrody główne będą wybierane indywidualnie 
przez zwycięzców z listy, która znajdzie się na stronie: www.instalujnagrody.pl

Instaluj Nagrody z Junkersem

ITB: dyrektor 
ONNINEN: handlowiec 
DAIKIN: inżynier sprzedaży systemów grzewczych 
BOSCH: inżynier produktu 
SAMSUNG: specjalista ds. sprzedaży 
systemów klimatyzacji 
EUROS ENERGY: projektant instalacji 
sanitarnych HVAC 
TERLAN: kierownik budowy 
DAIKIN: inżynier sprzedaży 
EKOPROJEKT: projektant HVAC 
DGS: specjalista ds. wentylacji i klimatyzacji 

SEGESTA: projektant instalacji 
RESPOL: handlowiec 
GPEC: koordynator ds. inwestycji 
BDS INSTAL: kierownik budowy 
HERZ: doradca techniczny 
KLIMAT SOLEC: asystent projektanta 
ILF CONSULTING ENGINEERS POLSKA: asystent 
projektanta 
KLIMAT SOLEC: kosztorysant instalacji HVAC 
HILTI: konsultant ds. projektów 
RANDSTAD ENGINEERING: inżynier budowy 
INSTALCOMPACT: inżynier sanitarny 

Praca

http://www.instalreporter.pl
http://www.wentylacja.com.pl
http://instalreporter.pl/praca/onninen-handlowiec-5/
http://instalreporter.pl/praca/daikin-inzynier-sprzedazy-systemow-grzewczych/
http://instalreporter.pl/praca/bosch-inzynier-produktu/
http://instalreporter.pl/praca/samsung-specjalista-ds-sprzedazy-systemow-klimatyzacji/
http://instalreporter.pl/praca/samsung-specjalista-ds-sprzedazy-systemow-klimatyzacji/
http://instalreporter.pl/praca/euros-energy-projektant-instalacji-sanitarnych-hvac/
http://instalreporter.pl/praca/euros-energy-projektant-instalacji-sanitarnych-hvac/
http://instalreporter.pl/praca/terlan-kierownik-budowy/
http://instalreporter.pl/praca/daikin-inzynier-sprzedazy/
http://instalreporter.pl/praca/ekoprojekt-projektant-hvac-2/
http://instalreporter.pl/praca/dgs-specjalista-ds-wentylacji-i-klimatyzacji/
http://instalreporter.pl/praca/segesta-projektant-instalacji-wentylacyjnych-i-klimatyzacyjnych/
http://instalreporter.pl/praca/respol-handlowiec/
http://instalreporter.pl/praca/gpec-koordynator-ds-inwestycji-2/
http://instalreporter.pl/praca/bds-instal-kierownik-budowy/
http://instalreporter.pl/praca/herz-doradca-techniczny/
http://instalreporter.pl/praca/klimat-solec-asystent-projektanta/
http://instalreporter.pl/praca/ilf-consulting-engineers-polska-asystent-projektanta/
http://instalreporter.pl/praca/ilf-consulting-engineers-polska-asystent-projektanta/
http://instalreporter.pl/praca/klimat-solec-kosztorysant-instalacji-hvac-4/
http://instalreporter.pl/praca/hilti-konsultant-ds-projektow/
http://instalreporter.pl/praca/randstad-engineering-inzynier-budowy/
http://instalreporter.pl/praca/instalcompact-inzynier-sanitarny/
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ZielonaStrefa SAS – program 
partnerski dla instalatorów

Marka Purmo uruchomiła nowe serwisy 
internetowe przeznaczone do kontaktu 
z profesjonalistami. Nowe serwisy Purmo 
Expert są skierowane do instalatorów 
oraz do projektantów instalacji grzew-
czych. Serwisy Purmo Expert są dostęp-
ne z poziomu podstawowej strony inter-
netowej www.purmo.pl – zakładka „Dla 
profesjonalistów”. Nowe serwisy online 
umożliwiają jeszcze szybszy i bardziej 
wszechstronny kontakt z marką Purmo.
Serwis Purmo Expert Instalator przezna-
czony dla firm instalacyjnych współpra-
cujących z marką Purmo, należących do 
Klubu Polecanego Instalatora Purmo. Do-
kładne warunki przyjęcia do klubu opisa-
ne są na stronie http://www.purmo.com/
pl/instalatorzy.htm. W internetowej strefie 
Expert Instalator partner Klubu Polecane-
go Instalatora Purmo otrzymuje wszystkie 
bieżące informacje dotyczące obsługi 
konta w programie. Strona główna za-
wiera aktualne informacje o akcjach 

promocyjnych, konkursach oraz wsparciu 
dla instalatatorów (np. nowe programy 
komputerowe, darmowe aplikacje).  
W serwisie można sprawdzić stan konta 
punktowego wprogramie lojalnościo-
wym, zgłosić punkty, sprawdzić rankingi 
oraz prześledzić korespondencję. Serwis 
podaje również informacje o wygranych 
w konkursach oraz o zrealizowanej wy-
syłce nagród. Poprzez serwis Expert In-
stalator można również szybko wymienić 
punkty w programie lojalnościowym na 
wybrane nagrody. Wszystkie dane, także 
historyczne, są stale dostępne online po 
zalogowaniu się do systemu. 
Purmo Expert Projektant to serwis podob-
nych funkcjonalnościach, ale  przezna-
czony specjalnie dla projektantów. Serwis 
proponuje podobny zestaw czynności 
umożliwiających obługę konkursów i pro-
gramów lojalnościowych oraz zgłaszanie 
projektów online. Dodatkowo w serwisie 
Purmo Expert Projektant dostępne są, 

przydatne w pracy projektanta, informa-
cje dotyczące nowych produktów, tech-
nologii, programów do projektowania 
instalacji oraz aplikacji na smartfony. 
- Nowe serwisy online to kolejny krok, 
jaki wykonujemy w kierunku ułatwiania 
pracy partnerom współpracującym  
z marką Purmo. Serwisy online przezna-
czone dla profesjonalistów są dostęp-
ne 24 godziny na dobę i umożliwiają 
szybki kontakt w dogodnym dla użyt-
kownika momencie. Dzięki nim o wiele 
mniej wysiłku wymagać będzie przede 
wszystkim zgłaszanie projektów i obsłu-
ga programów lojalnościowych.  
Z pewnością dużym ułatwieniem jest 
też stały dostęp do wszystkich bieżą-
cych i historycznych danych. – wyjaśnia 
Emilia Dudek, kierownik marketingu Ret-
tig Heating, właściciela marki Purmo. 
Więcej informacji można znaleźć na 
stronie www.purmo.pl. Korzystanie  
z serwisów jest bezpłatne.

Internetowa strefa dla profesjonalistów 
– Purmo Expert dla instalatora i Purmo Expert dla projektanta

Zasada programu jest 
prosta – instaluj kotły SAS, 
zarabiaj, wejdź do strefy 
wzrostu. Najważniejsze – za-
kup wybranych kotłów pre-
miowany jest odpowiednią 
kwotą, wpłacaną na kartę 
przedpłaconą Visa – Zielo-
naStrefa SAS.

Jak skorzystać z programu 
ZielonaStrefa SAS?
1. Zgłoś się do programu 
poprzez www.sas.bu-
sko.pl/zielonastrefa (od 
01.09.2014)
2. Czekaj na kartę przed-
płaconą VISA – ZielonaStre-
fa SAS
3. Zainstaluj kocioł SAS
4. Wypełnij Formularz insta-
lacyjny zamontowanego kotła SAS. Nie zapomnij o potwierdzeniu 
instalacji przez klienta.
5. Wyślij formularz instalacyjny kotła do ZMK SAS
6. Odbierz premię wpłaconą na kartę. Instaluj kolejne kotły, zdoby-
waj kolejne premie i korzystaj z dodatkowych nagród.

Wysokość premii uzależniona jest od typu kotła, który zostanie zain-
stalowany:
• SAS UWG, SAS NWG – 100 zł
• SAS NWT, SAS UWT, SAS MI – 150 zł
• SAS ECO, SAS GRO-ECO, SAS MULTI, SAS SLIM, SAS AGRO-ECO  
– 200 zł

Program partnerski dla instalatorów ZielonaStrefa SAS obowiązuje 
od 01.09.2014 r. i od tego dnia dostępny będzie regulamin progra-
mu dostępny na: www.sas.busko.pl/zielonastrefa

http://www.instalreporter.pl
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 Nowoczesna automatyka sterowania  
    strumieniem powietrza: VAV kontra CAV

Funkcja sterowania zmiennym  
strumieniem powietrza (VAV) do  
systemów wentylacji na żądanie

W trybie sterowania zmiennym strumieniem 
powietrza (tryb VAV) praca urządzenia wen-
tylacyjnego zależy od aktualnego zapotrze-
bowania na powietrze w poszczególnych 
pomieszczeniach. W tym trybie urządzenie 
wentylacyjne dostarcza do wentylowanych 
pomieszczeń tylko taką ilość powietrza, jaka 
w danym momencie jest niezbędna, znacz-
nie zmniejszając tym samym koszty eksploata-
cyjne i przedłużając żywotność jednostki m.in. 
poprzez zmniejszenie zabrudzenia filtrów. 
Funkcja VAV została opracowana w celu zre-
dukowania kosztów eksploatacji urządzenia. 
System ten, przy częstej zmianie zapotrzebo-
wania na powietrze wentylacyjne, w sposób 
zauważalny zmniejsza zużycie energii i zwią-
zane z nią koszty eksploatacji jednostki. Prze-
prowadzone testy wykazały, że zredukowa-
nie intensywności wentylacji o 30% skutkuje 
zredukowaniem zużycia energii elektrycznej 
przez wentylatory nawet o 60%.
Zasadę funkcjonowania sterowania VAV 
ilustrują rysunki 1  i 2 .

Sterowanie VAV ofero-
wane jest w dwóch wer-
sjach: sterowanie dwo-

ma strumieniami (rys. 3 ) oraz sterowanie 
pojedynczym strumieniem (rys. 4 ).

Możliwe rozwiązania sterowania  
systemem VAV

W trybie VAV system wentylacyjny funkcjonu-
je w oparciu o niezależny system sterowania, 

określający zapotrzebowanie na powietrze 
wentylacyjne w poszczególnych pomieszcze-
niach. Może on obejmować przepustnice po-
wietrza z siłownikami elektrycznymi, czujniki ja-
kości powietrza, czujniki ruchu i inne elementy 
sterownicze, monitorujące w sposób ciągły 
zapotrzebowanie na powietrze wentylacyjne.
• Sterowanie ręczne, 
nieciągłe
Przykład: przepustnice po-
wietrza z własnym napę-
dem, sterowane zwykłym 
przełącznikiem

• Sterowanie automatyczne z nastawą 
czasową
Przepustnice powietrza z własnym napędem, 
sterowane za pomocą regulatora czasowe-
go z nastawami tygodniowymi
• Automatyczne sterowanie cyfrowe
Przykład: przepustnice powietrza z wła-

1  Wszystkie pomieszczenia budynku są wykorzystywane. Przepustnice 
powietrza pozostają otwarte. Normalny strumień powietrza, zgodny  
z parametrami projektowymi i nastawami

2  Niektóre pomieszczenia są nieużywane. Przepustnice powietrza  
w tych pomieszczeniach pozostają zamknięte. Strumień powietrza jest 
skorygowany i zredukowany do poziomu odpowiadającego aktualnemu 
zapotrzebowaniu

3  Sterowanie VAV dwoma strumieniami. Pełny tryb roboczy, obejmujący 
sterowanie strumieniami powietrza doprowadzanego i wywiewanego  
z użyciem odrębnych czujników ciśnienia zainstalowanych na 
przewodach wentylacyjnych. To rozwiązanie nadaje się do systemów 
wentylacyjnych z niezależną zmianą strumienia powietrza

4  Sterowanie VAV pojedynczym strumieniem. Tryb uproszony: 
jeden strumień jest sterowany za pomocą czujnika ciśnienia na 
kanale powietrza doprowadzanego lub wywiewanego, natomiast 
drugi strumień sterowany jest stosownie do aktualnej intensywności 
pierwszego strumienia. Strumień nadrzędny jest strumieniem „MASTER”, 
natomiast strumień regulowany nadążnie jest strumieniem „SLAVE”. 
Rozwiązanie odpowiednie dla systemów wentylacyjnych, w których 
strumień powietrza podlega regulacjom tylko w jednym kierunku, np. 
regulowana jest tylko ilość powietrza doprowadzanego, pozostała część 
instalacji funkcjonuje w trybie ustalonym

Odpowiedzi udzielił:
Wojciech Krawczyk
Kierownik Produktu  
Centrale Wentylacyjne 
Ventia
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snym napędem, sterowane za pomocą 
czujnika ruchu
• Automatyczne sterowanie z modulacją
Przykład: przepustnice powietrza z wła-
snym napędem, sterowane za pomocą  
zewnętrznego sterownika, komunikujące-

go się z różnymi czujnikami (np. 
CO2, wilgotności, jakości po-
wietrza, itp.)

Funkcja stałego strumienia  
powietrza (CAV)

Tryb stałego strumienia powie-
trza (CAV) polega na dopro-
wadzaniu i wywiewaniu z po-
mieszczenia stałej, nastawionej 
przez użytkownika ilości po-
wietrza, niezależnie od zacho-
dzących w systemie wentyla-
cyjnym zmian procesowych. 
Strumień powietrza jest auto-
matycznie regulowany do po-
ziomu określonego przez nasta-
wę użytkownika.

Porównanie systemów

W układach CAV wentylujemy 
wszystkie pomieszczenia nieza-
leżnie od zapotrzebowania, na-
tomiast w układzie VAV wentylu-
jemy pomieszczenia, w których 
aktualnie jest zapotrzebowanie 
na powietrze.
Systemy VAV są coraz częściej 
spotykane w nowych realiza-
cjach. W niedługim czasie po-
winny stać się jeszcze bardziej 
popularne i przyczynić się do 

oszczędności energii oraz minimalizowania 
kosztów eksploatacyjnych. 

Więcej na  
www.ventia.pl 

przejdź

System
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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).

p o r a d y d O  s p I s U  T R E Ś C I
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 Jakie rodzaje palników występują w kotłach 
    gazowych i jakie są ich zabezpieczenia?

Sercem każdego kotła zasilanego gazem jest 
palnik. Od tego, jak jest on skonstruowany, 
zależy trwałość i efektywność cieplna całe-
go urządzenia, czystość spalin, stopień wyko-
rzystania paliwa, a przede wszystkim bezpie-
czeństwo użytkowników. 

Rodzaje palników w kotłach  
gazowych

Palniki, które producenci najczęściej umiesz-
czają w swoich kotłach, to modele atmos-
feryczne (inżektorowe), wentylatorowe (na-
dmuchowe, ciśnieniowe) lub te ze wstępnym 
zmieszaniem.
W pierwszych część powietrza niezbędnego 
do procesu spalania zostaje zassana przez 
gaz wypływający z dysz inżektora, zaś około 
30-45% to powietrze wtórne, które do komory 
spalania zasysane jest siłą ciągu rozgrzanych 
spalin. Takie palniki najczęściej spotyka się  
w kotłach z otwartą komorą spalania oraz 
tych małej mocy.
W modelach wentylatorowych powietrze 
jest zasysane i tłoczone do rury palnikowej 
z systemem mieszającym przy użyciu wen-
tylatora. Pomiędzy wentylatorem a syste-

mem mieszającym lub na 
samym wylocie powie-
trza umieszczona jest kla-
pa, dzięki której ilość tło-

czonego powietrza jest dobierana tak, by 
uzyskać jak najlepsze spalanie.
Wersje ze zmieszaniem wstępnym wykorzy-
stywane są w kotłach kondensacyjnych. 
Jest to rozwiązanie pośrednie między wenty-
latorowym i atmosferycznym, w którym gaz 
i powietrze są wstępnie mieszane w stałych 
proporcjach, po czym wspólnie dopływają 
do powierzchni palnika. 
Płomień w tym wypadku jest bardzo niski  
i nieświecący, powietrze wtórne nie jest mu 
zupełnie potrzebne, a cała mieszanka za-
wiera nadmiar powietrza w wysokości tylko 
około 10%. Sprawia to, że płomień jest mniej 
rozgrzany (do temperatury około 1200oC),  
a ilość wytwarzanych wodorotlenków azotu 
jest zminimalizowana.

Zabezpieczenia pracy palników

Aby praca palnika nie stwarzała zagroże- 
nia dla użytkowników kotła, element ten 
musi być wyposażony w systemy zabez- 
pieczeń. 

Jonizacyjna kontrola płomienia – jej dzia-
łanie zostało oparte na prądzie jonizacyjnym 
powstającym na elektrodzie jonizacyjnej. 
Jako, że jej zasilanie jest zależne od obec-
ności płomienia palnika, po jego zaniku ko-
cioł automatycznie zostaje wyłączony. Nie 
ma takiej możliwości, by sygnał informujący 
o płomieniu był fałszywy, ponieważ przy ze-
tknięciu się elektrody i palnika nie pojawia 
się efekt prostownika.

Ogranicznik temperatury maksymalnej – 
występuje w kotłach wiszących i zwany jest 
potocznie elektronicznym STB. 
Jest on umieszczany w wymienniku spaliny-
-woda. Po wykryciu zbyt wysokiego pozio-
mu temperatury wody grzewczej niemal na-
tychmiast wyłącza on palnik. Ogranicznik 
uruchomi się również wtedy, gdy w instala-
cji grzewczej będzie zbyt mało wody, gdy 
pompa obiegowa ulegnie awarii, bądź gdy 
wymiennik spalin zapowietrzy się. Odbloko-
wanie pracy palnika możliwe jest dopiero 
po wychłodzeniu się wody do wymagane-
go poziomu lub usunięciu awarii, wcześniej 
jednak należy ręcznie zresetować czujnik.

Czujnik temperatury spalin – znajduje się 
on w spalinowym króćcu kotła. 
Dzięki niemu w momencie przekroczenia 
założonej temperatury palnik zostanie au-
tomatycznie wyłączony. By móc ponow-
nie uruchomić palnik, należy poczekać na 
schłodzenie się instalacji, po czym zreseto-
wać czujnik.

Czujnik przepływu wody – uruchamia się, 
gdy przepływ wody w kotle zostaje zatrzyma-
ny bądź stłumiony, co może być wynikiem 
chociażby zamknięcia się termostatycznych 
zaworów w grzejnikach. Element ten wykrywa 
zmianę natężenia przepływu, zaś automatyka 
odpowiedzialna za sterowanie kotłem podej-
muje decyzję dotyczącą zmniejszenia mocy 
palnika lub jego całkowitego wyłączenia. Co 
ważne, palnik zostaje włączony automatycz-
nie w chwilę po powrocie prawidłowego po-
ziomu przepływu wody.

Sonda lambda jest standardem w nowo-
czesnych kotłach. Odpowiada za monitoro-

wanie składu spalin, a także precyzyjne do-
zowanie gazu i powietrza. Jej czynny udział 
w procesie spalania powoduje, że wydaj-
ność pracy kotła, w tym palnika, zostaje 
podniesiona, a zużycie paliwa i wydzielanie 
niekorzystnych dla środowiska związków che-
micznych – obniżone.

Uszczelnienie pokrywy – element niezbęd-
ny w każdym palniku. Dzięki niemu komo-
ra spalania jest dodatkowo zabezpieczona 
przed niekontrolowanym wypływem gazu.

Odpowiedzi udzieliła:
Olga Gretka
Marketing Techniczny 
Grupa SBS
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 Ekoprojekt w pytaniach i odpowiedziach 

Już 26 września 2015 roku w 30 krajach  
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
zacznie obowiązywać Dyrektywa  
Europejska ErP. Ustanawia ona wymóg  
minimalnej sprawności, maksymalnego 
poziomu emisji tlenków azotu oraz pozio-
mu emitowanego hałasu przez wprowa-
dzane do sprzedaży urządzenia związa-
ne z produkcją energii. 
Co powinniśmy wiedzieć na temat  
Dyrektywy?

Konsekwencją Ekoprojektu będzie:
- brak możliwości wprowadzenia do obrotu 
wszystkich gazowych kotłów niekondensacyj-
nych o mocy poniżej 400 kW (za wyjątkiem 
kotłów zdefiniowanych w grupie B11);
- ustanowienie granicznych wartości sprawno-
ści średniorocznych dla kotłów kondensacyj-
nych, pomp ciepła, zespołów kogeneracyj-
nych o mocy poniżej 50 kW, wszelkiego rodzaju 
podgrzewaczy, służących do akumulowania 
ciepła wody grzewczej i użytkowej oraz urzą-
dzeń grzewczych wyposażonych w pompy 
obiegowe poza klasą A – poniżej sprawności 
średniorocznej przyjętej za graniczną, dystrybu-
cja tych urządzeń nie będzie możliwa.
ErP nakłada na producentów obowiązek 
etykietowania wszystkich urządzeń związa-
nych z produkcją energii o mocach poniżej 
70 kW oraz podgrzewaczy wody.  
Dzięki temu użytkownicy – wzorem branży 
AGD i RTV – otrzymają prawdziwe, identyfiko-

walne i porówny-
walne dane  
o zużyciu energii 
pierwotnej, wy-

dajności i innych istotnych parametrach.  
W efekcie tych działań konsumenci będą wybie-
rać najlepsze dla siebie rozwiązania grzewcze. 
Po przeczytaniu treści Ekoprojektu rodzą się 
jednak pewne pytania. Na jakie kwestie 
szczególnie warto zwrócić uwagę? 

Co oznacza skrót ErP?
ErP to produkty związane z energią. Mają 
one bezpośredni wpływ na zużycie energii 
podczas wykorzystywania. Należą do nich 
np. kotły grzewcze. 

Czy istnieje różnica między ErP i EuP?
EuP (ang. Energy using Products) to produkty 
zużywające energię. Ich zakres obejmowa-
ła Dyrektywa Unii Europejskiej z 2005 roku. Zo-
stał on jednak rozszerzony o produkty zwią-
zane z energią, czyli ErP (ang. Energy related 
Products). 

Jaka jest różnica między Oznakowaniem 
ekologicznym a Ekoprojektem? 
Oznakowanie ekologiczne UE (Ecolabel) 
ustanowiła Komisja Europejska w 1992 roku. 
Jego głównym celem było zachęcenie do 
korzystania z produktów i usług, spełniają-
cych wysokie normy ochrony środowiska. 
Ecolabel jest przyznawany na poziomie eu-
ropejskim zgodnie z kryteriami, które biorą 
pod uwagę cały cykl żywotności produktu – 
od wydobycia surowców, poprzez produkcję, 
opakowanie, użycie, aż do usunięcia. 
Ecolabel stanowi część szerszego Planu Dzia-
łania Na Rzecz zrównoważonej Konsumpcji  
i Produkcji przyjętego przez Komisję Europej-
ską w 2008 roku. Pomaga ono konsumentom 

Odpowiedzi udzielił:
Waldemar Matuszyński
Product Manager
De Dietrich

i podmiotom publicznym ła-
two i szybko identyfikować 
produkty ekologiczne. 

Jaka jest data obowiązy-
wania ErP dla urządzeń do 
ogrzewania pomieszczeń 
i podgrzewaczy wody?
Planowany termin wprowa-
dzenia Ekoprojektu to trzeci 
kwartał 2015 roku. Od tego 
czasu urządzenia do ogrze-
wania pomieszczeń i pod-
grzewacze wody powinny 
być zgodne z ErP i Rozporządzeniem w spra-
wie oznakowania ekologicznego. 

Jakie inne produkty obejmuje Ekoprojekt? 
Dyrektywa Unijna obejmuje między innymi  
pompy ciepła, elektryczne podgrzewacze 
wody, kotły komerycyjne oraz instalacje solarne. 

Które produkty posiadają najlepsze 
wskaźniki efektywności energetycznej?
W kontekście ErP największymi wskaźnika-
mi efektywności energetycznej rzędu A+ do 
A+++ legitymować się będą tzw. generato-
ry hybrydowe, które łączą w sobie kilka spo-
sobów i rodzajów wytwarzania energii. Naj-
prostszym przykładem hybrydy, która może 
spełnić omawiane powyżej kryteria, jest kon-
densacyjna centrala grzewcza połączona 
systemowo z baterią kolektorów słonecznych. 
Automatyka w takiej prostej hybrydzie potra-
fi optymalizować proces wytwarzania cie-
pła z priorytetem wykorzystania energii sło-
necznej. W bieżącej ofercie De Dietrich tego 
rodzaju hybryda występuje jako typoszereg 
MODULENS G AGC… Innym przykładem hy-
brydy, którą prezentują niektórzy producenci, 

jest połączenie  
w jednym urzą-
dzeniu kotła kondensacyjnego o wysokiej 
sprawności z powietrzną pompą ciepła ma-
łej mocy, do ok. 8 kW. Koncepcja tego roz-
wiązania zakłada, że zapotrzebowanie na 
ciepło w okresach przejściowych, do tempe-
ratury zewnętrznej z przedziału np. 2 do 12, 
zabezpiecza moduł pompy ciepła, a poniżej 
– kotłowy moduł kondensacyjny. Oczywiście, 
granice stanów łączeniowych modułów są 
płynne i optymalizowane przez automatykę. 
Hybrydy tego rodzaju De Dietrich zapropo-
nuje w połowie przyszłego roku i będą opar-
te początkowo o kocioł MCR3, współpracu-
jący z zewnętrzną, monoblokowa jednostką 
termodynamiczną 
Kotły kondensacyjne, solarne panele hybry-
dowe, mikrokogeneracje z silnikiem Strilinga 
będą proponowane w kompletnych pakie-
tach. Prawdziwy wysyp tego rodzaju rozwią-
zań nastąpi w 2016 roku.

Przykładowa etykieta

MODULENS G AGC

Więcej na  
www.blog.dedietrich.pl 
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...czyli na czym polega proces chłodze-
nia oraz czym różnią się dostępne typy 
chłodzenia w pompach ciepła?
Oprócz funkcji ogrzewania zimą, pompy cie-
pła mogą chłodzić pomieszczenia latem 
zdrowo i bez użycia freonu. Ta niezwykła za-
leta jest coraz częściej wykorzystywana przez 
użytkowników. Ze względu na charaktery-
stykę pomp ciepła rozróżniamy dwa rodzaje 
chłodzenia: pasywne i aktywne.

Chłodzenie pasywne
W trakcie pracy w tym trybie nadmiar ciepła 
z pomieszczeń odbierany jest przez instala-
cje ogrzewania płaszczyznowego (podłogo-
wego/ściennego) lub nadmuchowego (kli-
makonwektory) i przekazywany do instalacji 
dolnego źródła. Dzięki pracy w trybie chło-
dzenia pasywnego możemy obniżyć tempe-
raturę w pomieszczeniach o kilka stopni. Taki 
tryb chłodzenia nie wymaga wysokich nakła-
dów inwestycyjnych. Również pod względem 
eksploatacyjnym jest on korzystny ze wzglę-
du na pracę tylko pomp obiegowych. Dodat-
kowo dzięki chłodzeniu pasywnemu możliwe 
jest zwiększenie stopnia regeneracji dolnego 
źródła, wskutek czego po okresie letnim grunt 
ma wyższą temperaturę, co wiąże się z więk-
szą efektywnością działania pompy ciepła 
oraz mniejszymi kosztami eksploatacji w okre-
sie grzewczym. W przypadku, kiedy regulator 
pompy ciepła otrzyma informację, że nale-
ży podgrzać wodę, wówczas tryb chłodze-
nia pasywnego zostaje wyłączony i następuje 
podgrzanie wody. Chłodzenie pasywne włą-
czane jest automatycznie, po zakończeniu 
przygotowywania ciepłej wody.

Chłodzenie aktywne
Zaawansowaną formą chłodzenia jest tryb 
chłodzenia aktywnego. Umożliwia schłodze-
nie pomieszczeń do jeszcze niższych warto-
ści temperatury niż w przypadku pasywne-
go chłodzenia, aczkolwiek tryb chłodzenia 
aktywnego wiąże się z pracą sprężarek. Za-
sada działania jest bardzo podobna do pra-
cy w trybie pasywnym. Ciepło odprowadza-
ne z pomieszczeń także w rezultacie trafia do 
instalacji dolnego źródła. Jednakże w tym 
przypadku ciepło może być wykorzystywane 
do innych celów, jak np. przygotowywanie 
c.w.u lub podgrzanie wody basenowej.  
Dzięki temu wykorzystujemy obie strony pro-
cesu: chłodzenie oraz podgrzanie wody. 
Praca w tym trybie pod względem hydrau-
licznym jest bardziej skomplikowana, gdyż 
wymaga drugiego pośredniego wymienni-
ka ciepła oraz buforu chłodu. Mniej skompli-
kowany będzie układ chłodzenia aktywne-
go z pompą ciepła powietrze/woda, jednak 
w przypadku tych pomp niemożliwa jest pra-
ca w dwóch trybach naraz (czyli chłodzenia 
i np. podgrzewania c.w.u.), a nadmiar ciepła 
jest po prostu wydmuchiwany na zewnątrz. 
Regulator Luxtronik II, w który zaopatrzone są 
wszystkie pompy ciepła Alpha-InnoTec, inteli-
gentnie zarządza całym systemem, dodatko-
wo dbając o aspekt ekonomiczny (najpierw 
rozpoczyna się chłodzenie w trybie pasyw-
nym, a następni – jeśli jest to konieczne –  
załącza się chłodzenie w trybie aktywnym).

Odpowiedzi udzielił:
Bogdan Skotarek
Kierownik serwisu 
produktów Alpha-InnoTec

 Chłodzenie w pompach ciepła  
    – pasywne czy aktywne... Nowa  

pompa  
ciepła  
aroTHERM 
VWL

  Monoblokowa pompa ciepła typu powie-
trze/woda aroTHERM VWL gwarantuje pełny 
komfort w domu jednorodzinnym. aroTHERM 
VWL charakteryzuje wysoka jakość wykona-
nia, idealny komfort, bezobsługowość i ko-
rzystna cena. Pompa ciepła aroTHERM VWL 
to proste rozwiązanie dla ogrzewania i ak-
tywnego chłodzenia pomieszczeń. W połą-
czeniu z zasobnikiem geoSTOR nadaje się do 
przygotowania ciepłej wody użytkowej. Pom-
pa ciepła pracuje wyjątkowo oszczędnie, 
gdyż moc sprężarki z modulowanym trybem 
pracy jest stale dostosowywana do aktual-
nego obciążenia cieplnego budynku.
aroTHERM VWL można łatwo i szybko zamonto-
wać na zewnątrz, także bezpośrednio na ścia-
nie domu. W budynku należy zainstalować 
jedynie niewielkich gabarytów moduł hydrau-
liczny VWZ MEH 61, regulator calorMATIC 470/4 
i opcjonalnie moduł wymiennika ciepła glikol/
woda VWZ MWT 150. W przypadku potrzeby 

produkcji c.w.u. niezbędny jest zasobnik geo-
STOR VIH RW 300 lub VDH 300/2. Pompa ciepła 
aroTHERM VWL polecana jest zarówno do no-
wych, jak i modernizowanych budynków. 

aroTHERM VWL w skrócie:
• pompa ciepła powietrze-woda dla bu-
downictwa jednorodzinnego
• kompaktowa monoblokowa pompa ciepła
• niski pobór energii elektrycznej dzięki pom-
pie o wysokiej sprawności
• do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania 
c.w.u. pompa wykorzystuje energię z powietrza
 • niskie koszty serwisu zapewnia zamknięty 
obieg czynnika chłodniczego
• wysoki komfort także latem dzięki funkcji 
aktywnego chłodzenia
• niewielkie wymiary jednostki wewnętrznej – 
oszczędność miejsca
• niemiecka technologia, produkcja w euro-
pejskich zakładach Vaillant

Vaillant wprowadził na rynek nową pompę ciepła typu powietrze/woda 
do centralnego ogrzewania i komfortowego przygotowania c.w.u.

http://www.instalreporter.pl
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powodować korozję poszczególnych elemen-
tów instalacji, a w wyniku tego osłabienie kon-
strukcji, powinny być one odprowadzane do 
kanalizacji bądź wcześniej neutralizowane.  

Czym jest pompa Wilo-DrainLift Con? 

Przede wszystkim to bardzo proste w obsłu-
dze i sposobie pracy, automatyczne urządze-
nie do przetłaczania kondensatu/skroplin, 
które powstają przy pracy takich urządze-
niach jak: kotły kondensacyjne, urządzenia 
klimatyzacyjne, lodówki, zamrażarki, chło-
dziarki, czy parowniki. Zaletami urządzenia 
DrianLift CON są przede wszystkim: kompak-

towa budowa oraz gwarancja komfortu dzia-
łania dzięki cichej pracy < 47 dB.

Kompaktowa budowa

Przygotowany przez Wilo produkt jest goto-
wym do podłączenia urządzeniem do od-
prowadzania kondensatu ze zintegrowanym 
zaworem zwrotnym, kablem zasilającym  
z wtyczką o długości 2 metrów, jak również 
wężem tłocznym o długości 5 metrów.
Ten niewielkich rozmiarów agregat do przetła-
czania kondensatu wyposażony jest w zbiornik 
o pojemności 1,2 litra wraz z zespołem silniko-
wym o mocy maks. 60 W z możliwością obra-

komfort pracy, kompaktowe kształty i łatwa instalacja  

Wilo-DrainLift Con 
– urządzenie do odprowadzania 
kondensatu

  Bartosz Tywonek

  Kondensat, nazywany również skroplinami, 
powstaje w wyniku skraplania się gazów. Wytrą-
canie wody jest nieuniknione i następuje w wy-
niku osiągnięcia temperatury nasycenia pary 

wodnej, gdy temperatura powierzchni jest niż-
sza od temperatury otaczającego powietrza. 
Ponieważ jednak skropliny mogą mieć właści-
wości agresywne (odczyn pH), przez co mogą 

W sytuacji wytrącania kondensatu, gdy urządzenia 
grzewcze, chłodnicze bądź klimatyzacyjne 
usytuowane są poniżej poziomu spiętrzania,  
a kondensat nie może być odprowadzany  
z naturalnym spadkiem do kanalizacji, Wilo oferuje 
skrojone na miarę potrzeb rozwiązanie – agregat 
Wilo-DrainLift Con. 

Wilo-DrainLift Con w pigułce

Zastosowanie
Tłoczenie kondensatu  
w następujących przypadkach:
• kondensacyjna technika grzewcza 
(w kotłach olejowych urządzenie do 
przetłaczania należy zamontować za 
urządzeniem neutralizacyjnym),
• urządzenia klimatyzacyjne  
i chłodnicze (np. lodówki, parowniki).

Dane techniczne
• napięcie zasilania 1~230 V ± 10%, 50 Hz,
• przeznaczone do kondensatów  
o wartości pH min. 2,4,
• przyłącze do odprowadzania 
kondensatu Ø 10 mm,
• stopień ochrony IP20,
• maks. temperatura przetłaczanej 
cieczy 50°C.

http://www.instalreporter.pl
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cania o 180° dla wygody montażu oraz pom-
pą pozwalającą na transport kondensatu na 
wysokość do maks. 5,5 metra. 
Urządzenie wykonane jest z odpornego  
tworzywa pozwalającego na przetłaczanie 
kondensatu o pH nie mniejszym niż 2,4,  
o maksymalnej temperaturze 50°C.  
Dla szybkiego montażu w zakresie dostawy 
znajduje się adapter dopływu pozwalający 
na podłączenie węży o różnych średnicach  
(40/24 mm). Standardowo, urządzenie wypo-

sażone jest w dwa otwory wlotowe konden-
satu Ø 19-30 mm.  

Zintegrowane systemy zapewniające 
sprawną eksploatację

W celu zapewnienia sprawnej eksploata- 
cji, Wilo-DrainLift Con wyposażony został  
w styk sygnalizacji awarii (zwierny/rozwier-
ny), z możliwością wyprowadzenia sygna-
łu zarówno do automatyki budynku/domu, 
jeżeli taką dysponujemy, jak również w pro-
sty sposób podłączając kable sygnałowe do 
brzęczka bądź diody pozwalającej na wi- 
zualizację wystąpienia awarii. Dzięki sygna-
lizacji awarii jesteśmy w stanie zabezpieczyć 
urządzenie przez ew. przegrzaniem, w sytu-
acji wystąpienia nieszczelności i dopływu ilo-
ści kondensatu wykraczającej ponad reten-
cje zbiornika oraz dopuszczalny tryb pracy 
urządzenia. Alarm zostaje aktywowany  
po całkowitym napełnieniu zbiornika.  

Wilo Polska Sp. z o.o.
ul. Jedności 5, 05-506 Lesznowola 
tel.: 22 702 61 61, faks: 22 702 61 00
wilo@wilo.pl, www.wilo.pl
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Techniczna  
karta katalogowa  
Wilo-DrainLift Con 

przejdź

Regulacja 
hydrauliczna  
baterii kolektorów 
słonecznych

  Rafał kowalski

  Normy i wytyczne narzucają zagwaran-
towanie równomiernego przepływu w bate-
riach kolektorów słonecznych. Za pomocą 
równoległego podłączenia dąży się do uzy-
skania możliwie równomiernych przepływów 
i strat ciśnienia w każdym kolektorze, by móc 
uzyskać możliwie największe oszczędności 
energii, dzięki wykorzystaniu instalacji solarnej. 
Przepływ przez równolegle podłączoną ba-
terię kolektorów, składającą się przykładowo 
z 3 lub 5 kolektorów, można porównać do hy-
drauliki instalacji rurociągowej z podłączonymi 

grzejnikami lub obiegami ogrzewania podło-
gowego: hydraulicznie niekorzystnie położone 
kolektory doświadczają, podobnie jak nieko-
rzystnie położony grzejnik, zbyt małego prze-
pływu. Można to szybko zauważyć, w przypad-
ku grzejników poprzez znikome oddawanie 
ciepła, w instalacjach solarnych zaś daje się 
rozpoznać przez spadek sprawności kolektora.
Zgodnie z wytyczną VDI 6002 przez każdy ko-
lektor baterii solarnej musi przepływać ten sam 
strumień objętości, dopuszczalne odchylenie 
nie może być większe niż  ±10%. Dla strumienia 

Warunki eksploatacyjne i zależności 
hydrauliczne w instalacjach kolektorów 
solarnych wymagają elementów regulacyjnych  
i bezpieczeństwa, by z jednej strony efektywnie 
wykorzystać energię solarną, a z drugiej by 
zagwarantować bezpieczeństwo użytkowania. 
Zawór regulacyjno-pomiarowy Setter Bypass 
Solar 185 został stworzony z myślą o regulacji 
hydraulicznej baterii kolektorów słonecznych. Setter BP Solar 185

http://www.instalreporter.pl
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nie zamontować na zaworze regulacyjno-po-
miarowym i sprawdzić wartości przepływu, 
ewentualnie ponownie wyregulować. Zawór 
został poddany badaniom w Instytucie Ter-
modynamiki i Ciepłownictwa (ITW) Uniwersy-
tetu w Stuttgartie. Na zawór przez 1000 godzin 
oddziaływała stała temperatura o wysokości 
ponad 200°C, przy ciśnieniu 16 bar.

Ofertę Taconova dedykowaną instalacjom 
solarnym uzupełniają rotametry mechaniczne 
(TacoSetter Inline 130) i elektroniczne  
(TacoSetter Tronic). Te dru- 
gie mierzą jednocześnie 
temperaturę i przepływ.  

objętości miarodajnym jest przepływ zalecany 
przez producenta kolektorów [l/(m²xh)]. 
Podłączenie hydrauliczne na zasadzie Tichel-
manna nie zawsze jest wystarczające, by osią-
gnąć równomierne strumienie objętości w po-
szczególnych kolektorach. Gdy straty ciśnienia 
w kolektorach są zbyt małe w stosunku do strat 
ciśnienia w rurociągach przyłączeniowych, 
wymagana jest dodatkowa regulacja za po-
mocą zaworów regulacyjno-pomiarowych. 
Wg VDI 6002 opory przepływu w równolegle 
podłączonych kolektorach muszą być przy-
najmniej o współczynnik 2 większe niż opo- 
ry przepływu w rurociągach zbiorczych  
i rozdzielczych. Jeśli więc zajdzie potrzeba, 
należy zamontować przepływowe zawory 
regulacyjno-pomiarowe. Zawory te monto-
wane są w bezpośrednim sąsiedztwie przyłą-
czy kolektorów. 

Zawór regulacyjno-pomiarowy od-
porny na podwyższoną temperaturę

Ekstremalne zmiany temperatury w instala-
cjach solarnych wymagają, by poszczegól-
ne elementy systemu były w stanie trwale 
sprostać tym warunkom. Dotyczy to w szcze-
gólności elementów narażonych na oddzia-
ływanie warunków zewnętrznych, np. prze-
pływomierza montowanego na rurociągu.  
W tym przypadku zakres odporności na tem-
peraturę odgrywa znaczącą rolę, ponieważ 
ta ciągle zmienia się w zakresie od -20°C do 
ponad 200°C, aż do momentu zatrzyma-
nia pracy instalacji. Należy unikać unieru-
chomienia instalacji, bo wtedy dochodzi do 
awarii, w praktyce jednakże trudno jest unik-
nąć tej sytuacji. Zdarza się to jednak, gdy za-
sobnik solarny jest w pełni naładowany i nie 
ma poboru ciepła. Przy nieustannym oddzia-
ływaniu promieniowania słonecznego me-

dium odparowuje i oddaje przy tym ciepło 
do otoczenia kolektora, przez co temperatu-
ra w instalacji kolektorów przestaje wzrastać. 
Celem regulacji hydraulicznej równolegle pod-
łączonych kolektorów solarnych, TACONOVA 
rozwinęła zawór regulacyjno-pomiarowy 
Setter Bypass 100 do wersji odpornej na 
podwyższoną temperaturę. 

Pomiar przepływu w by-passie

W przypadku równolegle podłączonych ko-
lektorów, zawór regulacyjno-pomiarowy  
Setter Bypass Solar 185 montowany jest na 
rurociągu przyłączeniowym kolektora (z zasa-
dy na powrocie) znajdującym się na dachu 
budynku, by móc dokładnie ustawić żądaną 
wielkość przepływu dla każdego kolektora. 
Element pomiarowy w formie by-passu dzia-
ła na zasadzie pływaka i przepływ przez 
niego odbywa się wyłącznie, jeśli wciśnię-
ty i przytrzymany zostanie pomarańczowy 
uchwyt celem odczytania lub ustawienia 
przepływu. W zaworze regulacyjno-pomiaro-
wym Setter Bypass Solar 185 zaleca się, po 
wyregulowaniu instalacji, zdemontować ele-
ment pomiarowy i zastąpić dołączonym ze-
stawem zamykającym, dzięki czemu zagwa-
rantujemy stałą odporność 
na maksymalną dopuszczal-
ną temperaturę roboczą.  
Za pomocą zintegrowanych, 
samozamykających się za-
worów, element pomiarowy 
może być demontowany na 
czynnej instalacji znajdującej 
się pod ciśnieniem.  
Do celów przeglądów serwi-
sowych, element pomiarowy, 
po uprzednim wychłodze-
niu instalacji, można ponow-

Zawór regulacyjno-pomiarowy 
Setter Bypass Solar 185
• Odporny na podwyższoną temperaturę 
zawór regulacyjny do hydraulicznej regulacji 
baterii kolektorów słonecznych, montowany 
na powierzchni dachu w orurowaniu równo-
legle połączonych kolektorów słonecznych.
• Odporność do temperatury 185°C obcią-
żenia trwałego, chwilowo do 195°C.
• Nastawa przepływu bezpośrednio w l/min. 
Bezpośrednia kontrola przepływu za pomo-
cą wskaźnika pomocniczego i bezpośredni 
odczyt na skali pomiarowej.
• Zdejmowany element pomiarowy w by-
-passie (także w instalacjach pod ciśnieniem) 
zastępowany dołączonym do dostawy zesta-
wem zamykającym, celem zagwarantowa-
nia ciągłej odporności na maksymalnie do-
puszczalną temperaturę roboczą.
• Do regulacji nie są potrzebne drogie urzą-
dzenia pomiarowe, wykresy, tabele.
• Brak konieczności stosowania dodatkowe-
go zaworu odcinającego.
• Znikomy spadek ciśnienia.
• Wysoka wartość współczynnika kv.

Taconova GmbH
Biuro Polska
Rafał Kowalski
tel. 501 612 882
polska@taconova.com
www.taconova.com
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TacoSetter Tronic

Setter BP Solar – montaż na instalacji

Setter Inline 130
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kiedy kondensacja ma sens? 

Grzejniki 
zaprojektowane  
na wysokie parametry  
a kondensacja

  Dawid Pantera

Mimo coraz powszechniejszego stosowania ogrzewania 
płaszczyznowego, tradycyjny grzejnik nadal stanowi 
podstawowy element instalacji grzewczej, oddający ciepło 
bezpośrednio do pomieszczenia. Zgodnie z normą EN 442 
moc grzejników określona jest dla parametrów 75/65/20°C 
(temperatura wody zasilającej instalację / temperatura powrotnej 
z instalacji /temperatura pomieszczenia). Czy tak wysokie parametry 
eliminują korzyść jaką niesie ze sobą praca kotła kondensacyjnego? 

Znormalizowana moc cieplna 
grzejników określana jest wg EN 442 dla 
następujących wartości:
 temperatura na zasilaniu TV = 75°C
 temperatura na powrocie TR = 65°C
 temperatura powietrza w pomieszczeniu  
Ti = 20°C

Stąd też oznaczenie przy grzejnikach: 
75/65/20°C.
Firma Viessmann podaje moc grzejnika 
również dla obniżonych wartości 
temperatury wody grzejnej 70/55°C, oraz 
55/45°C. Te drugie wartości są wyjątkowo 
korzystne dla kotła kondensacyjnego.

  Stosując kocioł stałotemperaturowy, musi-
my niestety liczyć się z pracą kotła kondensa-
cyjnego na sucho, bez kondensacji. Uzależ-
niając jednak temperaturę wody w kotle,  
a więc na zasilaniu instalacji, od aktualnej 
temperatury zewnętrznej, nawet w instala-
cjach grzewczych przeliczonych na wysoki 
parametr można liczyć na kondensację.
Temperatura punktu rosy, a więc wartość 
temperatury do jakiej należy ochłodzić spali-
ny ze spalania gazu, aby rozpocząć konden-
sację pary wodnej, wynosi około 57°C.  

Im niżej uda się schłodzić spaliny, tym efekt 
kondensacji powinien być intensywniejszy. 
Zatem instalacja grzewcza, z której woda 
wracająca do kotła ma temperaturę nie 
wyższą niż 57°C będzie powodować efekt 
kondensacji. Parametry, dla których dobie-
rane są grzejniki, odnoszą się do tzw. oblicze-
niowej temperatury zewnętrznej np. -18°C, 
-20°C. W czasie występowania obliczenio-
wej temperatury zewnętrznej instalacja grzej-
nikowa zasilana ma być parametrami do-
borowymi i tym samym ma pokryć straty 
ciepła budynku i utrzymać w pomieszcze-
niach ogrzewanych zadaną temperatu-
rę. Ważne jest, że wraz ze zmianą tempera-
tury pomieszczenia, zmienia się także moc 
grzejnika, co należy uwzględnić w doborze 
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20°C 877 W 

55°C 45°C 

18°C 957 W 

22°C 799 W 

T. pom. Moc wielkości grzejników. Im większa jest różnica 
temperatury pomiędzy powierzchnią grzej-
nika, a otoczeniem, tym większą moc może 
on oddać przez promieniowanie cieplne  
i konwekcję (ruch powietrza) – przykład dla 
grzejnika 22/600/1000 ( 1 ):
Praca pogodowa uzależnia temperaturę 
wody w kotle od temperatury zewnętrznej. 
Obliczeniowe temperatury zewnętrzne wy-
stępują przez kilka do kilkunastu dni w okresie 
grzewczym. W zdecydowanie większej części 
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95% dni w ciągu sezonu grzewczego.
Dla parametrów temperaturowych bardzo 
niskich np. 40/30 efekt kondensacji powinien 
występować przez cały sezon grzewczy.
Tak niskie wartości temperatury są jednak 
rzadkością w instalacji grzejnikowej – zwykle 
jednak są to parametry doborowe 55/45°C. 
Wynika to z faktu, że moc grzejnika spada 
wraz z obniżaniem parametrów wody grzew-
czej i w pewnym momencie ich wielkość i…

cena jest po prostu nie do zaakceptowania. 
Poniżej ( 2 , 3 , 4 ) przykład dla grzejnika 2-pły-
towego Typ 22 o wysokości konstrukcyjnej  
600 mm i długości konstrukcyjnej 1000 mm.  

okresu grzewczego temperatura zewnętrzna 
jest wyższa, czyli do ogrzania budynku po-
trzebna jest woda grzewcza o niższej tem- 
peraturze, a więc można się spodziewać,  
że przez większość dni w okresie grzewczym 
będzie występował efekt kondesacji pary 
wodnej ze spalin. Powyżej graficzna interpre-
tacja zmiany temperatury zasilania i powrotu 
instalacji grzewczej dla różnych parametrów 
obliczeniowych.

Linia czerwona i niebieska to odpowiednio 
zasilanie i powrót instalacji grzewczej. Linią 
żółtą zaznaczono temperaturę punktu rosy. 
Jak wynika z wykresu, dla parametrów insta-
lacji grzewczej 90/70 efekt kondensacji powi-
nien występować do temperatury zewnętrz-
nej -2,5°C.
Dla parametrów instalacji 75/60 efekt kon-
densacji powinien występować do tempera-
tury zewnętrznej -11,5°C, a więc przez ponad 
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A więc…  
kocioł kondensacyjny 
zawsze ma sens 

Stosując kocioł kondensacyjny 
możemy liczyć na spore oszczęd-
ności na kosztach ogrzewania 
nawet w typowej instalacji grzej-
nikowej zaprojektowanej na wy-
soką temperaturę wody grzejnej. 
W takiej instalacji, jedynie przez 
kilka (kilkanaście) dni w okresie 
grzewczym kocioł będzie pra-
cował ze sprawnością niższą od 
100%, która i tak będzie wyższa 
od sprawności tradycyjnego ko-
tła gazowego.
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A - poza zakresem kondensacji 

-2,5°C

Kotły wiszące Vitopend, Vitodens

Program produkcji. Kondensacja
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Kotły wiszące Vitopend, Vitodens

Program produkcji. Kondensacja
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Możliwość budowy kompaktowych  
kotłowni dachowych czy  
kontenerowych

Znacznie mniejsza wymagana kubatura do 
zamontowania kompaktowego układu ka-

Układy kaskadowe  
kotłów kondensacyjnych wiszących

  Stefan Żuchowski

  Mała powierzchnia a duża moc

Kompletne układy kaskadowe są bardzo czę-
sto stosowane w trakcie modernizacji instala-

cji. Zastosowanie kilku kompaktowych kotłów 
wiszących pozwala osiągnąć łączną moc 
nawet 700-900 kW.
Urządzenia są zamocowane najczęściej na 

stelażach umieszczonych przy ścianie,  
zajmują więc kilka razy mniej miejsca niż 
dotychczasowe rozwiązanie w postaci  
2-3 żeliwnych kotłów stojących. Dzięki temu 
z pomieszczenia o powierzchni czasem kil-
kudziesięciu metrów kwadratowych mo-
żemy odzyskać dużą część, którą możemy 
przeznaczyć na inne cele. 
Znacznie łatwiej jest rozmieścić urządze-
nia w kotłowni i ewentualnie dokonać kolej-
nego etapu modernizacji, np. zastosowania 
kolektorów słonecznych do wspomagania 
instalacji. Wiadomo, że wiąże się to z zasto-
sowaniem dużej pojemności zbiorników bu-
forowych czy pojemnościowych podgrzewa-
czy wody. W starej kotłowni bardzo trudno  
o realizację tego typu przedsięwzięcia z po-
wodu braku miejsca. 
Natomiast po zastosowaniu kompaktowej  
kaskady kotłów wiszących jest to możliwe  
i pozwala uniknąć umieszczania zbiorników 
w innym pomieszczeniu i generowania strat 
ciepła na przesyle pomiędzy zbiornikami,  
a instalacją. 

W ostatnich latach coraz bardziej popularnym rozwiązaniem stają się kompletne układy 
kaskadowe wiszących kotłów kondensacyjnych. W porównaniu do dotychczas stosowanych 
rozwiązań w postaci dużych gabarytowo, stojących kotłów żeliwnych pozwalają one 
zoptymalizować koszty inwestycji i eksploatacji obiektu.

Kaskady a pobór powietrza do spalania

Kompaktowe układy kaskadowe są 
również bardzo często stosowane w no-
wych obiektach, gdzie czasami wy-
stępuje duże zapotrzebowanie na cie-
pło, a inwestor dąży do ograniczenia 
powierzchni pomieszczeń pomocni-
czych, niezwiązanych z prowadzoną 
działalnością. Jest to możliwe szczegól-
nie w przypadku, gdy kotły nie będą 
pobierały powietrza do spalania z po-
mieszczenia. W takim przypadku wg 
rozporządzenia „Warunki techniczne, 
jakim powinny odpowiadać budyn-
ki i ich usytuowanie” kubatura kotłow-

ni o mocy od 60 do 2000 kW lub więk-
szej jest określana „indywidualnie, przy 
uwzględnieniu warunków technicznych 
i technologicznych, a także wymagań 
eksploatacyjnych”. Biorąc pod uwa-
gę to, że do zapewniania prawidłowe-
go montażu, eksploatacji i konserwa-
cji wiszących kotłów kondensacyjnych 
wystarczająca jest bardzo mała prze-
strzeń, projektując tego typu kotłownię, 
nie jesteśmy ograniczeni wskaźnikiem 
maksymalnego obciążenia cieplnego 
4650 W/m3, który obowiązuje w przypad-
ku kotłów z otwartą komorą spalania.

W kaskady można łączyć nawet 8 kotłów

Układ 2 kotłów w kaskadzie to często lepsze, 
a na pewno bezpieczniejsze rozwiązanie niż 
kotłownia pracująca na 1 kotle
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skadowego sprawia, że to rozwiązanie jest 
często stosowane w postaci kotłowni dacho-
wej czy kontenerowej. Stosuje się wówczas 
bardzo często kaskadę kilku kotłów z krótki-
mi przewodami powietrzno-spalinowymi, za 
pomocą których dostarczane jest powietrze 
do spalania i usuwane są spaliny. Takie roz-
wiązanie pozwala na optymalne wykorzysta-
nie przestrzeni w budynku i obniżenie kosztów 
całej inwestycji. Zapewnia również wysoki po-
ziom bezpieczeństwa dzięki możliwości dal-
szej pracy instalacji, np. w przypadku awa-
rii jednego z kotłów. Biorąc pod uwagę to, że 
kaskada kotłów wiszących składa się często 
nawet z 5-6 urządzeń, to w porównaniu do 
stosowanych dotychczas 2-3 stojących ko-
tłów żeliwnych przestój jednego z urządzeń 
ma znacznie mniejszy wpływ na zapewnie-
nie wymaganej ilości energii dla instalacji.

Łatwiejsza konserwacja,  
niższe koszty przeglądów

Zastosowanie kaskady kotłów wiszących po-
zwala często również na obniżenie kosztów 
konserwacji instalacji. Jest to możliwe pomi-
mo tego, że dawne np. 2 kotły zostały często 
zastąpione 5-6 nowymi jednostkami. Wynika 
to głównie ze znacznie łatwiejszego dostę-
pu do czyszczenia wymienników ciepła w ko-
tłach kondensacyjnych. W przeciwieństwie 
do starych jednostek żeliwnych nie wyma-
ga to czasem nawet kilku godzin pracy przy 
czyszczeniu wymiennika ciepła i palnika.  
Zastosowanie odpowiednich preparatów  
pozwala skrócić czas czyszczenia wymienni-
ka nawet do kilkunastu minut. W związku  
z tym cała operacja dla układu kaskadowe-
go może zostać wykonana w znacznie krót-
szym czasie niż miało to miejsce w przypad-
ku starych urządzeń. W niektórych systemach 

Przykładowy montaż kotłowni blokowej
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kaskadowych, w szczególności w obiektach, 
które charakteryzują się wysokim, stałym za-
potrzebowaniem na ciepło, istnieje moż-
liwość wykonania przeglądu poszczegól-
nych kotłów bez wyłączania z eksploatacji 
całej instalacji. Ułatwia to ustalenie odpo-
wiedniego terminu do wykonania konser-
wacji i dostosowania go do czasu pracy  
i obciążenia kotłów. 

Różne warianty instalacji

Szczególnie podczas modernizacji instala-
cji możemy natrafić na trudności w wyborze 
odpowiedniej lokalizacji kotłów. Przykłado-
wo stare kotły były zamontowane na środ-
ku pomieszczenia, a na powierzchni ścian 
umieszczone zostały rozdzielacze i rury insta-
lacji. Chcąc dokonać prostej modernizacji 
bez znacznej przebudowy instalacji, nie mo-
żemy więc zamontować kotłów przy ścianie. 
W takim przypadku pomocną jest możliwość 

zastosowania tak zwanego układu ka-
skadowego, blokowego, w którym ko-
tły są montowane na stelażach umiesz-
czonych z dala od ściany. Przy czym 
dla dobrego wykorzystania przestrze-
ni kotły są montowane na stelażach 
w dwóch rzędach skierowanych „ple-
cami” do siebie. Dzięki temu kaskada 
2, 4 czy 6 kotłów zajmuje bardzo mało 
miejsca, a kolektory zbiorcze są bar-
dzo krótkie. 

Niższe koszty montażu 

Dzięki bogatemu wyposażeniu kom-
paktowych układów kaskadowych 
uzyskuje się również redukcję kosztów 
i czasu montażu. Z reguły kotły wypo-
sażone są w kompletne zestawy pod-

łączeniowe z pompami obiegowymi, za-
wory odcinające, zawory zwrotne i zawory 
bezpieczeństwa. Pod kotłami montowane 
są prefabrykowane kolektory wodne i kolek-
tor gazowy. Kotły z kolektorami łączy się za 
pomocą dostarczanych zestawów podłą-
czeniowych. Kolektory są często dostarcza-
ne wraz z odpowiedniej wielkości sprzęgłem 
lub wymiennikiem ciepła, z którego wypro-
wadzana będzie dalsza część instalacji. 
Znaczne skrócenie czasu montażu zapewnia 
też oferowana często w komplecie modu-
łowa izolacja cieplna zestawów podłącze-
niowych, kolektorów i sprzęgła czy wymien-
nika ciepła. Zamiast żmudnego docinania 
poszczególnych odcinków izolacji i łączenia 
wystarczy zamontować dostarczane izola-
cje modułowe. Zapewnia to znacznie lepszą 
szczelność, skuteczność i estetykę całej insta-
lacji. Nie bez znaczenia jest też to, że w celu 
późniejszego wykonania konserwacji, zwią-
zanej np. również z opróżnieniem poszcze-

kaskada pracująca w Domu Zakonnym w Otwocku
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rę zasilania rzędu 70oC. 
Wyższa sprawność kompaktowej kotłowni ka-
skadowej, szczególnie w przypadku wysokiej 
mocy sprawia, że roczne koszty eksploatacji 
kotłowni będą znacznie niższe i moderniza-
cja może się zwrócić w ciągu kilku lat. 

Warunki do uzyskania odpowiedniej 
sprawności i żywotności urządzeń

Oczywiście dla uzyskania wysokiej sprawno-
ści instalacji i długiej żywotności kotłów nie-
zbędne jest zadbanie o odpowiednie warun-
ki pracy urządzeń. W szczególności chodzi  
o zapewnienie odpowiedniej ochrony przed 
zanieczyszczeniami napływającymi z instala-
cji. W przypadku modernizacji starej instalacji 
w zależności od jej stanu technicznego na-
leżałoby rozważyć płukanie systemu, uzdat-
nienie wody i zastosowanie filtrów, a czasami 
wręcz oddzielenie kotłowni od instalacji  
za pomocą wymiennika ciepła. 
W nowych instalacjach oprócz zaprojekto-
wania stacji uzdatniania wody i płukania in-
stalacji warto zalecić zastosowanie środków 
chemicznych, które zabezpieczają przed wy-
trącaniem się osadów na powierzchni wy-
miennika ciepła i przeciwdziałają korozji ele-
mentów instalacji. Jest to szczególnie ważne 
w instalacjach o dużej pojemności wykona-
nych z tworzyw sztucznych. Wymiennik cie-
pła w kotle jest wówczas jednym z niewielu 
elementów metalowych o wysokiej tempe-
raturze. W przypadku braku dbałości o czy-
stość instalacji i jakość wody powstaje wyso-
kie ryzyko osadzania się zanieczyszczeń na 
powierzchni wymiennika ciepła.  
Musi się to oczywiście przełożyć na spadek 
sprawności instalacji, wzrost kosztów eksplo-
atacji, a z czasem również na wyższe koszty 
konserwacji i ewentualnych napraw.  

gólnych kotłów z wody, bardzo łatwo jest 
zdemontować i ponownie zamontować po-
szczególne elementy izolacji. 

Wysoka sprawność, nawet jeśli brak 
kondensacji

Kompaktowa kaskada kotłów kondensacyj-
nych w porównaniu do 2-3 wiekowych sto-
jących kotłów żeliwnych cechuje się oczy-
wiście znacznie wyższą sprawnością. Jest 
tak również w przypadku, gdy kotły pracu-
ją w całym sezonie grzewczym ze stałą, wy-
soką temperaturą. Mimo, że w tym przypad-
ku nie ma oczywiście mowy o kondensacji 
i wykorzystaniu ciepła utajonego, to i tak 
sprawność kotłów kondensacyjnych jest co 
najmniej o 8-10% wyższa dzięki dokładnej 
kontroli procesu spalania i znacznie niższemu 
współczynnikowi nadmiaru powietrza.  

Dodatkowo znacznie mniejsza pojemność 
wodna oraz ciężar kotłów wiszących w po-
równaniu do starych kotłów żeliwnych powo-
duje, że niższe są straty ciepła do otoczenia.  
W szczególności jeśli weźmiemy pod uwagę, 
że przepływ wody przez poszczególne ko-
tły odbywa się wyłącznie wtedy, gdy pracu-
ją ich palniki. Nie ma więc sytuacji odprowa-
dzania ciepła do komina w niepracujących 
w danej chwili jednostkach. Dodatkowo na 
sprawność kotłów ma wpływ również stoso-
wanie w układach kaskadowych energoosz-
czędnych pomp obiegowych, których pręd-
kość jest na bieżąco dostosowywana do 
aktualnej mocy kotłów. Dzięki temu jest moż-
liwość utrzymywania niskiej temperatury po-
wrotu i szczególnie w instalacjach wyposa-
żonych w automatykę pogodową okresowo 
uzyskania kondensacji pary wodnej mimo za-
projektowania grzejników np. na temperatu-

Wybór odpowiedniego rozwiązania kaskady

Projektując instalację z kompletną 
kaskadą kotłów kondensacyjnych,  
po pierwsze należy wybrać odpo-
wiednią konfigurację instalacji, 
czyli moc poszczególnych kotłów 
oraz układ hydrauliczny. Z reguły 
do wyboru mamy układ szeregowy 
z umieszczeniem kotłów w jednej li-
nii, układ kątowy, gdy nie dysponuje-
my odpowiedniej długości ścianą lub 
blokowy, gdy musimy umieścić kotły  
z dala od ściany. 
Następnie w zależności od rodzaju  
i stanu instalacji, którą kotłownia ma 
zasilać, wybieramy wersję ze sprzę-

głem hydraulicznym lub wymien-
nikiem ciepła. Oferta rynkowa  
w zakresie kompletnych układów ka-
skadowych jest dziś na tyle szeroka, 
że o wiele łatwiej jest dziś skonfiguro-
wać kotłownię, która zapewni odpo-
wiednie parametry, nie zajmując przy 
tym dużej przestrzeni w budynku.  
Wydaje się to dziś jednym z najlep-
szych rozwiązań zarówno dla no-
wych, jak i modernizowanych instala-
cji. Oczywiście zawsze niezbędna jest 
odpowiednia dbałość o zapewnienie 
optymalnych warunków pracy i regu-
larna konserwacja instalacji.

NFOŚiGW otrzymał godło JAKOŚĆ 
ROKU 2014 w kategorii Ekologia, za 
finansowanie działań w zakresie 
ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej. Dla NFOŚiGW jest to potwier-
dzenie, że stosuje najlepsze standar-
dy świadczonych usług w dziedzinie 
ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej. Uroczysta gala wręczenia 
nagród Jakość Roku odbędzie się 
wiosną 2015 r. 

Konkurs Jakość Roku prowadzony jest 
przez Fundację Qualitas Europejskie 
Centrum Promocji Dobrych Praktyk Biz-
nesowych, która:
• wspiera i promuje jakość oraz wy- 
sokie standardy w działalności bizne- 
sowej,
• podnosi standardy w zarządzaniu ja-
kością w biznesie,
• popularyzuje projakościowy sposób 
myślenia,
• promuje wprowadzanie do firm kon-
cepcji ciągłego doskonalenia ich za-
rządzania,
• popularyzuje postawy konsumenckie 
dążące do podwyższenia jakości ob-
sługi klienta oraz jakości świadczonych 
usług i sprzedawanych towarów,
• wspiera działania proekologiczne 
mające na celu podnoszenie jakości  
i standardów życia.

Nagroda Jakości 
dla NFOŚiGW
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ki gazowo-powietrznej oraz zaawansowana 
automatyka sterująca pracą kotła to kolejne, 
mocne strony ATAG-a. Wszystkie te składniki 
i wiele innych przekładają się wprost na sze-
reg korzyści dla użytkowników kotłów ATAG,  
z których najważniejsze to wyjątkowo niskie  
i niezmienne przez cały czas eksploatacji zuży-
cie gazu (stałe koszty eksploatacyjne) oraz wy-
soka niezawodność. Warto podkreślić, że m.in. 
dzięki zastosowaniu ceramicznego palnika pro-
miennikowego w kotłach ATAG uzyskano emi-
sję zanieczyszczeń poniżej granicznej wartości 
dla certyfikatu Błękitny Anioł (Blauer Engel). 

Moce i typoszeregi

Wszystkie kotły ATAG produkowane są jako 
urządzenia wiszące, przeznaczone do pra-
cy na gaz ziemny lub na gaz płynny (z ze-
stawem przezbrojeniowym), a w zależności 
od standardu wyposażenia oferowane są  
w kilku wersjach konstrukcyjnych, jako tzw. 
seria A, E, Q i XL, w przedziale mocy od  
4 do 130 kW. 
Przy zapotrzebowaniu obiektu na moc 
grzewczą powyżej 65 kW wymagana jest 
konfiguracja kaskadowa. Do tego typu ukła-
dów przeznaczone są kotły serii Q oraz XL.  
W układzie kaskadowym łączy się ze sobą kil-
ka kotłów kondensacyjnych (maksymalnie 
8 sztuk), dzięki czemu powstaje niezawod-
na, kompaktowa instalacja o wysokim stop-
niu sprawności i szerokim zakresie modulacji 
mocy, wynoszącym od 4 kW do ok. 480 kW 
dla kotłów serii Q i od 9,9 kW do prawie 1 MW 
dla serii XL. 

Praca w kaskadach

Do pracy w układach kaskadowych nada-
ją się w szczególności kotły XL ze względu na 

bogate wyposażenie i seryjnie zamontowa-
ne układy automatyki kaskadowej. Kotły te 
cechuje unikalna konstrukcja z dwoma wy-
miennikami ciepła w jednej obudowie, dzię-
ki czemu uzyskano kompaktową jednostkę 
o stosunkowo dużej mocy, szerokim zakresie 
modulacji i wysokiej niezawodności, umożli-
wiającą zmontowanie kotłowni o mocy ok. 

ATAG 
Kaskady gazowych 
kotłów kondensacyjnych 

  Roman Podpinka

  Budowa kotłów ATAG

Sercem wszystkich kotłów ATAG jest opaten-
towany, gładkorurowy, samoczyszczący wy-
miennik ciepła OSS z wysokogatunkowej sta- 
li kwasoodpornej, zapewniający najwyższą  
i co bardzo ważne – niezmienną przez cały 
okres eksploatacji sprawność urządzeń 
(do 109,8% wg EN 677). Unikalny układ hy-
drauliczny komory spalania, działając zgod-
nie z prawami natury, wykorzystuje siłę gra-

witacji do skutecznego oczyszczania całej 
powierzchni wymiany ciepła przez jej opłu-
kiwanie intensywnie spływającym konden-
satem oraz zapewnia wychłodzenie spalin 
do poziomu bliskiego temperaturze powrotu 
czynnika grzewczego z instalacji c.o. Komo-
ra spalania z ceramicznym, modulowanym 
palnikiem promiennikowym ze skierowanym 
w dół płomieniem, blok wentylatora z zawo-
rem gazowym, utrzymujący niezależnie od 
ciśnienia gazu w sieci stały skład mieszan-

ATAG to renomowany, holenderski 
producent gazowych kotłów 
kondensacyjnych i jednocześnie 
pionier kondensacji, gdyż  
swoje pierwsze urządzenia  
z certyfikatem DVGW wprowadził 
na rynki niemiecki i holenderski już 
w roku 1982. Od samego początku 
istnienia firmy kotły ATAG wyróżnia 
na rynku innowacyjność, najwyższa 
sprawność i jakość oraz ograniczony 
do minimum serwis. 

kaskada ATAG w kotłowni sklepu Biedronka  
w koninie (faza budowy)

Kaskada z kotłów XL

kaskada kotły Q
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1 MW z 8 kotłów XL na powierzchni zaledwie 
2,7 m² i zajmującej kubaturę niecałych 3 m³. 
Dzięki prostej funkcji konfigurowania układu 
kaskadowego za pomocą wbudowanej au-
tomatyki (bez konieczności stosowania do-
datkowych regulatorów kaskadowych) oraz 
kompletnemu wyposażeniu fabrycznemu 
obsługa tych kotłów jest szczególnie łatwa, 
zarówno podczas montażu i uruchomienia 
(Plug & Play), jak i ich użytkowania. Wyświe-
tlacz kotła XL sygnalizuje różne stany pracy 
urządzenia kolorami niebieskim, zielonym  
i czerwonym, co jest intuicyjnie zrozumiałe 
dla użytkownika i pozwala na błyskawiczne 
dostrzeżenie sygnalizacji ewentualnej awa-
rii. Każdy z wewnętrznych regulatorów kotłów 
XL w razie awarii może przejąć rolę sterowni-
ka nadrzędnego kaskady, zapewniając tym 

samym ciągłość pracy układu grzewczego. 
W razie większego zapotrzebowania na moc 
cieplną kaskady z kotłów XL można łączyć ze 
sobą w większe bloki. 
W układach kaskadowych można łączyć ze 
sobą do 8 kotłów ATAG w ramach jednego 
typu (Q lub XL), stosując jednostki o rów-
nych lub różnych mocach z danego ty-
poszeregu (moce przy 50/30°C): 
- seria Q: 14,3, 23,9, 36,3, 48,7, 57,3 kW, 
- seria XL: 65, 99,9, 130 kW. 
Spaliny kotłów kondensacyjnych ATAG  
w układach kaskadowych mogą być od-
prowadzane osobnymi lub wspólnymi prze-
wodami kominowymi. Dzięki wyjątkowo ni-
skiej temperaturze spalin, nieprzekraczającej 
85°C (klasa temperatury T100), możliwe jest 
stosowanie przewodów spalinowych z wyso-
kiej jakości polipropylenu. 
ATAG dostarcza kompletne hydrauliczne gru-
py przyłączeniowe wraz ze sprzęgłami hy-
draulicznymi do różnych konfiguracji mon-
tażowych kaskad z kotłów Q i XL. Zestawy te 
wyposażone są we wszelkie potrzebne ele-
menty, w tym zawory odcinające i zawo-
ry zwrotne, a z prac montażowych całkowi-
cie wyeliminowano spawanie, dzięki czemu 
montaż całego układu jest niezwykle prosty, 
szybki i tani.  
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EKO-TECH-INWEST
ul. Chełmińska 36
86-260 Unisław
tel./faks 566 868 935
biuro@atag.com.pl
www.atag.com.pl

Przekrój wymiennika i ceramiczny palnik 
promiennikowy

BERETTA 
Kaskady z Power Plus – 
nowości i zmiany w kotłach

  Marcin Jóskowski

  Zdarzało się w przeszłości, że kotłownia  
o mocy np. 150 kW wyposażona w pojedyn-
czy moduł grzewczy (palnik) nagle przestawa-
ła pracować. Wówczas, jeśli był to hotel, szko-
ła lub inny budynek użyteczności publicznej, 
koniecznym stawała się natychmiastowa inter-
wencja serwisu. Należy nadmienić, że takie sy-
tuacje najczęściej występują w najmniej ko-
rzystnych warunkach, czyli przy temperaturze 
poniżej zera np. -20°C. Niestety serwisanci, ze 
względu na stosunkowo niewielką liczbę takich 
urządzeń na rynku, nie zawsze dysponowali 
częściami zamiennymi. Tak więc niejednokrot-
nie części zamienne musiały być sprowadza-
ne z innych krajów. Można sobie wyobrazić, ja-
kie było rozczarowanie klientów, kiedy słyszeli, 
że należy poczekać tydzień, a nieraz dłużej na 
dostarczenie potrzebnych podzespołów. Dzi-

siaj można takiej sytuacji uniknąć, wybiera-
jąc rozwiązanie kaskadowe, które w przypad-
ku, kiedy np. jeden z modułów grzewczych 
nie pracuje (awaria czujnika), wyłącza pra-
cę tego modułu i zarządza pracą pozostałymi 
modułami grzewczymi. W kotłach Beretta, jeśli 
awarii uległby nawet główny sterownik, wów-
czas możliwe jest podłączenie zasilania ze-
wnętrznego do pozostałych sterowników (tzw. 
slave) i każdy z modułów grzewczych pracuje 
wówczas ze stałą temperaturą np. 70°C. Na-
wet jeśli serwisant nie posiada aktualnej czę-
ści zamiennej, to i tak ciepło jest dostarczane 
zarówno do produkcji c.w.u., jak i c.o.

Funkcja antyzamarzaniowa 
Następną interesującą nowością jest funkcja 
antyzamarzaniowa, która gwarantuje uru-

Firma RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. wprowadziła na rynek  
w roku 2005 kaskadowe kotły kondensacyjne o mocy od 50 do 400 kW 
pod nazwą Power Plus. Ideą powstania tego typu produktu były częste 
zapytania projektantów i instalatorów na temat rozwiązania technicznego 
umożliwiającego zwiększenie niezawodności pracy całego systemu 
grzewczego przy jednoczesnym ułatwieniu transportu i montażu.  
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chomienie kaskady wraz z całą instalacją, 
gdy na zewnątrz temperatura powietrza spa-
da poniżej zera. Tak więc nie ma możliwości, 
aby instalacja nawet w najbardziej oddalo-
nym miejscu zamarzła (należy tutaj pamię-
tać, że kaskada jest zasilona elektrycznie  
i gazowo). Podczas pracy całej kaskady mo-
duł główny pracuje wg wybranej krzywej 
grzewczej. Zatem w zależności od tempera-
tury zewnętrznej dobierana jest temperatura 
wody kotłowej. 

Moduł główny i… „sprawiedliwe” 
i ekonomiczne obciążenie kotłów kaskady
Uruchamia poszczególne jednostki grzewcze 
tylko wtedy, gdy zachodzi taka konieczność 
(w zależności od aktualnego zapotrzebowa-
nia na ciepło). Jeśli więc zapotrzebowanie 
wynosi np. 40 kW, włączany jest tylko jeden 
moduł grzewczy, jeśli natomiast mamy śro-
dek zimy i zapotrzebowanie na energię wzro-
słoby do 130 kW, wówczas włączane są trzy 
moduły grzewcze. Dzięki takiemu rozwiąza-
niu uzyskujemy znaczne oszczędności w zuży-

ciu gazu sięgające nawet 20% w porówna-
niu z tradycyjnymi kotłami gazowymi. Należy 
w tym miejscu zwrócić uwagę, że w kotłach 
Power Plus marki Beretta występuje najlepszy 
współczynnik odbioru ciepła ze spalin. Tem-
peratura spalin jest wyższa o 5°C od tempe-
ratury wody powracającej z instalacji (Tspalin = 
Tpowrotu + 5°C). Zjawisko kondensacji występu-
je w bardzo szerokim zakresie pracy, a nawet 
przy pracy z temperaturą na zasilaniu 60°C – 
ogrzewanie grzejnikowe. 
Dodatkowym atutem jest równomierne ob-
ciążenie pracą poszczególnych modułów 
grzewczych, co znacząco wydłuża żywot-
ność. Moduł sterujący kaskady cały czas mo-
nitoruje pracę instalacji, jak również zlicza-
ny jest czas pracy poszczególnych modułów 
grzewczych. Tak więc nie ma możliwości, aby 
jeden moduł był bardziej obciążony niż drugi. 

Osprzęt, m.in.: systemy kominowe,  
sprzęgło hydrauliczne
Warto także wspomnieć, że kaskada kotłów 
to nie tylko moduły grzewcze, ale także cały 

osprzęt dodatkowy. I tak Beretta wprowadzi-
ła zarówno systemy spalinowe do kaskad wy-
konane ze stali kwasoodpornej, jak również 
rozdzielacze hydrauliczne wraz ze sprzęgłem 
hydraulicznym, gwarantując w ten sposób 
niezawodność i pewność pracy całego ukła-
du. Ponieważ przy większej mocy kotłowni za-
chodzi konieczność jej umiejscowienia na naj-
wyższej lub najniższej kondygnacji budynku, 
dlatego też podział jej na poszczególne ele-
menty i umożliwienie transportu w częściach 
nie stwarza konieczności wykorzystania spe-
cjalistycznego sprzętu np. dźwigów itp.

Telemetria – zdalny system sterowania
Dla firm ciepłowniczych ważnym aspektem 
jest możliwość zdalnego nadzorowania ko-
tłowni za pomocą systemu telemetrii, dzięki 
któremu możliwe jest odczytywanie i zmiana 
nie tylko aktualnych parametrów, lecz także 

możliwy jest podgląd historii pracy całej insta-
lacji. Takie rozwiązanie jest również dostępne 
w kotłach serii Power Plus marki Beretta. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji na-
leży się skontaktować z działem technicznym 
firmy RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A.  
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RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. 
ul. Kociewska 28/30, 87-100 Toruń
tel. 56 657 16 00, 
faks 56 657 16 57
infolinia 0 801 804 800
info@beretta.pl, www.beretta.pl
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posażona w duży, czytelny i podświetlany wy-
świetlacz LCD ma m.in. wbudowane funkcje 
Booster i Ciepły Start dodatkowo podwyższa-
jące komfort użytkowania ciepłej wody.
Umożliwia ona samodzielną pracę urzą-
dzenia, bez dodatkowych sterowników, 
jak również sterowanie pracą kotła i syste-
mu grzewczego za pomocą dodatkowych, 
opcjonalnych regulatorów i modułów stref 
grzewczych. W przypadku rozbudowanych 
systemów ogrzewania istnieje możliwość za-
stosowania nowoczesnych i zaawansowanych 
systemów regulacji Logamatic EMS lub Loga-
matic serii 4000 pozwalających sterować wie-
loma obiegami, strefami grzewczymi i układa-
mi kaskadowymi, wielokotłowymi. Dodatkowo 
systemy regulacji EMS umożliwiają sterowanie 

bezprzewodowe do 3 obiegów grzewczych.
Absolutną nowością jest również możliwość 
współpracy kotłów Logamax plus GB072  
z systemem mobilnej kontroli i sterowa-
nia EasyControl. Wyposażając GB072 w re-
gulator RC35 i moduł web KM200, użytkow-
nik zyskuje możliwość komunikacji z kotłem za 
pomocą smartfona lub tabletu. Oznacza to 
mobilną możliwość sterowania kotłem i obie-
gami grzewczymi, zmian trybów pracy (au-
tomatyczny lub manualny), nastawy tempe-
ratury (dziennej, nocnej), programowania 
dobowego i tygodniowego (do 10 niezależ-
nych programów). Dodatkowo korzystając  
z EasyControl, użytkownik kotła Logamax plus 
GB072 ma dostęp do informacji o tempera-
turze zewnętrznej i wewnętrznej w budynku, 
mocy palnika i uzysku solarnym (przy współ-
pracy z instalacją solarną z modułem SM10) 
oraz automatycznie powiadamiany jest  
o ewentualnych usterkach.

Logamax plus GB162 – maksymalna 
moc na najmniejszej przestrzeni

Wraz z kotłem Logamax GB162 Buderus wpro-
wadził nowe standardy w technice grzew-

BUDERUS 
Propozycje  
kaskad… 
i nie tylko

  Logamax plus GB072 –  
z wbudowaną automatyką  
pogodową

Logamax plus GB072 wyróżnia solidna kon-
strukcja oraz zastosowanie najnowszych roz-

wiązań technicznych. W efekcie kocioł jest 
oszczędny, łatwy w obsłudze i przyjazny śro-
dowisku naturalnemu. Efektywna technika 
kondensacyjna sprawia, że kocioł ma spraw-
ność nominalną dochodzącą do 109%.  
Automatyka kotłów Logamax plus GB072 wy-

Buderus od ponad 280 lat tworzy 
prekursorskie rozwiązania z zakresu 
techniki grzewczej. Efektem wieloletnich 
doświadczeń, wykorzystywanych podczas 
produkcji każdego kotła marki Buderus, jest 
zaawansowana technologia, wysoka jakość, 
wytrzymałość i długowieczność urządzeń. 
kotły grzewcze marki Buderus, mocy od  
14 do 1850 kW, sprawdziły się już  
w milionach budynków na całym świecie. Potrafią sprostać oczekiwaniom 
dotyczącym komfortu cieplnego w praktycznie wszystkich typach 
obiektów, od domu jednorodzinnego po park przemysłowy. Dzięki temu 
firma może podchodzić indywidualnie do potrzeb każdego inwestora, nawet 
w przypadku bardzo złożonych projektów wymagających zastosowania 
kotłów wielkiej mocy. Z szerokiej oferty Buderus przedstawiamy dwa 
modele wiszących kotłów kondensacyjnych Logamax plus GB072 i GB162.

Logamax plus GB162 Logamax plus GB072

Logamatic RC35

http://www.instalreporter.pl


27s i e r p i e ń  2 0 1 4  ( 0 8 )  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

wszystkich łączeniach umieszczono antywi-
bracyjne ochrony z podkładkami.

…w biurowcu 
Spółka BSH Sprzęt Gospodarstwa Domo- 
wego zdecydowała się na wykorzystanie  
w swojej siedzibie kotłów GB162 marki 
Buderus. Inwestor położył główny nacisk  
na maksymalne obniżenie zużycia gazu, 
więc kotły GB162 były w tym przypadku ide-
alne. Ich niezawodność zwiększono, instalu-
jąc je w kaskadzie. W ten sposób zwiększono 
też zakres modulacji całej kotłowni, co zmini-
malizowało zużycie gazu przede wszystkim  
w okresach przejściowych, gdy temperatury 
na zewnątrz są bliskie 0oC.  

czej. Nadaje się on idealnie do domów wie-
lorodzinnych, a w układzie kaskadowym 
także do większych obiektów mieszkanio-
wych. Typoszereg wiszących kotłów kon-
densacyjnych średniej mocy: dostępny  
w trzech wielkościach: 65, 80 oraz 100 kW,  
z dużym zakresem modulacji: 18-100%  
i znormalizowaną sprawnością do 110%.

Kotły GB162 wyposażono w doskonały wy-
miennik ciepła wykonany w technologii  
ALUplus: dzięki polimeryzacji metodą pla-
zmową zewnętrznych powierzchni wymien-
nik ma stałą, niezmienną sprawność w ciągu 
całej eksploatacji kotła, a dzięki specjalne-
mu kształtowi powierzchni wewnętrznych wy-
miennik, przy niewielkich wymiarach uzyskuje 
aż do 100 kW mocy. Kotły GB162 są przystoso-
wane do pracy w kaskadzie składającej się  
z maksymalnie 8 kotłów – uzyskujemy do  
800 kW mocy grzewczej na niewielkiej prze-
strzeni kotłowni. Kaskada kotłów do 400 kW 
mieści się na 1 m2. 
Kotły wyróżnia budowa „Plug&Burn” –  
innowacyjna koncepcja kaskady w celu 
łatwego montażu. Opcjonalnie można  
kotły wyposażyć w multifunkcjonalną gru-
pę pompową, co dodatkowo ułatwi mon-
taż. Przyjazną obsługę kotłów zapewnia 
sterownik Logamatic RC35 lub system re- 
gulacji z serii 4000 w rozbudowanych ins- 
talacjach.

Przykłady kaskad z kotłami GB162…

…na osiedlu mieszkaniowym
Ciekawe rozwiązanie zastosowano w znaj-
dującej się bezpośrednio przy mieszkaniach 
kotłowni na osiedlu EBJOT w Ursusie. Zamon-
towano w niej w kaskadzie wiszące kotły 
kondensacyjne GB162 marki Buderus. Kotły 
GB162 mają modułową budowę i kompakto-
we rozmiary, dlatego na stosunkowo niewiel-
kiej powierzchni można stworzyć dużej mocy 
kotłownię (na 1 m2 podłogi przypada na-
wet 400 kW mocy). Układ może być dalej roz-
budowywany, a dostęp do wszystkich jego 
elementów, podobnie jak montaż urządzeń, 
jest bardzo łatwy. Aby zminimalizować hałas 
i drgania generowane przez kotłownię, na 

kotłownia na osiedlu EBJOT w Ursusie – kaskada 
kotłów GB162 

Spółka BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego 
zdecydowała się na wykorzystanie w swojej nowej 
siedzibie kotłów GB162
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Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
Infolinia: 801 777 801 
biuro@buderus.pl, www.buderus.pl

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

Marka Buderus oferuje rozwiąza-
nia skrojone na miarę i uzupeł-
nia je o usługi dodatkowe. Słu-
ży kompetentnym doradztwem, 
szybko reagującym serwisem oraz 
wspiera firmy instalacyjne, oferu-
jąc im szkolenia. Dobierając do 
konkretnej kotłowni urządzenia 
dużej mocy, uwzględnia specyfi-
kę obiektu, a także indywidualne 
oczekiwania inwestora. 

6.08 br. odbyło się posiedzenie prezy-
dium Krajowej Rady PIIB. Podczas ob-
rad ustalono m.in. wysokość nowych 
opłat za kwalifikacje i egzamin na 
uprawnienia budowlane. 

Zmiany te dotyczą najbliższej już, 
tegorocznej jesiennej 24. sesji egza-
minacyjnej. Opłata dla odrębnych 
uprawnień budowlanych do projek-
towania lub do kierowania robotami 
budowlanymi z tytułu kwalifikowania 
wynosi 800 zł. Taka sama kwota obo-
wiązuje z tytułu przeprowadzenia eg-
zaminu, czyli 800 zł. 
Natomiast z tytułu ponownego  
przeprowadzenia części ustnej eg- 
zaminu opłata wynosi 450 zł.  
W przypadku łącznych uprawnień 
budowlanych, czyli do projektowania 
i kierowania robotami budowlanymi, 
z tytułu kwalifikowania trzeba będzie 
zapłacić 950 zł.
Podobną kwotę należy uiścić z tytułu 
przeprowadzenia egzaminu. Natomiast 
z tytułu ponownego przeprowadzenia 
części ustnej egzaminu – 600 zł. Zmie-
nione wysokości opłat obowiązują od 
10 sierpnia 2014 r.
Więcej

Nowe opłaty  
za egzaminy  
na uprawnienia 
budowlane

http://www.instalreporter.pl
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nia typowanego na kotłownię lub – w przy-
padku wątpliwości co do nośności przegrody 
systemu – istnieje możliwość montażu kotłów 
na specjalnym stelażu wolno stojącym. 

Dedykowany system spalinowy. Stworzono 
również właściwie zwymiarowane zbiorcze 
układy odprowadzania spalin, które pozwa-
lają na odprowadzanie produktów spalania 
jednym zbiorczym przewodem.  

Automatyka i system informacji o usterkach. 
Podczas pracy układ automatyki sam wybie-
ra urządzenia do pracy, dbając o to, aby czas 
eksploatacji był jednakowy dla wszystkich jed-
nostek. W przypadku uszkodzenia jednego z ko-
tłów układ sygnalizuje usterkę i jednocześnie za-
bezpiecza optymalny komfort cieplny poprzez 
dołączenie urządzenia z trybu postojowego. 

Niski poziom hałasu. Zredukowany został 
również hałas emitowany przez kotły, co  
w praktyce ogranicza konieczność specjal-
nego wygłuszania pomieszczeń sąsiadują-
cych z lokalami mieszkalnymi. 

Przyszli użytkownicy, kierując się radami pro-
jektantów oraz opiniami z rynku, coraz czę-
ściej decydują o wyborze wiszących kotłów, 
pracujących w kaskadzie dwóch, trzech lub 
większej liczby urządzeń. W przeciwieństwie 
do układów grzewczych opartych o jeden 
generator układy kaskadowe dają poczucie 
i pewność pełnego bezpieczeństwa w za-
pewnieniu dostaw ciepła. Dają również czas 
na spokojną reakcję serwisu w przypadku 
wystąpienia awarii.  

DE DIETRICH 
Ciepło wolne od ograniczeń 
– kaskady kotłów wiszących 
MCA Pro

  Waldemar Matuszyński

  Jeszcze do niedawna gazowy kocioł wi-
szący kojarzył się z urządzeniem o mocy do 
30 kW, ograniczonymi możliwościami au-
tomatyki i bardzo prostą konstrukcją. Dy-
namiczny rozwój techniki kondensacyjnej 
sprawił, że w krótkim czasie pojawiły się kon-
strukcje wiszących kotłów kondensacyjnych, 
których moc wielokrotnie przekroczyła wspo-
mnianą wcześniej wartość. Dzisiaj produ-
cenci oferują jednostki, które potrafią ge-
nerować moc 150 kW. Zapewne ta wartość 
będzie stanowić sensowną granicę pomię-
dzy mocą urządzenia a jego ciężarem. Trze-
ba je bowiem zamontować na ścianie lub 
stelażu, nierzadko mając do dyspozycji jedy-
nie siłę fizyczną monterów. Kotły, które moż-
na już zaliczyć do średniej mocy, wyposaża 
się w automatykę, potrafiącą zwielokrotnić 
moc cieplną poprzez zastosowanie układu 
kaskadowego. Taki układ składa się nawet  
z 10 jednostek i może zabezpieczyć ciepło 
dla całkiem sporego obiektu. Układy kaska-
dowe na stałe już zagościły w świadomości 
projektantów, instalatorów i przyszłych użyt-
kowników.

Miejsce i sposób montażu. Wybór źródła 
ciepła w postaci kotłów MCA Pro stwarza 
układ o wielu zaletach. Z uwagi na charakter 
konstrukcji (zamknięta komora spalania) po-
zwala na zminimalizowanie kubatury kotłow-
ni. Montaż na ostatnich kondygnacjach bu-
dynków nie jest problemem. Ciężar urządzeń, 
ich gabaryty czy nośność stropu nie jest 
przeszkodą montażową. De Dietrich w trosce 
o wygodę montażu oraz oszczędność miej-
sca dostarcza gotowe moduły hydrauliczne  
z armaturą, które wydatnie skracają czas 
montażu oraz wykluczają prawdopodobień-
stwo popełnienia jakiegokolwiek błędu. Dają 
również swobodę wyboru sposobu montażu, 
może to być oczywiście ściana pomieszcze-

Kotły MCA Pro – świetna pozycja na polskim rynku

Firma De Dietrich od lat jest liderem  
w tym segmencie urządzeń grzewczych 
za sprawą typoszeregu MCA Pro 45-115. 
Ostatni raport rynkowy BRG Building  
Solutions potwierdził dominację marki De  
Dietrich na polskim rynku w tym segmen-
cie produktowym. Kotły MCA Pro w roku 
2013 zostały sprzedane w liczbie 1200 szt., 
co przekłada się na udział rynkowy 
39,09%. Firma traktuje szczególnie tę gru-

pę produktową poprzez ciągłe unowocze-
śnianie oraz otaczanie narzędziami wspie-
rającymi każdy krok procesu decyzyjnego: 
począwszy od oferty, poprzez projekty, 
aż do końcowej fazy realizacji inwestycji. 
Nie do przecenienia jest opinia użytkowni-
ków, która jest pochodną wypracowane-
go optymalnego modelu obsługi posprze-
dażnej w postaci dobrej organizacji  
i funkcjonowania sieci serwisowej.
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De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o.
ul. Mydlana 1, 51-502 Wrocław
tel. 71 345 00 51
faks 71 345 00 64
infolinia 801 080 881 
www.dedietrich.pl
www.blog.dedietrich.pl 
biuro@dedietrich.pl
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mają szerokie zastosowanie zarówno w bu-
dynkach modernizowanych, jak i nowych. 
Dodatkową zaletą jest możliwość wyłącze-
nia jednego z kotłów, np. na okresowy prze-
gląd, bez potrzeby zatrzymywania całej ko-
tłowni. Automatyka pogodowa ISR-Plus,  
w kotłach EcoTherm Plus WGB E 50-110 kW 
ma zintegrowany regulator kaskadowy. Ob-
sługuje on do 16 kotłów, umożliwiając uzy-
skanie do 1760 kW mocy.

Praca kaskady, kocioł nadrzędny  
i podrzędne

Kotły, które mają ze sobą współpracować, 
wystarczy skomunikować za pomocą magi-

strali BM BUS, bez potrzeby stosowania do-
datkowych regulatorów. Regulator automa-
tycznie rozpoznaje większą liczbę kotłów  
i w menu pojawia się linia do obsługi usta-
wień kaskady. Ustawienia oparte są na za-
sadzie kotła nadrzędnego „MASTER” oraz 
kotłów podrzędnych. Kocioł prowadzący 
rozpoczyna pracę, jeżeli jego moc jest zbyt 
mała dla pokrycia zapotrzebowania na cie-
pło, uruchamiane są kolejne kotły. Ma to 
znaczenie podczas okresów przejściowych, 
kiedy zapotrzebowanie budynku nie wyma-

BRöTJE 
Gazowe wiszące  
kotły kondensacyjne 
EcoTherm Plus  
WGB serii E

  Podobnie jak wszystkie nasze produkty tak-
że seria EcoTherm Plus WGB wyposażona jest  
w technologię Multilevel. Założeniem tej tech-
nologii jest produkcja urządzeń wg tej samej 
zasady, z podobnych elementów, z tą samą  
automatyką pogodową ISR-Plus, co maksymal-
nie ułatwia dobór, montaż i użytkowanie kotłów.

Do 16 kotłów w kaskadzie,  
do 1760 kW mocy

Kotłownie kaskadowe pracujące w oparciu  
o kotły EcoTherm Plus WGB E 50-110 kW cha-
rakteryzują się płynną regulacją mocy i jej 
głębokim zakresem modulacji. Dzięki temu 

Gazowe wiszące kotły 
kondensacyjne EcoTherm Plus 
WGB E 50-110 kW znajdują szerokie 
zastosowanie do ogrzewania 
wszelkiego rodzaju obiektów. 
Zwarta konstrukcja sprawia, że 
do ich zamontowania potrzebna 
jest niewielka przestrzeń. Dzięki 
wymiennikowi o dużej powierzchni  
i inteligentnemu systemowi 
sterowania kotły Brötje uzyskują 
bardzo wysoką sprawność 
użytkową: do 109% w trybie c.o.

Budowa EcoTherm Plus WGB
1 – aluminiowo-krzemowy wymiennik ciepła
2 – palnik kotła
3 – armatura gazowa
4 – system regulacji pogodowej ISR-Plus
5 – miska kondensatu

http://www.instalreporter.pl
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ga uruchamiania wszystkich kotłów.
Dalsza rozbudowa automatyki jest zależna 
od liczby układów grzewczych, jakie muszą 
być obsługiwane. W tym wypadku stosowa-
ne są dodatkowe moduły montowane we-
wnątrz kotłów lub regulatory ścienne. 

Często ze względu na małą liczbę przewo-
dów kominowych kotłownie kaskadowe wy-
magają wspólnego odprowadzenia spalin. 
Firma Brötje oferuje takie systemy. W skład ta-

kiego systemu wchodzi komplet niezbędnych 
elementów kominowych wraz z automatyką, 
która umożliwia podłączenie do sześciu ko-
tłów w jeden czopuch.  

Wspólny czopuch 
kominowy
1 – dekiel
2 – odskraplacz
3 – trójnik redukcyjny
4 – rura dystansowa
5 – czujnik kSk
6 – klapa spalinowa
7 – sterownik kSk

www.bimsplus.com.pl

Wyłączny dystrybutor  
kotłów Brötje  
w Polsce
www.broetje.pl
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Stosowanie kotłów Brötje EcoTherm 
Plus WGB E 50-110 kW to łatwość 
montażu, oszczędność czasu i moż-
liwość zabudowy na niewielkich 
powierzchniach.

  Najbardziej oszczędna w eksploatacji se-
ria gazowych kotłów kondensacyjnych marki 
Junkers powiększyła się o nowe urządzenie, 
Cerapur Solar Comfort z zasobnikiem war-
stwowym c.w.u. o pojemności 75 litrów oraz  
z płytowym wymiennikiem ciepła wykona-
nym ze stali szlachetnej. 
Konstruktorzy nowego kotła kondensacyj-
nego stworzyli urządzenie proste w insta-
lacji, łatwo integrujące się z innymi nośni-
kami ciepła i wyróżniające się wyjątkowo 
wysoką efektywnością. Głównymi kompo-
nentami kotła są: zawór trójdrogowy z inte-

ligentnym regulatorem i elektrycznym ser-
womotorem, zintegrowana hydraulika oraz 
dwa dodatkowe przyłącza umożliwiające 
łatwą integrację zewnętrznych źródeł cie-
pła, a przede wszystkim instalacji solarnych. 
Dzięki zastosowaniu w Cerapur Solar Com-
fort innowacyjnej technologii pomp system 
zużywa mniej energii niż urządzenia z pom-
pami bez regulacji. Największe oszczędno-
ści możliwe są jednak dzięki wykorzystaniu 
technologii hybrydowej i spalaniu przez ko-
cioł gazu tylko wtedy, kiedy energia dostar-
czana przez system solarny jest niewystar-

JUNKERS 

Hybrydowe  
źródła ciepła  
do ogrzewania  
i ciepłej wody

Junkers wprowadził na rynek nowy 
hybrydowy kocioł kondensacyjny 
Cerapur Solar Comfort. Urządzenie 
pracuje wyjątkowo oszczędnie, a dzięki 
łączeniu zasady ładowania warstwowego 
i podgrzewania przepływowego 
gwarantuje wysoki komfort 
przygotowania ciepłej wody.

Cerapur Solar Comfort
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szący dedykowany do budynków wolno sto-
jących lub szeregowych. Cerapur Solar w po-
łączeniu z zasobnikiem buforowym zasilanym 
przez system solarny to idealne źródło ciepła 
i ciepłej wody zapewniające wysoki komfort 
użytkowania oraz minimalne zużycie gazu. 
Dzięki innowacyjnemu systemowi wstępne-
go podgrzewu wody grzewczej przez system 
solarny oraz funkcję Solar ControlUnit Inside, 
gaz spalany jest tylko wówczas, gdy tempe-
ratura wody wstępnie podgrzanej w zasob-
niku buforowym jest niższa od wymaganej 
dla instalacji ogrzewania lub do podgrze-
wu wody użytkowej w wymienniku płytowym 
w kotle. Inaczej mówiąc, system grzewczy 
z Cerapur Solar zasilany energią słoneczną 
i gazem pozwala zaoszczędzić nawet 50% 
paliwa gazowego w porównaniu z kotłem 
konwencjonalnym. W przypadku współpracy 

kotła Cerapur Solar z zasobnikiem bufo- 
rowym SP400SHU istnieje możliwość podłą-
czenia dodatkowego źródła ciepła, np.  
w postaci kominka z płaszczem wodnym.  
Kocioł o mocy 30 kW oraz wydajności  
14,1 l/min zapewnia optymalne rozwiąza- 
nie dla c.o. i ogrzewania wody.  

czająca do ogrzania domu i zapewnienia 
ciepłej wody użytkowej.

Cerapur Solar Comfort wykorzystuje w swoim 
działaniu metodę ładowania warstwowego, 
czyli wyjątkowo energooszczędny i niewyma-
gający dużej przestrzeni sposób gromadze-
nia ciepłej wody. Podgrzana woda wpływa 
od góry do zasobnika, tworząc warstwy, i jest 
pobierana z górnej najcieplejszej warstwy. 
W ofercie dostępne są kotły Cerapur Solar 
Comfort z zasobnikiem warstwowym o mocy 
grzewczej 14 lub 24 kW. Nowy gazowy ko-
cioł kondensacyjny zapewnia wysoki kom-
fort przygotowania ciepłej wody pomimo 
niewielkich rozmiarów zasobnika. 

Cerapur Solar Comfort integruje z syste-
mem grzewczym energię pozyskiwaną z so-
larnej instalacji grzewczej. Pozwala na to 
połączenie kotła z dodatkowym zasobni-
kiem buforowym np. o pojemności 415 li-
trów z wężownicą oraz zintegrowaną stacją 
solarną wyposażoną w moduł solarny ISM  
z okablowaniem. 
Opatentowany system regulacji Solar 
ControlUnit Inside dodatkowo zwiększa 
uzysk solarny i zapewnia optymalne wyko-
rzystanie energii solarnej w systemie zarów-
no dla celów ogrzewania, jaki i ciepłej wody 
użytkowej.
Drugim nowym urządzeniem jest Cerapur 
Solar. To najnowszy kompaktowy kocioł wi-

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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Cerapur Solar
Cerapur Solar Comfort z zasobnikiem 
buforowym SP400SHU

http://www.instalreporter.pl
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prowadzenia kondensatu, a także ogra-
nicznik poziomu wody kotłowni i czujniki 
temperatury (wspólny z kotłowni oraz ciepłej 
wody użytkowej). 
Wszystkie zestawy przyłączeniowe są teraz 
wyposażane w wysokoefektywne pompy 
obiegowe (klasa energetyczna A).
Kotły kondensacyjne Vitodens 200-W osią-
gają sprawność znormalizowaną 109%, taką 
też sprawność mogą osiągać kotłownie ka-
skadowe. Wysoką sprawność pracy kotłowni 
w każdych warunkach zapewnia płynna re-
gulacja mocy palnika każdego z kotłów. Za-
stosowanie kilku kotłów pracujących w ka-
skadzie zapewnia wysokie bezpieczeństwo 

dostawy ciepła dla budynku, nawet w przy-
padku awarii jednego z kotłów do dyspozycji 
pozostają kolejne kotły. 

Innowacyjny system odprowadzenia spalin
Kotły pracujące w kaskadzie mogą praco-
wać z indywidualnym odprowadzeniem spa-
lin zarówno z pobieraniem powietrza do spa-
lania z kotłowni jak i z zewnątrz.
Dostępne jest także rozwiązanie dla wspólne-
go odprowadzenia spalin z kotłowni kaskado-
wej. Systemy zbiorczego odprowadzenia spalin 
oferowane do pakietów kaskadowych z kotła-
mi Vitodens 200-W wykonane mogą być z:
- stali nierdzewnej (tu zarówno dla kotłów  

VIESSMANN 
VITODENS 200-W do zastosowań 
przemysłowych do 150 kW,  
w kaskadzie do 900 kW

  Viessmann ma w programie dostaw wi-
szący gazowy kocioł kondensacyjny o mocy 
150 kW – Vitodens 200-W. Kocioł ten dostęp-
ny jest także z mocą 125 kW. Obydwa kotły 
pomyślane są przede wszystkim do zastoso-
wań przemysłowych.  
Maksymalnie osiem wiszących kotłów konden-
sacyjnych Vitodens 200-W o różnych mocach 
można połączyć w kaskadę o mocy maksy-
malnej 900 kW. Ze względu z kolei na kompak-
towe gabaryty szczególnie odpowiednie są 
dla dachowych central grzewczych. Wybór 
usytuowania kotłów jest bardzo elastyczny, 

nawet w ciasnych pomieszczeniach możliwe 
jest ustawienie rzędowe lub blokowe, a także 
w narożniku sąsiednich ścian. 
Obszerny i poręczny osprzęt systemowy uła-
twia i tak już prosty montaż. Przykładowo, 
każdy kocioł ma zintegrowane zabezpiecze-
nie przed zwrotnym przepływem spalin, dzię-
ki czemu na montaż kolektora spalin wystar-
czy tylko 20 cm wysokości pomieszczenia.
Kotłownia kaskadowa wyposażona jest stan-
dardowo w nadrzędny regulator Vitotronic 
300-K i dodatkowo we wspólną rampę ga-
zową z zaworem odcinającym, przewód od-

kotłownia kaskadowa stanowi 
kompletne źródło ciepła możliwe 
do zastosowania w obiektach 
o większym zapotrzebowaniu 
ciepła. Składa się z kotłów 
kondensacyjnych Vitodens 200-W. 
Dla maksymalnej liczby kotłów  
w kaskadzie (do 8 szt.) łączna moc 
kotłowni wynosi 900 kW.

Vitodens 200-W
1. Wymiennik ciepła Inox-Radial.
2. Palnik cylindryczny MatriX.
3. Regulator Vitotronic.

Elastyczne kombinacje ustawienia rzędowego 
lub blokowego kaskady kotłów

http://www.instalreporter.pl
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Opakowanie kotła i elementów instalacji elek-
trycznych jest poręczne i łatwe w transporcie.

Korzyści dla firmy partnerskiej
• prosty montaż i wstawianie kotłów i osprzę-
tu systemowego przez wąskie korytarze i klat-
ki schodowe,
• łatwe napełnianie i uruchamianie instalacji 
dzięki inteligentnej koncepcji wymiennika cie-
pła z umieszczonym u góry odpowietrzeniem,
• elastyczne kombinacje kaskad w układzie 
rządowym lub blokowym,
• zajmujące najmniej miejsca ustawienie  
narożne,
• maksymalne ciśnienie robocze 6 bar – 
umożliwia stosowanie w budynkach wysokich
• układ regulacji spalania Lambda Pro  
Control dla wszystkich rodzajów gazu.

Korzyści dla użytkownika
• niskie koszty eksploatacji, przez maksymal-
ne wykorzystanie energii paliwa,
• wysokoefektywne pompy oszczędzające 
prąd,
• małe zapotrzebowanie miejsca (tylko  
0,4 m2 przy 150 kW),
• wysoki komfort obsługi dzięki regulatorowi 
Vitotronic, bezprzewodowej zdalnej obsłudze 
i aplikacjom mobilnym.  

z indywidualnym zasysaniem powietrza z po-
mieszczenia, jak i dla kotłów ze zbiorczym za-
sysaniem powietrza z pomieszczenia lub z za-
sysaniem zbiorczym z zewnątrz);
- polipropylenu (dla kotłów z indywidualnym 
zasysaniem powietrza z pomieszczenia). 
Systemy zbiorczego odprowadzenia spalin 
umożliwiają prowadzenie jednego wspól- 
nego przewodu spalinowego (komina)  
z kotłowni w celu obniżenia kosztów inwesty-

cyjnych, ale także stanowią doskonałe roz-
wiązanie dla budynków modernizowanych 
z ograniczoną możliwością zabudowy no-
wych kominów spalinowych.

Kaskady w pakietach
Kaskady kotłów Vitodens 200-W mogą być 
zmontowane w pakietach.
Przykładowa instalacja sześciokotłowa  
w układzie szeregowym zawiera:
- regulator Vitotronic 300-K, do eksploatacji 
sterowanej zależnie od pogody,
- kotły Vitodens 200-W z regulatorem  
Vitotronic 100, typ HC1B,
- zanurzeniowy czujnik temperatury,
- kaskadę hydrauliczną z izolacją cieplną,
- przyścienną ramę montażową,
- osprzęt przyłączeniowy z wysokoefektywną 
pompą obiegową i izolacją cieplną.

Regulator kaskadowy Vitotronic 300-K
Regulator Vitotonic 300-K został pomyślany 
dla instalacji wielokotłowych i kaskad gazo-
wych kotłów wiszących. Dla odpowiednich 
zastosowań regulator jest dostarczany w wer-
sji do zabudowy w szafie sterowniczej.
Po włączeniu na ekranie regulatora prezen-
towany jest aktualny status instalacji z mak-
symalnie ośmioma kotłami Vitodens 200-W. 
Opcjonalnie regulator może zostać wypo-
sażony w dodatkowe funkcje regulacji dla 
maksymalnie dwóch zaworów mieszających. 

Wysoka wygoda konserwacji i serwisowania
Konserwacja i serwisowanie kotła Vitodens 
200-W są mało pracochłonne.
Wszystkie zespoły są dostępne od przodu, 
zbędne są boczne odstępy serwisowe.  
Kocioł kondensacyjny i układ hydrauliczny  
instalacji dostarczane są oddzielnie, wstęp-
nie zmontowane fabrycznie.

Cechy produktu

• moce: 125, 150 kW (ponadto 45, 60, 
80, 100 kW),
• zakres modulacji: do 1:5
• sprawność znormalizowana: 98% (Hs)/ 
109% (Hi)
• wymiennik ciepła Inox-Radial  
ze stali szlachetnej
• palnik cylindryczny MatriX
• maksymalne ciśnienie robocze:  
6 bar dla 125, 150 kW
• dostępny zestaw przyłączeniowy  
z wysokoefektywną pompą obiegową 
(klasa energetyczna A).
Kocioł dostępny w Polsce od wiosny 2013 r. 
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Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław
tel. 71 36 07 100, faks 71 36 07 101
www.viessmann.pl
infolinia serwisowa: 801 0 801 24

Do 15 września 2014 r. trwa przyjmowanie 
wniosków o dofinansowanie projektów dot. 
termomodernizacji budynków w ramach Pro-
gramu PL04 „Oszczędzanie energii i promowa-
nie odnawialnych źródeł energii”. Suma środ-
ków do rozdysponowania to 3 585 857 euro, 
tj. blisko 15 mln zł. Celem przedsięwzięcia jest 
redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanie-
czyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału 
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 
O dofinansowanie ze środków Mechanizmu Fi-
nansowego EOG mogą ubiegać się podmioty 
publiczne oraz podmioty prywatne realizujące 
zadania publiczne.

Do dofinansowania kwalifikują się projekty 
mające na celu:
1. Poprawę efektywności energetycznej bu-
dynków, obejmujące swym zakresem termo-
modernizację budynków użyteczności publicz-
nej, przeznaczonych na potrzeby: administracji 
publicznej, oświaty, opieki zdrowotnej, społecz-
nej lub socjalnej, szkolnictwa wyższego, nauki, 
wychowania, turystyki, sportu.
2. Modernizację lub zastąpienie istniejących 
źródeł energii (wraz z ewentualną wymianą 
lub przebudową przestarzałych lokalnych sieci 
zaopatrujących budynki użyteczności publicz-
nej, o których mowa w ppkt. 1. nowoczesnymi, 
energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami 
ciepła lub energii elektrycznej o łącznej mocy 
nominalnej do 5 MW, w tym: pochodzącymi ze 
źródeł odnawialnych lub źródłami ciepła  
i energii elektrycznej wytwarzanych w skojarze-
niu (kogeneracji/trigeneracji).
www.mos.gov.pl

Dofinansowanie  
na termomodernizację

http://www.instalreporter.pl
http://www.viessmann.pl
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Ogrzewacz elektroniczny…

…PER. Najbardziej zaawansowane urządze-
nie w kolekcji. Zapewnia dokładną tempera-
turę podgrzanej wody poprzez dynamiczną 
regulację przepływu, gwarantując przy tym 
optymalny komfort używania ciepłej wody. 
Ogrzewacz PER został wyposażony w dwa 
przyciski służące do zapamiętania indywi-

dualnie nastawionych wartości temperatury. 
Urządzenie ma funkcje komfortowe, tryb ECO, 
WELLNESS oraz pilota. Sterowany mikroproce-
sorem zawór zapewnia uzyskanie temperatu-
ry wody z dokładnością do 0,5°C, nawet przy 
maksymalnym przepływie. Model ten ma 
również duży dwukolorowy podświetlany cy-
frowy wyświetlacz wielofunkcyjny, który wska-
zuje aktualne parametry pracy urządzenia. 

90-lecie firmy okazją do świętowania dla instalatorów

Jubileuszowe promocje 
Stiebel Eltron: podgrzewacze wody 

  Joanna Radzimirska

  Jubileuszowa seria  
elektronicznych podgrzewaczy 
wody i ich promocja

Jubileuszowa seria 5 ogrzewaczy wody skła-
da się z 4 modeli elektronicznych: PER, PEO, 
PEY i PEG oraz 1 hydraulicznego – PHB. Urzą-
dzenia charakteryzują się nowoczesną linią, 
funkcjonalnością i przystępną ceną. Klienci 

mają możliwość wyboru mocy grzewczej 18, 
21 lub 24 kW w jednym urządzeniu. Co wię-
cej, każdy model wyposażony jest w system 
odkrytej grzałki o dużej odporności na za-
wapnienie oraz zintegrowane programy dia-
gnostyczne, które wpływają na komfort użyt-
kowania. Są one także przystosowane do 
bezpośredniego podłączenia do instalacji  
z PCV oraz mają stopień ochrony IP 25.

W 1924 roku firma Stiebel Eltron 
wprowadziła na rynek pierwszy 
ogrzewacz wody. Przez ostatnie 90 lat 
stale ulepszana była jakość urządzeń, 
technologia ich wykonania oraz 
komfort użytkowania mechanizmu 
przeznaczonego do przygotowania 
ciepłej wody użytkowej. Z czasem 
oferta firmy powiększała się o nowe 

produkty i rozwiązania z techniki grzewczej. Z okazji tej wyjątkowej rocznicy firma Stiebel Eltron 
oddała do dyspozycji swoich klientów jubileuszową serię ogrzewaczy wody składającą się z 5 modeli. 
Dodatkowo wszystkie te modele zostały objęte specjalną promocją. W promocji jubileuszowej dla 
zwolenników z kolei korzystania z OZE znalazły się też pompy ciepła.  

i pompy ciepła

 PER PEY 
 PER PEY 

http://www.instalreporter.pl
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Instalacja dzięki oddzielnej płycie montażo-
wej jest niezwykle prosta. Ogrzewacz prze-
pływowy PEY przystosowany jest do ogrze-
wania wody wstępnie podgrzanej np. przez 
kolektory słoneczne.

… PEG. Przeznaczony jest do zaopatrywa-
nia w wodę jednego lub kilku punktów po-
boru wody. Umożliwia on wybór dwóch sta-
łych wartości temperatury: 42oC i 55oC, które 
dla uproszczenia użytkowania zostały zazna-
czone na obudowie przy pokrętle wyboru. 
Elektroniczny układ sterowania zapewnia do-
brą stabilność temperatury. Blok grzejny ze 
wzmocnionego włókna szklanego oraz z od-
krytą grzałką znajdującą się bezpośrednio  
w wodzie zapewnia długą żywotność  
i znaczne uodpornienie na zawapnienie. 
Montaż urządzenia jest prosty dzięki zastoso-
waniu uniwersalnej płyty montażowej. Kon-
strukcja urządzenia pozwala na dwa sposo-
by podłączenia – z dołu i z góry.

Ogrzewacz hydrauliczny PHB

Znajdzie on zastosowanie zarówno w budow-
nictwie jednorodzinnym, jak i komercyjnym, 
zapewniając stałe temperatury wylotowe. 
Dwa poziomy mocy do ręcznego wybo-
ru pozwalają na indywidualne ustawienie 
pracy latem lub zimą. Dwa inne hydraulicz-
ne poziomy mocy są przełączane automa-
tycznie w zależności od ilości przepływającej 
wody. Zastosowany system grzejny z odkrytą 
grzałką jest wyjątkowo odporny na osadza-
nie się kamienia i wodę z dużą zawartością 
wapnia. Montaż urządzenia jest bardzo pro-
sty dzięki uniwersalnej płycie montażowej.

…PEO. Charakteryzuje go precyzyjny wybór 
temperatury,  odczytywany na dwukoloro-
wym wyświetlaczu LCD. Urządzenie podgrze-
je wodę do żądanej temperatury przez elek-
tronicznie sterowaną moc grzewczą.  
Co istotne, model ten przeznaczony jest do 
zasilania jednego lub kilku punktów poboru 
wody, takich jak wanna, umywalka czy zle-
wozmywak. Po wybraniu żądanej tempera-
tury powyżej 43°C, wyświetlacz zmienia swój 
kolor z niebieskiego na czerwony, sygnalizu-
jąc w ten sposób niebezpieczeństwo popa-
rzenia. Elegancki wygląd i tylko 93 mm głę-

bokości gwarantują oszczędność miejsca  
i możliwość montażu nawet w niewielkiej ła-
zience czy kuchni.

… PEY. Charakteryzują go wysoki komfort 
użytkowania ciepłej wody oraz bezstopnio-
wa regulacja temperatury w zakresie od 30 
do 60°C. Przy wahaniach ciśnienia i tempe-
ratury na wejściu, na wylocie temperatu-
ra pozostaje stała. Dzięki temu ogrzewacz 
jest bardziej ekonomiczny w porównaniu do 
urządzenia hydraulicznego, co jest szczegól-
nie istotne przy długim okresie eksploatacji. 

Ciepła woda jest naszym 
żywiołem – promocja  
tylko dla instalatorów!

Jubileuszowa promocja na ogrze-
wacze wody rozpoczęła się 1 sierp-
nia 2014 i potrwa aż do końca roku. 
Akcja skierowana jest do instala-
torów i dystrybutorów. Podstawo-
wym warunkiem, który muszą speł-
nić klienci, jest zakup 3 ogrzewaczy 
wody z jubileuszowej serii. Okaza-
nie dowodu zakupu umożliwi odbiór 
markowej bluzy z limitowanej edy-
cji. Warto podkreślić, że instalatorzy 
oraz dystrybutorzy, w okresie trwa-
nia promocji, mogą kupić nieogra-
niczoną liczbę urządzeń i za każde  
3 sztuki otrzymać 1 bluzę. 

Ulotka o promocji
Pobierz

Akcja – 5xWPC 
i... jedź z nami 
na Kanary

90 lat pełnych energii. Z okazji jubileuszu 
przygotowaliśmy specjalną, wielką akcję 
promocyjną na nowe pompy ciepła so-
lanka-woda WPC/WPC cool. Akcja trwa 
od 1 lipca 2014 do 31 stycznia 2015 i jest 
skierowana do Instalatorów i partnerów 
handlowych. Nagrodą jest ekskluzywny, 
tygodniowy wyjazd na Wyspy Kanaryjskie. 
Szczegóły akcji u naszych przedstawicie-
li handlowych.

Ulotka o promocji
Pobierz

http://www.instalreporter.pl
http://www.stiebel-eltron.pl/filesManager/files/1406115217Promocja_Select_ulotka_zatwierdzona.pdf
http://www.stiebel-eltron.pl/filesManager/files/1404994198Promocja_WPC_plakat_Kanary_zatwierdzony.pdf
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Ceny katalogowe 
modeli w danym  
typoszeregu:
PER – 2070 zł 
PEO – 1480 zł 
PEY –  1170 zł 
PEG – 890 zł 
PHB – 752 zł

Jubileuszowa  
promocja pomp  
ciepła WPC

Kompaktowa pompa 
ciepła solanka/woda  
z wbudowanym zasobni-
kiem ciepłej wody użyt-
kowej o pojemności 200 
litrów świetnie nadaje 
się do montażu w ma-
łych, ciasnych pomiesz-
czeniach. Zajmuje małą 
powierzchnię wewnątrz 
budynku – tylko 0,42 m2. 
Zastosowanie i optymal-
ny dobór najlepszych 
materiałów/komponen-
tów oraz najnowocze-
śniejsza technologia pro-

dukcji pozwoliły na uzyskanie najwyższych 
współczynników efektywności energetycznej 
na rynku COP = 5,0! Pompa przystosowana 
jest do pracy w systemach ogrzewania pod-
łogowego, grzejnikowego oraz ciepłej wody 
użytkowej. Nowa konstrukcja pompy ciepła 
umożliwia oddzielenie układu chłodnicze-
go (górna część) od układu zasobnika (dol-
na część), co pozwala na zoptymalizowanie i 
ułatwienie transportu pompy ciepła do miej-
sca docelowego montażu. Zasobnik grzany 
jest w układzie bezpośrednim poprzez wbu-
dowaną wewnątrz wężownicę, co znacz-
nie skraca czas grzania oraz zwiększa komfort 
użytkowania. Urządzenie wyposażone jest fa-
brycznie w elementy zabezpieczające oraz 
w ogranicznik prądu rozruchowego. W pom-
pach ciepła serii WPC...cool dodatkowo wbu-
dowany jest wymiennik płytowy chłodzenia 
pasywnego oraz zawór 3-drogowy do przełą-
czania między ogrzewaniem a chłodzeniem. 

Główne cechy: 
• Najwyższe współczynniki efektywności  
wg EN 14511 – COP do 5,0
• Nowy, zintegrowany, centralny regulator 
pracy systemu WPMi3
• Świetna izolacja cieplna i dźwiękochłonna
• Funkcja automatycznego chłodzenia  
pasywnego
• Dostępne moce: 4, 5, 7, 10 i 13 kW
• Ekologiczny czynnik chłodniczy R410A  
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Stiebel Eltron-Polska Sp. z o.o. 
ul. Działkowa 2, 02-234 Warszawa
tel. 22 609 20 30, 
faks 22 609 20 29
www.stiebel-eltron.pl

Informacje techniczne  
o podgrzewaczach

przejdź

Katalog o WPC
Pobierz

Artykuł techniczny  
o pompach ciepła WPC

Pobierz

WPC 04-13 /cool
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Inwestorzy występujący z wnioskiem o po-
zwolenie na budowę spotykają się często  
z problemem niekorzystnej dla nich interpre-
tacji postanowień miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego mówiących 
o sposobie dostarczania wody i odprowa-
dzania ścieków. 
Chodzi mianowicie o sytuację, gdy w pla-
nie miejscowym jest zapisane, że nowo po-
wstające budynki muszą być podłączone 
do sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej, 
podczas gdy na danym terenie nie ma ta-
kich sieci, a gmina nawet nie ma w planach 
ich wybudowania.

Pojawia się wówczas problem, czy jest  
możliwe wydanie pozwolenia na budowę,  
w sytuacji gdy projekt budowlany przewiduje 
wybudowanie na terenie działki studni oraz 
zbiornika na ścieki.
Organy administracji, dokonując oceny 
zgodności projektowanej inwestycji z us- 
taleniami miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego, dochodzą nie- 
jednokrotnie do wniosku, że rozwiązanie  
w postaci indywidualnego ujęcia wody  
i przydomowych metod oczyszczania ście-

ków nie jest zgodne z ustaleniami planu 
miejscowego. 

W rezultacie, inwestorzy spotykają się z od-
mową wydania decyzji o pozwoleniu na 
budowę. Nie jest to postępowanie prawi-
dłowe, o czym świadczy wyrok Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego w Łodzi  
z dnia 9 września 2008 r. (sygn. akt II SA/Łd 
814/07), który wart jest dokładnego omó-
wienia. 

Inwestorzy mogą wnioskować o wydanie 
pozwolenia na budowę nawet pomimo 
braku możliwości podłączenia do sieci wo-
dociągowo-kanalizacyjnej, o której wspo-
mina plan miejscowy – o ile tylko zachodzą 
warunki do skorzystania z jednego z przewi-
dzianych prawem rozwiązań zamiennych 
(indywidualne ujęcia wody, zbiorniki bez-
odpływowe, przydomowe oczyszczalnie 
ścieków, itp.). W takich przypadkach, organ 
administracji powinien przychylić się do 
wniosku inwestora i wydać pozwolenie  
na budowę.

http://www.budownictwo.abc.com.pl

Pozwolenie na budowę  
a brak możliwości podłączenia  
do sieci wod-kan 

http://www.instalreporter.pl
http://www.stiebel-eltron.pl
http://www.stiebel-eltron.pl/produkty/przeplywowe_ogrzewacze_wody
http://www.stiebel-eltron.pl/getFile.php?id=1736&fm=1
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2014/06/IR_2014_06_prezentacja_STIEBEL_ELTRON.pdf
http://www.pasywny-budynek.pl/
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  Twardość wody w instalacjach 
grzewczych

Norma VDI 2035 opublikowana przez nie-
miecki Urząd Dozoru Kotłowego (na nią po-
wołuje się większość producentów urządzeń 
grzewczych) w jasny sposób określa wytycz-
ne, co do twardości wody w instalacji grzew-
czej w zależności od jej objętości. 
Dzięki temu łatwiejsze jest dostosowanie pa-
rametrów wody do wymogów obiegów 
grzewczych (tab. 1). W tego typu układach, 
ważne jest ograniczenie powstawania osa-
dów kamienia kotłowego i zapobieganie ko-
rozji. Czynniki wpływające na powstawanie 
osadów i korozji to głównie: wartość pH (rys. 
1), zawartość soli mineralnych (rys. 2) oraz za-
wartość tlenu. 

Obieg grzewczy, jak obieg krwi

We krwi człowieka znajduje się tlen i dwutle-
nek węgla, ale dla prawidłowego funkcjo-

Uzdatnianie  
wody w nowoczesnych  
systemach grzewczych

  Marcin Chmielewski

Przepływ wody w zamkniętym obiegu grzewczym można porównać 
do obiegu krwi w organizmie człowieka. W obu wypadkach głównym 
zadaniem jest transport substancji niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania.  
Ze względu na ilość wody  
w nowoczesnych systemów 
grzewczych (np. instalacje 
ze zbiornikami buforowymi, 
czy z ogrzewaniem 
podłogowym), kamień  
i korozja są coraz większym 
problemem. Wzrasta też 
ilość substancji w wodzie, 
niepożądanych dla systemu, 
a tym samym zachodzi 
konieczność uzdatniania 
wody tak, aby spełniała 
niezbędne wymogi. 
Woda o nieodpowiednich 
parametrach, może być 
przyczyną skrócenia 
żywotności i zmniejszenia 
wydajności, nawet  
w przypadku nowego kotła. 

Jak właściwie napełnić obieg grzewczy?

Podczas napełniania obiegu grzewcze-
go dochodzi do kontaktu wody z powie-
trzem, które musi zostać wyparte przez 
wodę. Dzieje się tak tylko wtedy, gdy 
otwarte są odpowietrzniki.

Na początku procesu napełniania syste-
mu grzewczego, w obiegu o pojemno-
ści 1000 l, znajduje się 1 m3 powietrza, czyli 
ok. 780 000 ml azotu, ok. 210 000 ml tlenu, 
ok. 9620 ml gazów szlachetnych i ok.  
380 ml dwutlenku węgla. W przeliczeniu 
na gęstość jest to ok. 967 000 mg azotu, 
ok. 298 000 mg tlenu i ok. 748 mg dwutlen-
ku węgla. W ten sposób woda napełnia-
jąca wypiera powietrze.

Celem napełnienia systemu jest usunię-
cie powietrza przy zachowaniu najwyższej 
temperatury roboczej, ponieważ zdolność 
rozpuszczania gazów i innych substan-
cji jest różna w zależności od temperatu-
ry (rys. 3).
I tak przy 10°C w 1 litrze wody znajduje się 
11,1 mg tlenu, 17,5 mg azotu i 0,6 mg dwu-
tlenku węgla. Przy 70°C w 1 litrze wody 
znajduje się 3,8 mg tlenu, 7,0 mg azotu  
i 0,3 mg dwutlenku węgla.

Reasumując: jeśli obieg będzie odpowie-
trzony z zachowaniem najwyższej tempe-
ratury roboczej, zostanie w nim niewielka 
ilość gazów.

http://www.instalreporter.pl
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na i zgodna z normą VDI 2035, część 2, punkt 
8.2 i zaprojektowana jako zamknięta, po ok. 
10 h zawartość tlenu wyniesie < 0,02 mg/1. 
Natura reguluje to sama. Z 11,1 g (3,8 g przy 
70°C) tlenu na m3 wody podczas reakcji z żela-
zem powstaje ok. 40 g magnetytu (ok. 13,7 g 
przy 70°C) lub ok. 41 g szlamu rdzy (ok. 14 g 
przy 70°C). Niewielki efekt przyniosły wszyst-
kie próby zastosowania inhibitorów lub sub-
stancji wiążących tlen, mających zapobiec 
powstawaniu produktów korozji podczas na-
pełniania: po pierwsze, prędkość reakcji sub-
stancji wiążących tlen w zimnym środowisku 
nie była zbyt wysoka, po drugie, inhibitory 
musiały najpierw wytworzyć film powłokowy.

Ilość azotu ma znaczenie, jeżeli mówimy  
o negatywnych wpływach powietrza na insta-
lację. Zbyt duże stężenie azotu może powodo-
wać szumy, zimne grzejniki, uszkodzone łożyska 
pomp, erozje, rosnące zużycie energii (ponie-
waż pęcherzyki 
gazu utrudniają 
transport ciepła 
przez powierzch-
nie przewodzą-
ce). Aby usunąć 
azot, należy ko-
niecznie ponow-
nie odpowie-
trzyć instalację 
przy zachowa-
niu maksymalnej 
temperatury ro-
boczej.

Zawarty w obie-
gu grzewczym 
dwutlenek  
węgla to coś 
szczególnego. 

Nie zachowuje się on w wodzie  zgodnie z re-
gułą Williama Henry’ego,  który badał wpły-
wy ciśnienia i temperatury na zdolność roz-
puszczania gazów w wodzie. Dwutlenek 
węgla rozpuszcza się w wodzie i wchodzi  
z nią w reakcje chemiczne. Produkty tych  
reakcji to:
• wodorowęglan,
• węglan, (alkalizacja własna) lub
• kwas węglowy.
Podobnie jak natura za pomocą dwutlenku 
węgla reguluje wartość pH w obiegu krwi,  
w obiegu grzewczym odbywa się to w natu-
ralny sposób.

Wartość pH a materiał

W uzdatnionej wodzie grzewczej może-
my dostrzec zaskakujące zjawisko dotyczą-
ce wartości pH (rys. 5). Wartości pH, które nie 
są krytyczne dla stali i miedzi mogą być kry-

nowania ważna jest także odpo-
wiednia wartość  pH i zawartość 
soli. Prawidłowe funkcjonowanie 
układu krwionośnego możliwe 
jest przy pH od 7,35 do 7,45. War-
tość pH oznacza stężenie jonów 
wodoru, wskazujące na kwaso-
wość lub zasadowość krwi. pH 
obniża się (odczyn krwi staje się 
bardziej kwaśny) wraz ze wzro-
stem ilości dwutlenku węgla i in-
nych kwasów we krwi, a wzra-
sta (odczyn krwi staje się bardziej 
zasadowy) wraz ze wzrostem ilo-
ści związków zasadowych, ta-
kich jak dwuwęglany (HCO3-). 
Jeśli dojdzie do hiperwentyla-
cji, czyli nadmiernej ilości powie-
trza w płucach, spowodowanej 
przyspieszonym głębokim odde-
chem, wzrasta zawartość tlenu 
we krwi i ubywa dwutlenku wę-
gla. Szybkim środkiem zapobie-
gawczym, stosowanym np. przez 
ratowników sanitarnych, jest od-
dychanie przez plastikową lub 
papierową torbę. W ten sposób 
ponownie wzrasta zawartość dwu-
tlenku węgla i reguluje się war-
tość pH krwi. W podobny sposób, 
w ubogiej w sól wodzie grzewczej, 
wartość pH regulowana jest w wy-
niku naturalnych reakcji. 

Wpływ składników  
powietrza na instalacje 

Tlen bardzo szybko wchodzi  
w reakcję z metalami, w wyniku 
czego powstają produkty korozji  
(rys. 4). Jeśli instalacja jest szczel-

Rys. Dr.-Ing. Karin Rühling

Pełna wersja tab. 2
Pobierz

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2014/08/Tab2_powstawanieweglanusodu.jpg
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ny instalacji grzewczej 
(rys. 6) zapewniają do-
skonałą wodę grzew-
czą o właściwej warto-
ści pH.

Potencjalny  
problem: nowy  
kocioł grzewczy 
w starej instalacji

Spora część nowych 
kotłów montowana jest 
w starych instalacjach. 
Niestety podłączenie 
do starego obiegu jest 
ryzykowne:
• do nowego urządze-

nia mogą być wypłukane stare produkty ko-
rozji i szlam,
• w istniejącym obiegu mogą znajdować 
się niezidentyfikowane środki ochrony przed 
osadami wapnia i korozją,
• wiele starych mieszanek inhibitorów nie na-
daje się do instalacji aluminiowych (zbyt wy-
soka wartość pH),
• w skład wielu produktów stosowanych  
w obiegach grzewczych wchodzą związ-
ki boru, który sklasyfikowany został jako tok-
syczny.
Rozwiązanie: gruntowne czyszczenie stare- 
go obiegu zapewni spełnienie wymagań  
i ochroni elementy nowoczesnych kotłów.  
Do tego celu można zastosować mobilną 
odwróconą osmozę BWT MoRo 350 (rys. 6).

Zalecenia dla instalatora

W przypadku nowej instalacji zaleca się po-
stępować jak w tabeli 3. Sama kontrola prze-
wodności wody zasilającej jest niewystar-

czająca. Niektórzy producenci, zalecają 
napełnianie wodą o przewodności < 10 μS/
cm i tolerują dolanie 10%. Zalecenia nor-
my VDI 2035 obowiązują dla obiegów wody 
grzewczej, dlatego pomiarów należy doko-
nywać w instalacji. Trudno jest zmierzyć war-
tość pH w wodzie o przewodności < 40 do 
50 μS/cm. W celu dokładnego jej określenia, 
chemicy stosują neutralny roztwór soli i spe-
cjalną technikę pomiaru dla wody o niskiej 
przewodności. 
W wodzie zmiękczonej lub o niskiej zawar-
tości soli ostateczna wartość pH ustala się 
dopiero po kilku tygodniach od zastosowa-
nia opisanych procesów. Praca instalatora 
opiera się na trzech filarach – doradztwo, 
montaż i konserwacja. W fazie doradztwa 
i montażu nowego kotła w starej instalacji 
powinien on wykazać się wiedzą w zakre-
sie oszczędności energii i długiej żywotno-
ści. Aby wykluczyć potencjalne zagroże-
nie dla zdrowia ludzi, fachowiec powinien 
również sprawdzić, czy rurociąg zasilający 
(przewód napełniający) wyposażony jest  
w przerywacz strugi klasy BA (np. AQA 
therm HFB, rys. 7).
Wybór odpowiedniej metody uzdatniania 
wody oraz coroczna konserwacja, która za-
pewni między innymi stabilizację ciśnienia, 
kontrolę jakości wody oraz wykonanie wielu 
innych niezbędnych czynności, świadczą  
o kompetencjach instalatora.  

tyczne dla aluminium. Osoba planująca in-
stalację grzewczą musi pamiętać, że w przy-
padku zmiękczania wody twardej(wymiana 
jonów wapnia i magnezu na jony sodu),  
w wyniku rozpadu wodorowęglanów, w wo-
dzie ujawni się ukryta alkaliczność (wartość 
pH wzrośnie po 2-4 tygodniach) i spowoduje 
wzrost wartości pH wody grzewczej. Dlatego 
w normie VDI 2035 część 2 zaleca się pomiar 

wartości pH po 8-12 tygodniach. Tak więc  
z 3,3°dH twardości węglanowej (100 mg/ 
1 NaHC03) powstanie do 63 mg/1 węglanu 
sodu (Na2C03) (tab. 2). Węglan sodu może 
spowodować wzrost wartości pH nawet po-
wyżej 9, a to już stanowi zagrożenie dla mate-
riałów aluminiowych! Jeśli stosowana będzie 
woda o niskiej zawartości soli, a instalacja zo-
stanie całkowicie odpowietrzona przy za-

chowaniu maksy-
malnej temperatury 
roboczej (w celu 
uniknięcia pęche-
rzyków i poduszek 
powietrznych), za-
lecenia normy VDI 
2035, część 2 zo-
staną spełnione. 
Warunkiem jest 
oczywiście odpo-
wiednia stabilizacja 
ciśnienia. Produkty 
BWT z oferty ochro-

r
ek

la
m

a

BWT Polska Sp. z o.o.                   
ul. Połczyńska 116, 01-304 Warszawa
tel. 22 533 57 00, faks 22 533 57 19
bwt@bwt.pl, www.bwt.pl

rys. 7 bWT AQA therm HFb 

http://www.instalreporter.pl
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etylenu znajduje się warstwa aluminium, do-
datkowo wzmocniona klejem, który łączy 
wewnętrzną i zewnętrzną warstwę PE-Xb. 
Pośrednia warstwa aluminium służy także 
wzmocnieniu konstrukcji rury i zapewnia do-
skonałe właściwości plastyczne – możliwość 
dowolnego wyginania i 
utrzymywania zadanego 
rurze kształtu. Niezwykle 
istotne jest zastosowanie 
specjalnej technologii. 
Dzięki dodatkowym wią-
zaniom atomowym (sie-
ciowanie – polietylen jest poddawany spe-
cjalnej obróbce, w wyniku której powstają 
poprzeczne wiązania między łańcuchami 
cząsteczek) konstrukcja rury została jeszcze 
bardziej wzmocniona, co ułatwia jej zgina-
nie i przede wszystkim pozwala na użytko-

wanie produktu w ekstremalnych tempera-
turach, aż do 95°C, a więc PEX-AL-PEX może 
być z powodzeniem montowana w ukła-
dach c.o. oraz ogrzewaniu podłogowym. 
Warto podkreślić, że tak wysokie parame-
try zostały uzyskane również dzięki zastoso-

waniu spawania warstw 
metodą TIG. Technologia 
TIG to spawanie łukiem 
elektrycznym i nietopli-
wą elektrodą wolframo-
wą w osłonie gazu obo-
jętnego, obecnie należy 

do najnowocześniejszych.
Konstrukcja, użyte materiały oraz technolo-
gia produkcji, zapewniają bardzo szerokie 
zastosowanie rury w nowoczesnych instala-
cjach sanitarnych i grzewczych oraz dłuższą 
żywotność i niezawodność produktu. 

Nowoczesna technologia i szerokie zastosowanie w budownictwie 

Rura wielowarstwowa  
PEX-AL-PEX marki Ferro 

  Rafał Gacek

  Produkt ma cechy i zalety zarówno rury  
z tworzywa sztucznego, jak i rury metalowej. 
Spośród oferty rynkowej wielowarstwowa 
rura FERRO wyróżnia się jednak szczególną 
budową i szerokim spectrum zastosowania. 
Zewnętrzna i wewnętrzna warstwa wykona-
na jest z PE-Xb – polietylenu sieciowanego 
metodą silanową. Pomiędzy warstwami poli-

Do instalacji wody pitnej, ogrzewania centralnego i podłogowego, 
na gorącą i zimną wodę, a także sprężone powietrze – tak szerokie 
zastosowanie w budownictwie ma najnowszy produkt FERRO  
– wielowarstwowa rura PEX-AL-PEX.

Parametry rur PEX-AL-PEX

• średnica zewnętrzna Ø 16 mm,
• grubość ścianki: 2 mm,
• materiał: PEXb-AL-PEXb,  
(obie warstwy wewnętrzna  
i zewnętrzna sieciowane),
• grubość warstwy AL: 0,2 mm,
• maksymalne ciśnienie robocze: 
10 bar (PN10),
• maksymalna temperatura 
pracy: 95°C,
• najwyższa klasa zastosowania: 5,
• pakowanie: rolki 200 m, 
• oznakowanie: FERRO PIPE 
PEXb-AL-PEXb DN 16x2,0 mm 
(alu: 0,20 mm) CLASS 5 10 BAR 
PN 10 95°.

Nowość! produkt dostępny 
w sprzedaży od 1 lipca 
2014 roku!

http://www.instalreporter.pl
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Gdy odległość od rozdzielacza do np. ła-
zienki (lub łazienek) spełnia warunek z § 120, 
wówczas na rurze powrotnej c.w.u. instalu-
je się kryzę (zawór regulacyjny) wymuszający 
stały obieg ciepłej wody w lokalu.
Na razie wszystko jest OK. Budynek ma 
sprawną instalację i wszystko działa, jak na-
leży. Przystępujemy następnie do opomiaro-
wania mediów. 
Zgodnie z § 121 ust. 2: „W budynku mieszkal-
nym wielorodzinnym do pomiaru ilości zimnej 
i ciepłej wody, dostarczanej do poszczegól-
nych mieszkań oraz pomieszczeń służących 
do wspólnego użytku mieszkańców, należy 
stosować zestawy wodomierzowe”.
Co to oznacza? Ano tyle, że dla zimnej wody 
stosujemy wodomierz z.w., a do ciepłej wo-
domierz c.w. i w ten sposób otrzymujemy nor-
matywny „zestaw wodomierzowy”.

Pojawiający się w praktyce problem 
Jeżeli tak odczytamy zapisy rozporządzenia 
– a na logikę inaczej nie można – to rodzi się 
pytanie: skąd wzięło się przeświadczenie, że 
zestaw wodomierzowy oznacza dla c.w.u. 
wodomierz na zasileniu lokalu oraz wodo-
mierz na powrocie?
Tego nie ma w żadnym miejscu dokumentu.
Konsekwencje takiej interpretacji, z punk-
tu widzenia możliwości rzetelnego rozlicze-
nia kosztów podgrzewu, przedstawiane były 
w poprzednich numerach (InstalReporter 
4/2014, 4/2013, 9/2012).

Pomysł na rozwiązanie poblemu
Zamiast jednak utyskiwania nad rzeczywi-
stością zastanówmy się, jak jest z tym „ciast-
kiem”, tj. jak rozwiązać problem? Zastrze-
gam, że przedstawione rozwiązanie jest 
jednym z możliwych (choć z drugiej strony 
chętnie bym poznał inne). 

Zastosowanie w budownictwie:
• instalacje wody pitnej,
• ogrzewanie podłogowe,
• podłączenia grzejników c.o.,
• gorąca woda,
• zimna woda,
• sprężone powietrze,
• roztwór wodny glikolu etylowego do 50%.

Gwarancja: 
- 15 lat przy ciśnieniu 3 bar i temperaturze 85°C,
- 10 lat przy ciśnieniu 3 bar i temperaturze 95°C.  

Porównanie wiązań atomowych PE i PE-Xb

Prospekt o rurach 
PEX-AL-PEX

Pobierz

Czytanie norm ze zrozumieniem 

Cyrkulacja c.w.u. 
i opomiarowanie zużycia 
wody zgodnie z prawem

  Wojciech Ciejka

  W poprzednim felietonie (IR 4/2014) zajęliśmy 
się konkretnym przypadkiem „opomiarowania” 
cyrkulacji ciepłej wody użytkowej. W poniższym 
zaś tekście zastanowimy się, jak to zrobić, 
by… mieć ciastko i je jednocześnie zjeść.
W życiu matematyczna logika nie zawsze ma 
swoje odzwierciedlenie. Przykład? W latach 
70. ubiegłego wieku w spisie powszechnym 
było pytanie o stan cywilny. Okazało się, że 
było więcej kobiet zamężnych niż żonatych 
mężczyzn... czyli część kobiet „widziało się” 
jako mężatki, a część mężczyzn żonatych po-
strzegało się jako „wolnych”.
W przypadku cyrkulacji c.w.u. podobny me-
chanizm może dotyczyć również norm praw-
nych, których czytanie ze zrozumieniem ma 
zasadnicze znaczenie.
Poniższy tekst napisałem jako podsumo- 
wanie serii, gdzie wspólnie rozważymy  
co „autor mógł mieć na myśli”, wprowa-
dzając określone normy prawne i co z te- 
go wynika. W szczególności analizie pod-
damy wybrane paragrafy – odnoszące się  
do przedmiotowej kwestii „cyrkulacji”  
tj. rozporządzeń właściwych ministrów  
(załączone poniżej).

Norma prawna a praktyka

Przeanalizujmy zapisy aktualnego rozporzą-
dzenia (1) i jej ewentualne konsekwencje dla 
systemów rozliczania kosztów zużycia zimnej 
wody oraz kosztów podgrzewu ciepłej wody 
użytkowej (c.w.u.).
Wprawny czytelnik od razu zauważy pew- 
ną sprzeczność pomiędzy zapisami § 118  
a § 120 – bo wymuszenie cyrkulacji, a tym sa-
mym wzrost strat ciepła na przesyle, raczej 
nie wpływa na racjonalizację kosztów.
Tym zajmować się nie będziemy – to temat 
na „wywiad rzeka”.

Projektowanie i realizacja  
opomiarowania w praktyce
Projektanci, a w konsekwencji wykonawcy, 
realizują wymuszoną cyrkulację c.w.u., opie-
rając się na zapisach § 120 ust. 1. 
W nowych budynkach zasilanie mieszkań 
w media (energia cieplna, zimna i ciepła 
woda) wykonane jest najczęściej tak, że na 
klatce schodowej zlokalizowane są piony  
i rozdzielacze. Z rozdzielaczy zasilane są  
poszczególne mieszkania.

http://www.instalreporter.pl
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Pomysł przyszedł mi do głowy w chwili roz-
patrywania opomiarowania kotłowni budyn-
kowej – a konkretnie właściwego wyszcze-
gólnienia obwodów pierwotnych i wtórnych 
niezbędnych dla prawidłowego zamontowa-
nia czujników temperatury.
Sytuacja „klasyczna” rozprowadzenia wody 
wygląda następująco: 
• woda rozprowadzona jest po budynku  
pionami (zasilanie i powrót/cyrkulacja)  
podłączonymi do poziomu wychodzącym  
z wymiennika c.w.u. lub kotła = „obwód  
pierwotny”;
• od pionów odchodzi rura zasilająca odbio-
ry c.w.u. w danym lokalu = „obwód wtórny”;
• wodomierze c.w.u. zamontowane są na 
rurze zasilającej odchodzącej od obwodu 
wtórnego. Otwarcie baterii powoduje reje-
strację zużycia.
Ilość zarejestrowanych m3 = ilości zużytej 
wody, w tym wypadku również danych do 
podziału kosztów podgrzewu. 
Trywializując: odkręcam kran – wodo-
mierz liczy, zakręcam kran – wodomierz 
nie liczy...
• Suma wskazań wodomierzy z.w. i c.w.u. 

= ilości zużytej zimnej wody (do bilansu  
z wodomierzem głównym). Suma wskazań 
wodomierzy c.w.u. służy określeniu kosz-
tu podgrzewu (do bilansu z ciepłomierzem 
głównym).

Rozwiązanie jest proste, logiczne  
i każdy wie co i jak

Sytuacja z wymuszoną cyrkulacją w miesz-
kaniach wygląda podobnie, z jedną za-
sadniczą różnicą: do obwodu wtórnego 
(pionów) dołączony jest obwód „wtórny 
wtórny” (specjalnie nie wymyślam nomen-
klatury, by dodatkowo wytłuścić różnicę)  
– ten w lokalu.
Dopiero od tego obwodu „wtórnego wtórne-
go” odchodzą indywidualne odbiory.
I teraz clou naszej intelektualnej łamigłówki – 
ktoś wymyślił, że fajnie będzie jak wodomie-
rze znajdą się na zasilaniu i powrocie/cyrku-
lacji tego obwodu.
To tak, jakbyśmy w rozwiązaniu klasycznym 
umieścili wodomierze na pionie c.w.u. (wiem, 
wiem, że tak też się zdarza, i to mając do 
dyspozycji sprawdzony, zgodny z prawem  

i logiczny sposób opomiarowania).
Co zatem zrobić?
Pomyślmy – gdybyśmy rozwinięcie projektu 
instalacji c.w.u. takiego budynku (z wymuszo-
ną cyrkulacją) przekręcili o 90°. Wówczas co 
byśmy zobaczyli – tak! piony stałyby się ob-
wodami pierwotnymi (poziomami), a zasila-
nie i wymuszona cyrkulacja w lokalu wtórny-
mi (coś na kształt pionów).

Jest jeden haczyk – ktoś powie, że trzeba 
zużyć więcej wodomierzy. Otóż w 97% nie! 
Zauważmy, że do opomiarowania „cyrkula-
cji” zużywamy 2 wodomierze* (jeden na za-
silaniu, drugi na powrocie).  
Dla opomiarowania klasycznego odbiorów 

ciepłej wody w kuchni i łazience – też dwa 
(jeden dla kuchni i jeden dla łazienki). 
Bilans wychodzi na zero?
Jednak NIE – bo w tej sytuacji taki układ 
może już stanowić podstawę dla rzetelne-
go rozliczenia kosztu podgrzewu oraz... gwa-
rantuje dłuższą pracę wodomierzy, a przede 
wszystkim wskazanie wodomierza jest tożsa-
me z ilością zużytej wody. Summa summarum 
wychodzimy na zdecydowany plus.

Reasumując, jeżeli cyrkulacja musi być, 
niech będzie, ale wówczas inaczej roz-
strzygnijmy kwestię miejsca zamontowa-
nia wodomierzy.  

W „klasycznym” rozwiązaniu wodo-
mierze montuje się na odejściach 
od obwodu wtórnego.
Poprzez analogię, gdzie zamonto-
walibyśmy wodomierze?  
Oczywiście na odejściach od rury 
zasilającej w lokalu...

* Oczywiście są lokale z kilkoma łazienkami, ale 
ewentualny dodatkowy koszt jest niczym w po-
równaniu z problemami zarządzających, któ-
rzy „łamią sobie głowy” nad z góry przegraną 
sprawą, jaką jest rozliczenie „cyrkulacji”.

Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
§ 118
1. Instalacja ciepłej wody powinna być 
zaprojektowana i wykonana w taki spo-
sób, aby ilość energii cieplnej potrzebna 
do przygotowania tej wody była utrzy-
mywana na racjonalnie niskim poziomie.
2. Urządzenia do przygotowania ciepłej 
wody instalowane w budynkach powinny 
odpowiadać wymaganiom określonym  
w przepisie odrębnym dotyczącym efek-
tywności energetycznej.

§ 120
1. W budynkach, z wyjątkiem jednoro-
dzinnych, zagrodowych i rekreacji in-
dywidualnej, w instalacji ciepłej wody 
powinien być zapewniony stały obieg 
wody, także na odcinkach przewodów  
o objętości wewnątrz przewodu powy- 
żej 3 dm3 prowadzących do punktów 
czerpalnych.
2. Instalacja ciepłej wody powinna za-
pewniać uzyskanie w punktach czerpal-

nych temperatury wody nie niższej niż 
55°C i nie wyższej niż 60°C, przy czym in-
stalacja ta powinna umożliwiać przepro-
wadzanie jej okresowej dezynfekcji ter-
micznej przy temperaturze wody nie 
niższej niż 70°C.

§ 121 
1. W budynku mieszkalnym wielorodzin-
nym, zamieszkania zbiorowego i uży-
teczności publicznej należy stosować 

urządzenia do pomiaru ilości ciepła lub 
paliwa zużywanego do przygotowania 
ciepłej wody.
2. W budynku mieszkalnym wielorodzin-
nym do pomiaru ilości zimnej i ciepłej 
wody, dostarczanej do poszczególnych 
mieszkań oraz pomieszczeń służących do 
wspólnego użytku mieszkańców, należy 
stosować zestawy wodomierzowe, zgod-
nie z wymaganiami Polskich Norm, o któ-
rych mowa w § 115 ust. 1.

http://www.instalreporter.pl
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Nowe grzejniki GALANT –  
gorąca oferta przed sezonem grzewczym!

  Roland krause

  GALANT to doskonały w swej formie, wy-
profilowany grzejnik zaworowo-kompaktowy 
ze stali wysokogatunkowej wg DC 01 o bu-
dowie dwu- lub trójpłytowej w wykonaniu 
dwustronnie zamkniętym. Osłony boczne są 
profilowane, stabilne i trwale połączone. Na-
sadzona przez producenta osłona, o ładnym 
wzornictwie przemysłowym, jest łatwo zdej-
mowalna w celu wygodnego czyszczenia 
wewnętrznego. Model GALANT plus o wyso-

kości wykonania 200 oraz 350 wyposażono  
w podwójne lamele w celu zwiększenia mocy.
Wykończenie farbą uszlachetnioną żywicą 
epoksydową, lakierowane proszkowo we-
dług DIN 55 900. Standardowo występują  
w kolorze białym według RAL 9016, inne kolo-
ry według RAL na zapytanie. Zapakowane są 
w opakowania ochronne przyjazne dla śro-
dowiska z kartonu oraz folii termokurczliwej. 
Grzejniki GALANT mocowane są do ściany za 

Zwykłe grzejniki nie są ozdobą wnętrz. Są jednak takie, których  
na pewno nie powinno się ukrywać. Grzejniki GALANT, mimo że 
służą do ogrzewania domu, mogą być również jego ozdobą. 
Neutralne i dyskretne wzornictwo idące w parze z niemiecką 
jakością idealnie łączy ciepło z ponadczasową estetyką. 

4

Grzejniki uniwersalne
Dane techniczne
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Konwencjonalny wariant podłączeniowy  
“Kompakt” zasilanie i powrót  
przemiennostronny z prawej lub lewej strony.

odpowietrznik

2 x korek zaślepiający

odpowietrznik

2 x korek zaślepiający

Konwencjonalny wariant podłączeniowy  
“Kompakt”zasilanie i powrót jednostronny  
z prawej lub lewej strony.

odpowietrznik

2 x korek zaślepiający

odpowietrznik

2 x korek zaślepiający

Zintegrowany wariant podłączeniowy “Ventil”
zasilanie i powrót od dołu, ze strony prawej  
lub lewej

odpowietrznik

korek zaślepiający

odpowietrznik

korek zaślepiający

Karta katalogowa 
grzejników GALANT

Pobierz

pośrednictwem konsoli – z napinaniem sprę-
żynowym, pokrytej tworzywem sztucznym 
wg RAL 9016 lub za pośrednictwem konso-
li stojącej, pokrytej tworzywem sztucznym wg 
RAL 9016, bądź za pośrednictwem konsoli do 
wiercenia w połączeniu z konsolą – z napina-
niem sprężynowym.
Produkcja objęta systemem kontroli jako-
ści (QM) certyfikowanym według DIN EN ISO 
9001:2000.

Dane techniczne grzejników zaworowo-
-kompaktowych HM-GALANT 
- podłączenia: 5 x G1/2” gwint wewnętrz-
ny, według ISO 228 (GALANTplus 6 x G 1/2”), 
dolne (środkowo) dla podłączeń jedynie od 
dołu poprzez zintegrowany zespół zaworo-
wy, montaż zaworu z lewej – zasilanie z lewej, 
montaż zaworu z prawej – zasilanie z prawej 
- ciśnienie robocze 6 bar 
- ciśnienie próbne 8 bar 
- temperatura maks. 110°C 
- typy: 20, 21, 22, 33 (odpowiednio D, EKE,  
DK, DKEK) 
- wysokość 200, 350, 500, 600, 900 mm 
- długość 400 ... 3000 mm 
- gwarancja 10 lat  

http://www.instalreporter.pl
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niki podłużne i narożne pozwalają na kreatyw-
ne i indywidualne projekty strefy prysznicowej  
z odpływem na poziomie posadzki. W przy-
padku deszczownic lub innych rozwiązań  
o dużym przepływie wody możemy łączyć 
ze sobą dwa odwodnienia, aby osiągnąć 
odpowiednio wysoką wydajność odpływu.
Advantix Vario przekonuje także swym mi-
nimalistycznym wzornictwem. Szczelina od-
prowadzająca wodę o szerokości zaledwie 
20 mm, z położonym centralnie wąskim rusz-
tem ze stali nierdzewnej, nadaje odpływo-
wi elegancki i stonowany wygląd. Przyciąga 
on wprawdzie wzrok, lecz nie dominuje nad 
całą aranżacją łazienki.
Dzięki nowej wersji Advantix Vario ta elastycz-
ność jest możliwa również przy modernizacji 
łazienki. Niska wysokość montażowa, regu-
lowana w zakresie od 70 do 95 mm pozwala 
na montaż prysznica z odpływem na pozio-
mie posadzki nawet w warstwie jastrychu  
o znacznie ograniczonej grubości.
Fot. Viega  

Do pryszniców z odpływem na poziomie posadzki  

Odwodnienie liniowe 
Advantix Vario w łazienkach remontowanych

  Nowa wersja Advantix Vario przekonuje 
także komfortowym i prostym mechanizmem 
samoczyszczącym. Konstrukcja o niskich 
oporach przepływu pozwala na osiągnięcie 
wysokiej prędkości przepływu wody. Zapew-
nia to skuteczne odprowadzenie wszystkich 
zanieczyszczeń. Odwodnienie można rów-
nież łatwo i szybko wyczyścić ręcznie za po-
mocą spirali kanalizacyjnej, zdejmując wcze-
śniej ruszt i osadnik zanieczyszczeń. 
Instalację odwodnienia prysznicowego ułatwia 
obracany o 360° króciec przyłączeniowy. Od-
pływ można podłączyć do rur o średnicy DN 40 
lub 50 bez stosowania złączki przejściowej.

Uszczelnienie warstwowe
Połączenie odwodnienia z uszczelnieniem 
warstwowym jest niezwykle proste. Podob- 
nie jak inne modele z serii Advantix Vario, 
również wersję do remontów wyposażono  

w specjalny kołnierz, który ma dużą po-
wierzchnię umożliwiającą połączenie go  
z taśmą uszczelniającą. Pozwala to na bez-
pieczny montaż odwodnienia na przejściach 
do warstwy jastrychu i kompensację ewen-
tualnych przesunięć, jakie mogą się pojawić 
po instalacji. Żeby ułatwić współpracę po-
między fachowcami, firma Viega dołącza 
do odpływu „zestaw dla płytkarza”. Zawiera 
on styropianową wkładkę, będącą elemen-
tem pomocniczym przy układaniu płytek, 
odpowiednią taśmę uszczelniającą, właści-
wy klej oraz precyzyjną instrukcję montażu. 

Szerokie pole do popisu dla  
projektantów, także przy remontach
Advantix Vario wyróżnia niezwykła elastycz-
ność montażowa – regulacja długości w zakre-
sie 30-280 cm umożliwia idealne dopasowanie 
do każdej sytuacji budowlanej. Specjalne łącz-

Advantix Vario w wersji do remontów idealnie sprawdza się podczas 
renowacji łazienek. Niezwykle niską wysokość zabudowy (zaledwie 70 mm) 
osiągnięto dzięki nowej konstrukcji odpływu. Mimo płaskiego korpusu 
wydajność odwodnienia wynosi min. 0,55 l/s, a w razie potrzeby można ją 
jeszcze podwoić. W tym celu wystarczy połączyć ze sobą dwa odpływy. 
Wysokość zamknięcia wodnego 25 mm skutecznie zabezpiecza przed 
nieprzyjemnymi zapachami z kanalizacji.

Nowy model Advantix Vario (z prawej strony) mieści 
się na znacznie mniejszej przestrzeni zabudowy niż 
tradycyjna wersja

Pomimo niskiego korpusu wydajność odpływu 
Advantix Vario w wersji do prac modernizacyjnych 
wynosi min. 0,55 l/s 

Wersję Advantix Vario przeznaczoną do remontów 
cechuje ta sama minimalistyczna forma z rusztem  
o szerokości zaledwie 4 mm

http://www.instalreporter.pl
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Czy uważa Pan, że szkolenia EUCERT  
z zakresu pomp ciepła wystartowały  
w dobrym momencie?
Byłoby dobrze, gdyby system certyfikacji EU-
CERT był wprowadzony kilka lat wcześniej,  
a nie dopiero w 2014 roku… Ale trzeba pa-
miętać, że przygotowanie i wdrożenie ta-
kiego systemu szkoleń musi niestety trwać. 
To nie tylko kwestia tłumaczeń, korekty czy 
adaptacji materiałów szkoleniowych, ale 
również np. czasochłonnego przygotowa-
nia bazy szkoleniowej czy też wewnętrznych 
szkoleń trenerów. Po pierwszych doświadcze-
niach widać, że wąskim gardłem w szybkim 
rozwoju systemu szkoleń EUCERT jest ograni-
czona kadra trenerów.

Kto był pomysłodawcą szkoleń EUCERT  
i jak wyglądał proces ich tworzenia?
Systemy certyfikacji instalatorów są ważnym 
czynnikiem zapewniającym rozwój i kontro-
lę rynku urządzeń korzystających z odnawial-
nych źródeł energii. Spełniają istotną rolę  
z punktu widzenia ochrony interesów klienta. 
Europejski system certyfikacji EUCERT (Certy-
fikat Europejskiego Instalatora Pomp Ciepła) 
powstał na bazie poprzedniego udanego 
programu szkoleń, finansowanego ze środ-
ków UE, w ramach projektu UE-CERT.HP. Pro-
gram UE-CERT.HP miał na celu zainicjowanie 
szkoleń i przeprowadzenie europejskiej kam-
panii wzmocnienia jakości wykonywanych 
usług przez instalatorów w zakresie technolo-
gii pomp ciepła. Był wspierany przez Komisję 
Europejską w ramach programu Inteligentna 
Energia i zakończył się w grudniu 2006 roku. 
Europejska Organizacja Pomp Ciepła, wie-
dząc, że branża potrzebuje systemu cer-
tyfikacji instalatorów, rozwinęła go i przy 
współudziale krajowych stowarzyszeń pro-
muje intensywnie w kilkunastu krajach  

Po pierwszej turze 
szkoleń EUCERT  
...okiem organizatorów

  z Pawłem Lachmanem, prezesem PORT PC,  
     rozmawiała Małgorzata Tomasik

Europejska baza instalatorów EUCERT jest dostępna na stronie internetowej EHPA.org 
http://www.ehpa.org/european-certified-hp-installer/certified-installer-database/

Paweł Lachman

Jeden z najlepszych specjalistów branży 
grzewczej, o rzetelnej wiedzy teoretycznej 
i praktycznej. Przez lata pasjonat nowych 
technologii i propagator techniki kondensa-
cyjnej. Fachowiec o szerokim spojrzeniu na 
małą energetykę i aspekty ekologiczne.
Od prawie 6 lat aktywny działacz w segmencie 
pomp ciepła, pomysłodawca i współzałożyciel 
stowarzyszenia PORT PC. Odpowiedzialny za 
współpracę z MG, NFOŚiGW, organizacjami 
rządowymi i instytutami naukowymi. 
Autor i współautor wielu nowych inicjatyw po-
dejmowanych i wdrażanych przez PORT PC. 
Paweł Lachman jest autorem wielu publikacji 
merytorycznych, zarówno z ogrzewania tra-
dycyjnego (kotły i kotłownie), systemów c.o.,  
a ostatnio OZE. Od lat prowadzi szkolenia z za-
kresu ogrzewania i odnawialnych źródeł energii.
Sumienny i słowny na polu zawodowym  
i w kontaktach międzyludzkich. 
W październiku 2014 roku w czasie targów 
Renexpo został uhonorowany wyróżnieniem 
osobowość branży OZE w 2013 roku.

http://www.instalreporter.pl
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Europy. Program ten jest też w 100% zgodny  
z wymogami Dyrektywy OZE (29/WE/2009), 
gdyż była ona podstawą do stworzenia 
wymogów certyfikacji instalatorów OZE. 
Warto podkreślić sukces, jakim jest to, że w Pol-
sce system certyfikacji EUCERT wspierają rów-
nież najsilniejsze  organizacje branżowe: Stowa-
rzyszenie Importerów i Producentów Urządzeń 
Grzewczych, Polskie Stowarzyszenie Pompa 
Ciepła oraz nowo powstała organizacja Pol-
skie Stowarzyszenie Instalatorów Pomp Ciepła.

Na ile szkolenia te uwzględniają specyfi-
kę polskiego rynku pomp ciepła i poziom 
wykonawców w Polsce i czy jest w ogóle 
potrzebne uwzględnianie tych różnic?
Zakres szkolenia w Polsce poszerzono o m.in. 
obsługę programów symulacyjnych dla instala-
cji z pompami ciepła i dolnych źródeł ciepła,  
o niezwykle ważną tematykę budynków energo-
oszczędnych i o kwestię równoważenia hydrau-
licznego instalacji. Ponadto uczestnicy szkolenia 
otrzymują również ponad 30 gotowych arkuszy 
kalkulacyjnych z różnych dziedzin powiązanych 
z pompami ciepła. Kurs prowadzą wykładowcy 

Europejski System Szkoleń i Certyfikacji Instalatorów Pomp Ciepła (EUCERT)

EUCERT to system szkoleń i certyfikacji, któ-
rego celem jest ujednolicenie poziomu 
szkoleń dla instalatorów pomp ciepła  
w całej Europie. Jest to najwyższy stan-
dard, który może pomóc w wykonywaniu 
instalacji z pompami ciepła o najwyższej 
jakości. 5-dniowe szkolenia dla instalato-
rów zakończone są egzaminem uprawnia-
jącym do otrzymania certyfikatu EUCERT 
uznawanego w większości krajów Europy, 

w których działa program. Certyfikat EU-
CERT ważny jest przez 3 lata z możliwością 
odnowienia. Jednocześnie każdy certyfiko-
wany instalator zostanie wpisany do euro-
pejskiej bazy instalatorów pomp ciepła na 
stronie internetowej EHPA oraz PORT PC.
Uczestnicy otrzymają obszerny podręcznik 
opracowany przez ekspertów z całej Euro-
py tworzących Komitet Edukacyjny EHPA. 
Ponadto jako dodatkowe narzędzia każdy 

instalator otrzyma zestaw arkuszy kalkula-
cyjnych, będący uzupełnieniem zagad-
nień poruszanych podczas szkolenia.
Szczegółowa tematyka szkoleń EUCERT to 
m.in.: zagadnienia marketingowe, anali-
za kosztów – pompy ciepła, ekologia i śro-
dowisko, geologia, klimat i uregulowania 
prawne, budynki energooszczędne, zasa-
da działania i szczegóły techniczne pomp 
ciepła, systemy dystrybucji ciepła i inte-

gracja systemów hydraulicznych, dobór 
i instalacja dolnego źródła ciepła, tryb 
pracy i kontrola, przeprowadzanie oceny 
miejsca i instalacji, obsługa komputerowe-
go programu symulacyjnego do instalacji 
z pompami ciepła, instalacja pompy cie-
pła i osprzętu oraz kontrola systemu, pod-
stawy elektryczne, edukacja klienta, gwa-
rancja, serwis pompy ciepła, częste błędy 
i praktyczne doświadczenia. 

Przykładowy arkusz 
kalkulacyjny

Pobierz

Przykładowy arkusz 
kalkulacyjny

Pobierz

Uczestnik szkolenia dostaje ponad  
30 różnych arkuszy kalkulacyjnych

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2014/08/a.png
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2014/08/b.png
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III Kongres 
PORT PC

z kilkunastoletnim doświadczeniem praktycznym 
i teoretycznym. Kluczowe jest również to, że są 
to osoby z nieprzeciętną pasją. Podkreślają to 
sami uczestnicy szkoleń. W mojej ocenie są to 
najlepsi trenerzy z branży. Niektóre badania 
pokazują, że za sukces i zadowolenie uczestni-
ków szkoleń odpowiada w 80% trener. Nawet 
najlepsze materiały szkoleniowe czy świetnie 
wyposażona sala szkoleniowa nie wystarczą… 

Jak PORT PC zamierza wspierać instalato-
rów z certyfikatem EUCERT?
W najbliższych miesiącach planujemy stwo-
rzenie specjalnej strony kodowanej dla osób, 

które mają certyfikację EUCERT. Będą tam 
dostępne – uaktualniane na bieżąco – arku-
sze kalkulacyjne, wzorcowe umowy, dodat-
kowe narzędzia. Myślimy też o rozmowach  
z ubezpieczycielami instalatorów, tak aby np. 
składka ubezpieczenia OC była odpowied-
nio niższa dla instalatorów posiadających 
certyfikat EUCERT. Przewidujemy też spe-
cjalne rabaty np. na konferencje, takie jak 
uczestnictwo w III Kongresie PORT PC, który 
odbędzie się 23 września 2014 w Warszawie. 
Myślimy także o specjalnych 1-2-dniowych 
szkoleniach uzupełniających do systemu  
EUCERT, np. o szkoleniach F-gazowych, rów-

System EUCERT działa 
w 14 krajach Europy  
i jest jedynym 
systemem certyfikacji 
instalatorów pomp 
ciepła w Europie

noważeniu hydraulicznym instalacji grzew-
czych czy też szkolenia na temat budynków 
okołozeroenergetycznych. PORT PC zamierza  
w najbliższym czasie aktywnie promować 
pompy ciepła wśród potencjalnych inwesto-
rów. Przygotowujemy specjalną 24-stronni- 
cową broszurę, która pomoże inwestorowi  
w wyborze pomp ciepła z pionowymi grun-
towymi wymiennikami ciepła. Zalecamy tam 
potencjalnym inwestorom wybór instalato-
rów, którzy posiadają uprawnienie EUCERT. 
Szczegółowa lista europejskich certyfikowa-
nych instalatorów pomp ciepła znajduje się 
pod linkiem www.ehpa.org/european-certi-
fied-hp-installer/certified-installer-database/

Czy PORT PC jako organizator szkoleń sta-
rał się lub będzie się starał o dofinansowa-
nie z programów dedykowanych poszerza-
niu wiedzy i kwalifikacji z zakresu OZE  
w celu zachęty i odciążenia uczestników?
Na tym etapie szkolenia EUCERT prowadzone 
są w jednym miejscu, w Katowicach. Orga-
nizatorem szkoleń w Polsce jest katowicki PNT 
Euro-centrum. Dzięki współpracy z PNT Euro-
-centrum jest możliwe 30% dofinansowanie  
w ramach pomocy de minimis dla mikro i ma-
łych przedsiębiorstw. 

Na dzień dzisiejszy odbyła się już pierw-
sza tura szkoleń... 
Pozytywne opinie instalatorów po pierwszych 
szkoleniach wskazują, jak potrzebne jest takie 
szkolenie. Najbliższe 2-3 terminy są już dawno 
zapełnione. Widać też, że szkolenie jest ka-
talizatorem dla innych szkoleń. Warto powie-
dzieć, że uzyskanie uprawnień EUCERT jest 
możliwe po zdaniu egzaminu i po skończeniu 
kursu EUCERT. Nie ma możliwości zdawania 
internistycznego, warunkiem koniecznym jest 
ukończenie kursu EUCERT.

III Kongres PORT PC pod hasłem  
„Technologia jutra dostępna już dzisiaj” 
odbędzie się 23 września 2014 r. godz. 
9:30-16:30 w Centrum Konferencyjne 
EXPO XXI, ul. Ignacego Prądzyńskiego 
12/14, 01-222 Warszawa, podczas tar-
gów RENEXPO®.

Cena regularna: 240 zł (do 
31.08.2014)/300 zł (od 1.09.2014), stu-
denci: 150 zł (za okazaniem legitymacji 
studenckiej), koła naukowe: 100 zł/os. 

Rejestracja: Kliknij tutaj

W program konferencji m.in.:
- Najlepsze praktyki w zakresie rozwoju 
rynku pomp ciepła – doświadczenia  
z rynku niemieckiego (Dipl.-Ing.  
Karl-Heinz Stawiarski)
- Zastosowania pomp ciepła dużej 
mocy (dr inż. Leszek Wojtan)
- Kierunki rozwoju technologii pomp 
ciepła na podstawie bieżących pro-
jektów IEA Heat Pump Programme (dr 
inż. Marek Miara)
- Nowe Warunki Techniczne w 2017 r.  
i 2021 r. w Polsce a zastosowanie pomp 
ciepła (dr inż. Piotr Jadwiszczak)
- Panel dyskusyjny z udziałem eksper-
tów OZE (Program Prosument, szkolenia 
EUCERT, taryfy elektryczne dla pomp 
ciepła)

http://www.instalreporter.pl
http://www.ehpa.org/european-certified-hp-installer/certified-installer-database/
http://www.ehpa.org/european-certified-hp-installer/certified-installer-database/
http://www.renexpo-warsaw.com/rejestracja.html?&L=0
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zję, aby jeszcze lepiej wykonywać moją pra-
cę. Poza tym jestem zwolennikiem pewnej 
standaryzacji wykonywania instalacji z pom-
pami ciepła, aby uchronić nieświadomych 
inwestorów przed tymi instalatorami, którzy 
obniżają ceny instalacji kosztem jakości ma-
teriałów i wykonanych robót. Takie działania 
zmierzające do podniesienia poziomu wyko-
nywania instalacji promujemy także poprzez 
Polskie Stowarzyszenie Instalatorów Pomp Cie-
pła, którego jestem aktywnym członkiem. 

Jak ocenia Pan poziom merytoryczny 
szkolenia/poziom wykładowców, materia-
łów przygotowanych dla uczestników, wy-
korzystania nowoczesnych form przekazu?
Dariusz Michalak: Dobre przygotowanie ma-
teriałów oraz wykorzystanie nowoczesnych form 
przekazu nie ulega wątpliwości podczas całego 
procesu edukacyjnego, ale i tak najistotniejszym 
filarem tego wydarzenia jest wyjątkowo wyso-
ki poziom merytoryczny zespołu wykładowców. 
Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż większość 
ćwiczeń, to projekty autorskie prowadzących.
Artur Panas: Pozytywnie, wysoki poziom, 
ogrom włożonej pracy w przygotowanie 
opracowań. Wielkie uznanie. 
Bogdan Grala: Poziom merytoryczny szkole-
nia oceniam bardzo wysoko, a to głównie za 
sprawą poziomu wiedzy wykładowców. Na-
prawdę mogę powiedzieć, że zaimponowa-
ła mi ich wiedza fachowa i wiele mogłem  
z niej skorzystać także podczas swobodnej 
wymiany naszych wzajemnych doświadczeń. 

Gros osób biorących udział w szkole-
niu to ludzie ze sporym doświadczeniem 
zawodowym. Czy więc zapisując się na 
szkolenie, nie miał Pan obaw, co do za-
kresu wiedzy przekazywanej na szkoleniu 
i jej strony praktycznej? 

Dariusz Michalak: Wzięcie udziału w szkole-
niu z osobami o wyższym poziomie doświad-
czenia zawodowego wcale nie rodzi obaw, 
a wręcz przeciwnie jest okazją do transferu 
wiedzy, która umożliwi w przyszłości uniknię-
cie błędów przeszłości.
Artur Panas: Nie.
Bogdan Grala: Obawy były spore, bo 
uczestniczyłem już w wielu szkoleniach o po-
dobnej tematyce. Były do jednak szkolenia 
typowo nastawione na konkretne produkty 
konkretnych firm, czyli tzw. „sponsorowane”. 
Te obawy zostały jednak bardzo szybko roz-
wiane, kiedy poznałem zakres szkolenia oraz 
wykładowców, posiadających ogromną 
wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktycz-
ną, a co najważniejsze ogarniętych prawdzi-
wą pasją do pomp ciepła.

Jak ocenia Pan stopień trudności egzaminu? 
Dariusz Michalak: Egzamin EUCERT nie na-
leży do łatwych, ale i szkolenie nie jest wyda-
rzeniem dla każdego… konfiguracja pytań, 
zakresy tematyczne, stopień trudności są na-
pisane ściśle dla osób z branży.
Artur Panas: Trudny.
Bogdan Grala: Egzamin wbrew pozorom nie 
był wcale łatwy, bo wymagał szerokiej wie-
dzy z wielu dziedzin. Tym niemniej uważam, 
że każdy, kto przejdzie cały cykl szkolenia  
i poważnie go potraktuje, jest w stanie taki 
egzamin zdać bez problemu. 

Czy koszt szkolenia i uzyskania certyfika-
tu uważa Pan za rozsądny?
Dariusz Michalak: Na pytanie o koszt szko-
lenia odpowiem według starej zasady, która 
mówi, że jeżeli jest nam coś potrzebne i uży-
teczne, to nawet jeśli kosztuje, to nie ma zna-
czenia. Jeżeli zaś coś jest nieprzydatne, to 
nawet gdy byśmy to otrzymali za darmo, to 

Chciałabym zapytać o Pański indywidualny 
powód przystąpienia do szkolenia EUCERT?
Dariusz Michalak: Na wstępie chciałbym za-
cytować fragment znanej polskiej komedii „me-
chanizator z dyplomem – hm, a znajdź dzisiaj 
bez dyplomu”. Mówię w ten sposób, ponieważ 
w dzisiejszym gąszczu ofert szkoleniowych wy-
bór tych naprawdę treściwych i przydatnych 
wcale nie jest prosty, a brałem udział w wielu.
Głównym powodem jest niewątpliwie moje 
prywatne zainteresowanie technologią 
pomp ciepła i nie wyobrażałem sobie lepszej 
okazji do podniesienia kwalifikacji zawodo-

wych, jak właśnie udział w prestiżowym szko-
leniu EUCERT. To właśnie taki rodzaj kształce-
nia uznaję za istotny w karierze zawodowej.
Artur Panas: Usystematyzowanie wiedzy, uzu-
pełnienie braków, chęć posiadania certyfika-
tu EHPA, możliwość wyróżnienia się na rynku.
Bogdan Grala: Główne powody to cieka-
wość i chęć poszerzenia wiedzy. Ciekawiło 
mnie, jak wykonuje się instalacje z pompami 
ciepła w innych krajach europejskich, a szcze-
gólnie w tych z wieloletnim doświadczeniem, 
a poszerzanie wiedzy leży po prostu w mojej 
naturze. Zawsze staram się wykorzystać oka-

Z prośbą o podzielenie się swoim doświadczeniem i opiniami po odbytym 
szkoleniu EUCERT zwróciliśmy się do kilku uczestników. Zadaliśmy pytania – 
także „niełatwe” – i poniżej zamieszczamy krótkie wypowiedzi 3 panów. 
Redakcja serdecznie dziękuje za udzielone odpowiedzi.

Bogdan Grala
ENERGY PARTNER

Świebodzin
www.energypartner.pl

Dariusz Michalak
PARTNER FIRMY VAILLANT
Kalwaria Zebrzydowska

dariusz.mich@op.pl

Artur Panas
GRASANT

Krerowo k. Poznania
www.grasant.pl

Opinie uczestników  
o szkoleniu i certyfikacji EUCERT
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(którym nie chce się poszerzać wiedzy) oraz 
„wszechwiedzących” (którzy i tak wiedzą naj-
lepiej, jak instalować pompy ciepła). Oczy-
wiście dobre imię i lista referencyjna wyko-
nawcy będą zawsze ważne, ale poziom jego 
wiedzy powinien być zweryfikowany przez 
niezależną jednostkę. Mam nadzieję, że zna-
czenie certyfikatu EUCERT będzie poprzez 
jego nagłaśnianie sukcesywnie rosło i przy-
czyni się do podwyższenia poziomu wykony-
wania instalacji z pompami ciepła.

Czy w Pana przypadku uzyskanie certyfi-
katu już miało swój pozytywny oddźwięk 
zawodowy?
Dariusz Michalak: W moim przypadku uzy-
skanie certyfikatu nie tylko przełożyło się na 
zwiększone zainteresowanie inwestorów, ale 
również sporo zapytań od firm chcących na-
wiązać współpracę. Uwieńczeniem jednej  
z ofert jest członkostwo w wiodącym mało-
polskim „klasterze zrównoważona infrastruktu-
ra” będącym krajowym promotorem budow-
nictwa pasywnego i zeroenergetycznego. 
Ze swej strony pragnę podziękować organiza-
torom za możliwość wzięcia udziału w szkoleniu 
i życzyć wielu sukcesów w tworzeniu nowej rze-

czywistości, bo to właśnie dzięki takim wydarze-
niom jest szansa, że zastaliśmy Polskę zadymioną, 
ale dla przyszłych pokoleń zostawimy zieloną. 
Artur Panas: Jeszcze nie.
Bogdan Grala: To jeszcze zbyt świeża sprawa 
i posiadanie certyfikatu nie przyniosło bezpo-
średnich efektów mojej firmie, ale na pewno 
będę się nim „chwalił” w rozmowach z klien-
tami, szczególnie z tymi, dla których głów-
nym (a często jedynym) elementem oferty jest 
cena. Niestety klienci często nie zdają sobie 
sprawy, że prawidłowe wykonanie instalacji  
z pompą ciepła wymaga właściwego do-
boru, zastosowania odpowiednich materia-
łów i fachowego montażu, a to niekoniecznie 
musi przełożyć się na ofertę „najtańszą”. Każ-
dy instalator wie, gdzie można zaoszczędzić, 
tak aby „zadowolić cenowo” klienta, ale tyl-
ko dobrzy instalatorzy pewnych rzeczy nie 
zrobią, bo wiedzą, że odbije się to później na 
nieprawidłowym funkcjonowaniu systemu. 
Dlatego bardzo się cieszę, że system certyfi-
kacji EUCERT w końcu zaistniał w Polsce, bę-
dzie on służył na pewno podniesieniu jakości 
wykonywania instalacji z pompami ciepła,  
a to przede wszystkim chcemy promować jako 
Stowarzyszenie Instalatorów Pomp Ciepła! 

i tak nic z tego. Tak, certyfikat jest warty po-
święconego czasu i pieniędzy.
Artur Panas: Tak.
Bogdan Grala: Uważam, że inwestycja  
w szkolenie EUCERT była dla mnie i mojej fir-
my opłacalna i na pewno nie były to straco-
ne ani czas, ani pieniądze. Poziom cenowy 
szkolenia jest na pewno do zaakceptowania, 
biorąc pod uwagę także otrzymane mate-
riały i proste programy doborowe.

Co można by zmienić w systemie certyfi-
kacji EUCERT ?
Dariusz Michalak: System certyfikacji  
EUCERT nie wymaga zmian z powodu natu-
ralnej ewolucji, jaka na naszych oczach do-
konuje się w technice, jak i w przepisach 
prawnych i to te nowe sytuacje będą wpły-
wać na przyszły kształt i znaczenie certyfikatu.
Artur Panas: Wprowadzenie materiałów z zakre-
su prawa cywilnego i odpowiedzialności finanso-
wej instalatora przed klientem – to taki mój konik.
Bogdan Grala: Moim zdaniem sam system 
certyfikacji EUCERT jest dobrze dopracowany 
(w końcu obowiązuje w Europie od lat), ale po-
trzebna jest jakaś kampania służąca jego upo-
wszechnieniu w naszym kraju, tak aby instalacji 
z pompami ciepła, które wymagają napraw-
dę niemałej wiedzy, nie wykonywali ludzie bez 
odpowiedniego przygotowania zawodowego.

Jeśli zapytam o konkurencję dla szkoleń 
EUCERT, to jak zabrzmi Pani odpowiedź?
Dariusz Michalak: Aktualna bezkonkuren-
cyjność szkoleń EUCERT polega na bardzo 
prostej podstawie, jeśli ktoś chciałby stwo-
rzyć konkurencyjne wydarzenie to musiałby 
zabrać trenerów z PORT PC oraz ich krajowe  
i międzynarodowe kontakty z najważniejszy-
mi ośrodkami badawczo-rozwojowymi
w dziedzinie pomp ciepła w Europie.

Artur Panas: Nie znam, chyba nie ma.
Bogdan Grala: Poziom merytoryczny szkole-
nia EUCERT zdecydowanie przewyższa wszyst-
kie szkolenia, w których uczestniczyłem do tej 
pory, a muszę dodać, że instalacjami z pom-
pami ciepła zajmuję się już prawie od 10 lat.  
Z mojego punktu widzenia w chwili obecnej nie 
ma konkurencji dla szkoleń EUCERT, które ofero-
wałyby chociaż zbliżony poziom merytoryczny.

Czy brak wymogu konieczności posiada-
nia certyfikatu EUCERT do wykonywania 
zawodu instalatora pomp ciepła może 
mieć duży wpływ na decyzję nieprzy-
stąpienia do szkolenia? Czy w tej akurat 
branży – branży instalatorów OZE – więk-
sze znaczenie ma dobre imię wykonaw-
cy i bogata lista referencyjna obiektów 
niż sam certyfikat?
Dariusz Michalak: To nic nowego, że inwe-
storzy przywiązują wagę do listy referencyj-
nej wykonanych instalacji, czy tak zwanych 
poleceń. Każdy w swej karierze zawodowej 
musiał przejść pewną drogę, aby znaleźć się 
w punkcie, w którym jest. To samo czeka cer-
tyfikat EUCERT. Nie jest to tylko kawałek
papieru, ale początek żmudnej pracy, która 
tylko dobrymi przykładami jest wstanie udo-
wodnić swoją wyższą jakość i wytyczyć zu-
pełnie nowe standardy w pracy instalatorów, 
a to z kolei przełoży się na zwiększone zainte-
resowanie znakiem jakości. Niewidzialna ręka 
rynku sama zweryfikuje zasadność stosowa-
nia certyfikatu niezależnie od aktualnego, 
jak i przyszłego stanu prawnego.
Artur Panas: 1) Tak. 2) Nie wiem, oba aspekty 
powinny istnieć równolegle. Trzeba o to zapytać 
odbiorców końcowych, co jest dla nich ważne.
Bogdan Grala: Brak takiego wymogu na 
pewno nie przekona do przystąpienia do 
szkolenia instalatorów z grupy tzw. „leniwych” 

Organizacja została powołana do życia  
w 2013 roku z inicjatywy 17 firm. Członkami 
są firmy i wykonawcy instalacji z pompa-
mi ciepła. 
17 lipca 2014 roku zostało wydane postano-
wienie Sądu Rejonowego Poznań Nowe Mia-
sto i Wilda w Poznaniu o nadaniu Stowarzy-
szeniu numerów REGON i NIP, a tym samym, 
organizacja może zaczęła formalnie działać.

Mówią o sobie: łączy nas to, iż nie godzi-
my się, aby instalacje, których sercem są 
pompy ciepła, były wykonywane wadliwie 
lub niedbale. Nasza organizacja jest odpo-
wiedzią na obecną niezadowalającą sytu-
ację rynkową – niezadawalającą zarówno 
dla Klientów, jak i nas, wykonawców. Zbyt 
często w instalacjach pojawiają się rażące 
błędy wynikające z niedbalstwa, braku wy-
starczającej wiedzy czy niestaranności…

www.psipc.pl
przejdź

http://www.instalreporter.pl
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ścią nowych inwestycji, co było następstwem 
wejścia w kwietniu 2012 roku tzw. ustawy de-
weloperskiej. Chcąc uniknąć jej potencjalnie 
negatywnych skutków dla branży nierucho-
mości, deweloperzy wprowadzili dużą liczbę 
mieszkań do sprzedaży.
W czerwcu dewelope-
rzy ukończyli 4,3 tys. loka-
li, co oznacza 8% więcej, 
niż w analogicznym okre-
sie 2013 roku. Jest to o tyle 
zastanawiające, że śred-
ni czas realizacji inwesty-
cji przez dewelopera to 
24 miesiące. Dwa lata 
temu statystyki pokazy-
wały dużą liczbę rozpo-
czynanych budów. Moż-
na przypuszczać, że chęć 
szybkiego rozpoczęcia in-
westycji przed końcem kwietnia 2012 r., czy-
li wejściem w życie ustawy deweloperskiej, nie 
przełożyła się na szybkość faktycznego przy-
stąpienia do prac budowlanych. 

Oceny rynku instalacyjno- 
-grzewczego w II kwartale 

II kwartał 2014 roku w opinii większości był 
gorszy od II kwartału 2013 roku, a rok temu 
mówiło się prawie o załamaniu rynku insta- 
lacyjno-grzewczego. Uzyskane z rynku opinie 
różniły się czasem znacznie w ocenie, ponie-
waż mówi się zarówno o wzrostach, jak i spad-
kach, jednak mediana bardziej wskazuje na 
pewne spadki rok do roku, w granicach od lek-
kich wzrostów do nawet 5-10% spadków. Oczy-
wiście wyglądało to różnie w różnych grupach 
produktowych. Powodem tego było zmniejszo-
ne zapotrzebowanie na produkty w hurtow-
niach oraz tzw. efekt ukraiński, który ograniczył 

handel na ścianie wschodniej Polski. 
Sygnalizowane tendencje lekko wzrostowe, 
mogą wynikać z poprawy danych makroeko-
nomicznych i stabilizacji w gospodarce. Zwięk-
szony popyt na urządzenia grzewcze nie roz-

kładał się równomiernie, 
tzn. w niektórych grupach 
był dwucyfrowy, w innych 
miał niewielki przyrost lub 
nawet znaczne spadki. 
Rynek kotłów konsekwent-
nie przesuwa się w kierun-
ku kotłów kondensacyj-
nych i z zamkniętą komorą 
spalania. Widoczna jest 
tendencja zainteresowa-
nia klientów indywidual-
nych pompami ciepła na 
rzecz spadku popularno-
ści kolektorów słonecz-

nych. W dalszym ciągu dominuje rynek ceny, 
co można uznać już za standard i specyfikę 
naszego rynku. Ceny spadają, także na usługi. 
Obrót był robiony raczej na inwestycjach, niż 
na klientach indywidualnych. Daje się zauwa-
żyć brak wsparcia finansowego na rzecz roz-
proszonych instalacji grzewczych. W dalszym 
ciągu występuje problem z kotłowniami po-
wyżej 50-60 kW za sprawą ciepłownictwa sys-
temowego, które często powiązane z lokalny-
mi władzami blokuje wydawanie decyzji dla 
rozproszonych źródeł ciepła, także wpływa na 
projektantów, którzy przestawiają instalacje na 
przyłącza poprzez węzły cieplne. 
Brakuje bodźca dla rynku. Oczekiwany  
w zeszłym roku program Prosument przez ko-
nieczność produkcji energii elektrycznej  
w instalacji prosumenckiej nie jest w prakty-
ce wesprzeć wytwarzania ciepła z OZE. Po-
jawiają się też problemy z przyłączeniami 
gazu. Gazownia zmieniła sposób rozliczania 

Podsumowanie 
trendów rynku instalacyjno- 
-grzewczego w II kw. 2014 r. 

  Janusz Starościk*

  Ogólny klimat koniunktury w budownic-
twie w lipcu, czyli po zamknięciu II kwartału 
oceniany jest negatywnie, podobnie zresztą 
jak w czerwcu, czyli w trakcie trwania kwar-
tału, ale mniej pesymistycznie niż w lipcu  
w 2013 i 2012 roku. W lipcu ogólny klimat ko-
niunktury w budownictwie kształtuje się na 
poziomie -4 (w czerwcu było to -5). 
Pozytywnie wyglądają tendencje w budow-
nictwie mieszkaniowym, choć nie przekłada 
się to na obecnym etapie na wyniki w branży 
instalacyjno-grzewczej. Wg GUS w pierwszym 
półroczu 2014 r. oddano do użytkowania  
66 327 mieszkań, to prawie 2,4% mniej niż  
w analogicznym okresie 2013 roku i 2,2% 
mniej niż w pierwszym półroczu 2012 roku. 
W pierwszym półroczu 2014 r. wydano pozwo-
lenia na budowę 76 480 mieszkań, co stanowi  

o 12,8% więcej niż w analogicznym okresie 2013 r. 
Wzrosła również do 72 253 liczba mieszkań, któ-
rych budowę rozpoczęto – 22,5% wzrostu. 
W samym czerwcu 2014 roku dały się zazna-
czyć optymistyczne symptomy związane  
z rozwojem budownictwa mieszkaniowego, 
co powinno znaleźć teoretycznie przełożenie 
na wyniki sprzedaży w branży instalacyjno-
-grzewczej. Według danych podanych przez 
GUS, dużą aktywnością wykazali się w czerw-
cu deweloperzy, którzy zanotowali o 48% 
więcej rozpoczętych budów niż przed rokiem 
i 14% więcej pozwoleń na budowę. Jest to 
potwierdzenie ożywienia na rynku mieszka-
niowym w Polsce, które trwa już od roku. 
Tak wysoką dynamikę można tłumaczyć sto-
sunkowo niską bazą odniesienia. W czerwcu 
2013 roku mieliśmy do czynienia z małą ilo-

Większość uczestników rynku instalacyjno-grzewczego jest zdania, że 
II kwartał dla branży był nieco słabszy niż rok temu. Przypomnijmy, że rok temu 
sprzedaż urządzeń grzewczych w II kwartale stała także na znacznie niższym 
poziomie. Niemniej jednak, w tym roku nie brakowało także opinii o wzrostach 
sprzedaży w podsumowywanym kwartale. Można mówić o zjawisku polaryzacji 
skrajnych opinii, przy czym negatywnych było nieco więcej. To może być także 
odzwierciedlenie aktualnej sytuacji i tendencji panujących w gospodarce. 

* Janusz Starościk, prezes zarządu SPIUG

Niestety, teoretycznie 
pozytywne wyniki 
statystyczne  
w mieszkaniówce  
nie przekładają się na 
wyniki sprzedaży w branży 
instalacyjno-grzewczej. 
Jest to wynikiem realnego 
braku dynamiki liczby 
oddawanych mieszkań. 

http://www.instalreporter.pl
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przyłączy. To nie inwestor płaci za przyłącze 
firmie, którą wybrał, tylko PGNIG przeprowa-
dza procedurę przetargową, często wygrywa 
najtańsza firma, która wykona np. kilkaset przy-
łączy. Inwestor płaci tylko 
część kosztów przyłącza 
do PGNIG, a PGNIG płaci 
wykonawcy. Niestety pro-
cedury przetargowe nie są 
jasne, w konsekwencji fir-
my, które wygrały, wycofu-
ją się z realizacji przyłączy, 
bez konsekwencji, co prze-
ciąga sprawę przyłączy  
i realizację kotłowni do cza-
su przygotowania kolejnego przetargu. 
Po pierwszych 6 miesiącach roku 2014 za-
obserwowaliśmy wzrost sprzedaży, który wy-
generowany został głównie poprzez wzrost 
sprzedaży kotłów kondensacyjnych. Rynek 

dużych i średnich inwestycji wygląda stabil-
nie. Gorzej wygląda sprawa z rynkiem drob-
nych instalatorów i sklepów tzw. „drugiej 
ręki”. Widoczna była mała aktywność ze 

strony indywidualnego 
inwestora: instalacje na-
dal się sprzedają, czego 
nie można powiedzieć 
o kotłach. Po I kwarta-
le br. można było mówić 
o wzrostach, to po spad-
kach z II kwartału wyni-
ki po pierwszym półro-
czu na rynku oscylują na 
poziomie lekkiego plusa 

w granicach zera. Niektóre firmy mogą cie-
szyć się nawet dwucyfrowymi przyrostami po 
pierwszym półroczu, inne – spadkami na po-
dobnym poziomie. Dobrzy instalatorzy mają 
pracę i kto ich obsługuje wygrywa, proble-

mem jest, że reszta tzw. przeciętnych lub 
słabszych instalatorów jest bezrobotna,  
a w najlepszym razie żyje z dnia na dzień. 
Podwyżki na niektóre produkty instalacyjne  
w miesiącach marzec-maj spowodowały 
przesunięcie zakupów u dystrybutorów w po-
staci ponadproporcjonalnych zakupów do 
marca-maja, co dało efekt odpowiednio 
mniejszych zakupów w kolejnych miesiącach. 

Podsumowanie

Pozytywne wyniki w budownictwie miesz-
kaniowym tym razem nie przełożyły się na 
pozytywne wyniki sprzedaży w branży in-
stalacyjno-grzewczej. Z drugiej strony, przy 
stosunkowo dużej liczbie sygnałów na temat 
słabej kondycji branży w II kwartale 2014 r., 
osiągnięte wyniki sprzedaży w poszczegól-
nych grupach produktowych, nie wskazu-

ją na załamanie rynku, a raczej na kontynu-
ację stabilizacji nawet lekkie wzrosty. Dane  
z budownictwa mieszkaniowego wskazu-
ją, że rynek na urządzenia grzewcze powi-
nien się rozwijać i pozytywne efekty powin-
niśmy zauważyć jeszcze do końca 2014 roku. 
Pewnym niebezpieczeństwem jest agresyw-
na polityka PEC-ów, które wykorzystując swo-
je powiązania administracyjne z władzami 
na poziomie lokalnym, ale także mając pew-
ne przełożenie na poziomie władz central-
nych stara się utrudnić rozwój rozproszonych 
instalacji grzewczych. Ciepło z OZE nie może 
się doczekać uznania w oczach decydentów 
na szczeblu centralnym, co m.in. zaowoco-
wało w pewnym momencie w absurdalnej 
propozycji definicji OZE w projekcie Ustawy 
o OZE, która wykluczała pompy ciepła, kotły 
na biomasę i kolektory słoneczne z grupy od-
nawialnych źródeł energii.  

powoli zaczyna być 
widoczne ożywienie  
w rozpoczętych budowach, 
pojawia się coraz więcej 
zapytań inwestycyjnych, ale 
sprzedaże będą realizowane 
zapewne w roku 2015. 

Jak kształtowała się sytuacja w wybranych grupach produktowych?

Pompy ciepła: Po raz pierwszy od dłuższego cza-
su wyhamowała dynamika sprzedaży pomp cie-
pła. Jeżeli możemy mówić o wzrostach, to są one 
niższe, porównując do niedawnych dwucyfro-
wych. Największe wzrosty można zauważyć w gru-
pie pomp do przygotowania c.w.u., które zdaniem 
części instalatorów są tańszym rozwiązaniem niż 
kolektory słoneczne. Ogólnie można przyjąć wzro-
sty sprzedaży pomp ciepła na poziomie 10-12%. 
Kolektory słoneczne: ogólna opinia mówi  
o spadkach w tej grupie produktowej, jednak 
głębsza analiza tego rynku wskazuje, że dosyć 
duże spadki mają miejsce tylko w grupie zaku-
pów przez indywidualnych klientów. W poło- 
wie roku praktycznie wygasł system wsparcia  
z NFOŚiGW. Sprzedaż kolektorów słonecznych 
napędzają obecnie lokalne projekty gminne 
czy na poziomie województwa. Wyraźnie zwięk-
szył się udział kolektorów słonecznych sprzeda-

wanych na projekty inwestycyjne i obiekty pu-
bliczne. Dlatego, pomimo różnych trudności 
sygnalizowanych przez firmy działające w tej 
branży, można założyć wzrost sprzedaży kolek-
torów słonecznych na poziomie nawet 15-20%, 
głownie dzięki sprzedaży kolektorów płaskich. 
Kotły gazowe wiszące: widoczna jest tenden-
cja odwrotu od kotłów konwencjonalnych na 
rzecz kondensacyjnych. Gazowe kotły konwen-
cjonalne wiszące – spadek ok. 10-15% na naj-
prostszych modelach. Jednocześnie kotły inwe-
stycyjne osiągnęły bardzo niskie ceny. 
Z drugiej strony większość uczestników rynku sy-
gnalizowała wzrosty sprzedaży kotłów konden-
sacyjnych, nawet znaczne. Nie oznacza to bo-
omu, ale sprzedaż kotłów kondensacyjnych 
osiągnęła wzrost 5%, co w ogólnym rozrachun-
ku wskazuje na zmniejszenie sprzedaży rok do 
roku w całej grupie kotłów wiszących. 

Przepływowe podgrzewacze do wody: w tej 
grupie produktowej, po stagnacji w I kwartale 
br. dał się zauważyć wyraźny spadek sprzedaży. 
Gazowe przepływowe podgrzewacze do c.w.u 
tradycyjnie są kupowane na użytek klientów in-
dywidualnych, a jak zauważyliśmy w II kwartale 
byli oni tą słabszą grupą odbiorców. Spadki w 
tej grupie są nawet na poziomie 25-30%. 
Gazowe kotły stojące: większość respon-
dentów wskazywała ogólnie na lekkie spadki 
sprzedaży. Biorąc pod uwagę, że taka tenden-
cja trwa już od dłuższego czasu, to w prakty-
ce nie powinno się tych kotów więcej sprzeda-
wać, tymczasem takie urządzenia są w ofercie 
prawie wszystkich dostawców kotłów na na-
szym rynku. Z pewnością tendencja spadkowa 
jest redukowana przez niewielkie wzrosty sprze-
daży stojących kotłów kondensacyjnych. Moż-
na przyjąć ogólny 5% spadek dla tej grupy, przy 

równoczesnym 5% wzroście gazowych stoją-
cych kotłów kondensacyjnych. 
Grzejniki: całościowo w pierwszym półroczu 
2014 nastąpił wyraźny przyrost (10-15%) w sto-
sunku do pierwszego półrocza 2013 roku – efekt 
dotyczy największych producentów grzejników, 
u mniejszych dużo mniej wyczuwalny. Widać 
jednak coraz więcej powierzchniowych instala-
cji grzewczych i klimakonwektorów. Rozmówcy 
sygnalizowali nieznaczne spadki w grzejnikach 
aluminiowych na poziomie 5-10%. 
Inne produkty: dał się zauważyć zdecydowany 
wzrost 15-20% elementów instalacji, także wod-
-kan oraz ogrzewania podłogowego. W wy-
padku kotłów na paliwa stałe, sytuacja jest sta-
bilna, ale były także głosy o dość znacznych 
wzrostach, szczególnie kotłów na biomasę. Na-
tomiast sygnalizowano pewne spadki kotłów 
śmieciowych i węglowych. 

http://www.instalreporter.pl
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  Rosnące ceny energii, wyczerpujące się 
paliwa kopalne oraz względy środowisko-
we – to wszystko powoduje potrzebę poszu-

kiwania i stosowania ekonomicznych i eko-
logicznych rozwiązań zmierzających do 
zmniejszenia zapotrzebowania na energię 

i jej racjonalnego wykorzystania. To z kolei 
przekłada się na dynamiczny wzrost zain-
teresowania tematyką budownictwa ener-

gooszczędnego. Inteligentne zarządzanie 
budynkiem, badania termowizyjne, wenty-
lacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, fo-
towoltaika zintegrowana z budownictwem 
(BIPV), kolektory słoneczne i pompy ciepła 
oraz energooszczędne oświetlenie to za-
gadnienia szczególnie istotne w kontekście 
poprawy efektywności energetycznej bu-
dynków. Doskonałą okazją ku temu, by ro-
zeznać się w aktualnych trendach, tech-
nologiach i nowościach, obniżających 
zapotrzebowanie nieruchomości na ener-
gię, będą 4. Międzynarodowe Targi Ener-
gii Odnawialnej i Efektywności Energe-
tycznej RENEXPO Poland, które odbędą 
się w dniach 23-25 września 2014 r.  
w Warszawskim Centrum EXPO XXI. 
Wstęp na targi będzie bezpłatny dla 
wszystkich zwiedzających, którzy dokona-

RENEXPO  
– wiodące tematy 
wrześniowych targów 
poświęconych energii 
odnawialnej

Dom energooszczędny – inteligentna technologia budownictwa

Trendy związane z domami energooszczęd-
nymi, pasywnymi, zeroenergetycznymi czy 
dodatnimi w ostatnich latach znacznie zy-
skują na znaczeniu. Od 2021 roku na te-
renie Unii Europejskiej mają być wznoszo-
ne wyłącznie budynki niskoenergetyczne, 
zasilane choćby częściowo ze źródeł od-
nawialnych. Ale dynamiczny wzrost zain-
teresowania budownictwem energoosz-
czędnym w coraz większym stopniu jest 
wynikiem nie tyle unijnych zobowiązań,  
co świadomego wyboru inwestorów, właści-
cieli i zarządców różnego rodzaju obiektów.

Na przestrzeni ostatnich 10 lat stale rosną ceny 
paliw, co regularnie podnosi koszty ogrzewania 
nieruchomości. W efekcie, opłaty z tego tytułu 
pochłaniają coraz większą część domowego bu-
dżetu. Dlatego coraz więcej osób decyduje się na 
budowę lub zakup domów w standardzie ener-

gooszczędnym. Takie posunięcie pozwala na uzy-
skanie wysokiego komfortu cieplnego przy niskim 
zużyciu energii w zakresie ogrzewania budynku, 
podgrzania ciepłej wody użytkowej i elektryczno-
ści, a co za tym idzie – przy niskich kosztach eks-
ploatacji nieruchomości. Obniżenie zapotrzebo-
wania na energię cieplną osiąga się m.in. poprzez 
wykonanie odpowiedniej izolacji cieplnej, mon-
taż energooszczędnej stolarki, unikanie mostków 
termicznych i zachowanie szczelności budynku. 
Bardzo ważne jest również wykorzystanie odna-
wialnych źródeł energii i stosowanie urządzeń, za-
pewniających jej oszczędność, np. instalacji wen-
tylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.  

„Wbrew powszechnym przekonaniom, budow-
nictwo energooszczędne wcale nie musi być 
drogie. – mówi Małgorzata Bartkowski z firmy 
REECO Poland, będącej organizatorem Między-
narodowych Targów Energii Odnawialnej i Efek-

tywności Energetycznej RENEXPO® Poland. 
„Przeciętny koszt wybudowania obiektu niskoener-
getycznego jest średnio 8-10 proc. wyższy w porów-
naniu do zwykłego budynku. To niewiele w obliczu 
korzyści, jakie niesie za sobą tego typu inwestycja. 
Budynek pasywny to synonim najwyższego komfor-
tu cieplnego i niskiego zapotrzebowania na ener-
gię cieplną – maksimum 15 kWh/m2/rok, czyli mniej 
niż 1,5 litra oleju opałowego lub 1,5 m3 gazu ziem-
nego na m2 na rok. Oznacza to, że ogrzewa-
nie takiego budynku o powierzchni mieszkalnej 
150 m2 kosztuje rocznie mniej niż 300 zł. Co wię-
cej, osoby fizyczne, które zdecydują się wybudo-
wać bądź zakupić od dewelopera dom jedno-
rodzinny lub mieszkanie o niskim zużyciu energii, 
mogą sięgnąć po dofinansowanie ze środków 
publicznych. Od 2013 roku Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej reali-
zuje ogólnopolski program dopłat do kredytów 
zaciągniętych na budowę lub zakup budynków 

mieszkalnych w standardzie niskoenergetycznym 
i pasywnym. W przypadku domów jednorodzin-
nych wysokość dofinansowania może sięgnąć 
nawet 50 tys. zł brutto, natomiast w przypadku lo-
kali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym do-
tacja może wynieść nawet 16 tys. zł brutto. Głów-
nym założeniem programu jest ograniczenie 
emisji dwutlenku węgla do atmosfery, oszczęd-
ność energii, a także przygotowanie inwestorów 
do obowiązku budowy domów energooszczęd-
nych, które w przyszłości mają być standardem. 
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie cha-
rakterystyki energetycznej budynków zobowiązu-
je państwa członkowskie do tego, aby wszystkie 
budynki wybudowane po 31 grudnia 2020 r. były 
obiektami o niemal zerowym zużyciu energii. Do-
tyczy to również obiektów użyteczności publicz-
nej, które będą musiały spełnić ten wymóg już od 
2019 r.” – dodaje Małgorzata Bartkowski. 
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ją uprzedniej rejestracji na stronie: http://
www.renexpo-warsaw.com/404.html?&L. 

Organizatorzy zadbali również o bogaty pro-
gram imprez towarzyszących, wśród których 
nie zabraknie ciekawych spotkań związa-
nych z budownictwem energooszczędnym. 
Już pierwszego dnia imprezy (23 września 
2014 r.) organizatorzy planują 3. Kongres  
Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii 
Pomp Ciepła oraz 2. Forum PV. Dzień póź-
niej (24 września 2014 r.) uczestnicy targów 
będą mogli wziąć udział w 2. Forum Pomp 
Ciepła. Tego samego dnia planowane jest 
również 2. Forum Budownictwa Energoosz-
czędnego, którego celem będzie pokazanie 
regulacji prawnych, jak również praktycznych 
aspektów projektowania obiektów energo-
oszczędnych czy aktualnych trendów w bu-
downictwie niskoenergetycznym. 

RENEXPO® Poland już od 2011 roku stanowi no-
woczesną platformę transferu wiedzy i wymia-
ny doświadczeń w obrębie krajowego i mię-
dzynarodowego sektora energetycznego.  
W ciągu zaledwie trzech lat targi organizo-
wane przez REECO Poland zyskały w naszym 
kraju renomę jednego z najważniejszych wy-
darzeń w branży energii odnawialnej. Potwier-
dzeniem tego jest wielki sukces ubiegłorocznej 
edycji tego wydarzenia. Swoją ofertę zapre-
zentowało wówczas 135 wystawców z kraju  
i zagranicy. W ciągu trzech dni teren międzyna-
rodowej imprezy odwiedziło pond 3800 osób 
oraz ponad 1280 uczestników konferencji.  

Więcej informacji na 
www.renexpo-warsaw.com 

przejdź

VILLEROY & BOCH – WANNY I BRODZIKI Z QUARYLU®

Quaryl® – tworzywo Villeroy & Boch to mieszanka najlepszych ziaren kwarcu i akry-
lu, które zaskakuje cennymi właściwościami i daje nieograniczone możliwości projek-
towe. Z Quarylu wykonane są m.in. wanny Aveo, Squaro Edge 12, La Belle, wszystkie  
o doskonałych kształtach i specjalnie wyprofilowanym wnętrzu.
Quaryl® – innowacyjny materiał Villeroy & Boch – bezcenny we wzornictwie wanien, 
rewolucjonizował również świat brodzików. Gwarantuje im idealnie gładkie krawędzie, 
montaż na równi z powierzchnią płytek, trwałość oraz właściwości antypoślizgowe. 
Gładka, pozbawiona porów powierzchnia produktów wykonanych z Quarylu® utrud-
nia odkładanie się brudu i łatwo się czyści – nie zatrzymują się na niej resztki mydła, 
szamponu czy płynu do kąpieli. Niezależnie od koloru, w którym występuje, Quaryl® 
jest odporny na zarysowania i zachowuje blask przez wiele lat.

 VILLEROY&BOCH

GRZEJNIKI KONWEKTOROWE PURMO AURA COMFORT I AURA BASIC
Grzejniki Aura Comfort mają uniwersalne zastosowanie w budynkach biurowych, ogrodach zimowych lub witrynach sklepowych w szczególno-
ści w pomieszczeniach o dużym przeszkleniu. Elementem grzejnym jest miedziano-aluminiowy wymiennik ciepła ukryty w estetycznej obudowie 
stalowej, od góry osłonięty kratką. Obudowa grzejników Aura nie nagrzewa się bezpośrednio od czynnika grzewczego, co zapobiega utracie 
energii poprzez promieniowanie do powierzchni szklanych, obniżając tym samym koszty eksploatacyjne. Całość mocowana jest do podłogi 
przy użyciu estetycznych konsol montażowych. Grzejniki Aura Basic produkowane są w 198 standardowych typach, Comfort – 265.
Dane techniczne grzejników:
• szerokość 96 (tylko Comfort), 146, 186, 236 mm, 
• długość od 600 do 2900 mm,
• wysokość 90, 140, 240, 280 mm,
• przyłącza wodne 2xG ½” – gwint wewnętrzny,
• ciśnienie robocze 10 bar,
• temperatura maksymalna 110oC,
• ciśnienie próbne 13 bar.

 RETTIG HEATING
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OTULINA ROCKWOOL 800 
Otulina ROCKWOOL 800 to innowacyjna, niepalna otulina ze skalnej wełny mineralnej, którą pokryto zbrojoną folią aluminiową z zakładką samoprzylepną. ROCKWOOL 800 
znajduje zastosowanie jako izolacja termiczna rurociągów grzewczych i ciepłowniczych, w tym centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, ciepłej wody użytkowej, 
węzłów cieplnych oraz jako izolacja przeciw kondensacji pary wodnej. Wykorzystując doświadczenia w zakresie obróbki skalnej wełny, firmie ROCKWOOL udało się uzyskać 
najniższy na rynku wsp. przewodzenia od 0,033 W/mK. Nowa otulina ma najwyższą dotychczas klasę reakcji na ogień spośród tego typu produktów ROCKWOOL. Oznacza 
to, że w momencie kontaktu z ogniem i wysoką temperaturą wyrób wydziela jedynie znikome ilości dymu, nie wydzielając przy tym płonących kropel. 
Dzięki nacięciom ułatwiającym instalację na rurociągu oraz zakładce samoprzylepnej zapewniającej szczelne i trwałe zamknięcie otuliny, jej mon-
taż jest szybki i łatwy i nie wymaga używania specjalistycznych narzędzi. Docinanie i połączenia poszczególnych odcinków nie wymagają spe-
cjalistycznych narzędzi – wystarczy zwykły nóż. Musi on być jednak na tyle ostry, aby podczas cięcia móc zachować równe powierzchnie 
izolacji. Łącząc kolejne odcinki, należy zabezpieczać miejsca stykowe samoprzylepną taśmą aluminiową. 

 ROCKWOOL

NOWY ADAX NEO2 
Elektryczne grzejniki Adax NEO2 cechują się atrakcyjnym wy-
glądem zarówno z frontu, jak i od tyłu. Ten unikalny produkt 
o wyjątkowym wzornictwie umożliwia instalację w dowol-
nym miejscu. W zależności od warunków, grzejnik może zo-
stać zainstalowany na ścianie lub umieszczony na podłodze. 
NEO2 to grzejnik z programowalnym termostatem cyfro-
wym, umożliwiającym m.in. programowanie parametrów 
ogrzewania dzień/noc w trybie tygodniowym. 
Grzejniki NEO2 są bryzgoodporne, dzięki czemu istnieje 
możliwość instalacji w łazienkach, toaletach oraz innych 
pomieszczeniach o podwyższonym poziomie wilgotności. 
Zakres regulacji temperatury: 6-30°C. 
Oferta grzejników NEO2: 
− seria NP2, wysokość 370 mm, moc od 800 do 1200 W, 
standardowy kolor: biały;
− seria NL2, wysokość 210 mm, moc od 600 do 800 W, 
standardowy kolor: biały.

 ELEKTRA

PODGRZEWACZE C.W.U. 
HEATRAE SADIA 
We wrześniu br. De Dietrich wprowadzi na rynek polski kilka no-
wości, pochodzących z rodzimej wytwórni oraz urządzenia mar-
ki BAXI, której interesy w Polsce reprezentuje spółka De Dietrich 
Technika Grzewcza. Pierwszą tegoroczną nowością będą urzą-
dzenia z rynku brytyjskiego, produkowane w wytwórni HEATRAE 
SADIA (HS) w Norwich na wschodzie Anglii. De Dietrich zaprezen-
tuje dwa typoszeregi podgrzewaczy c.w.u. ze stali nierdzewnej:
- BPP – o pojemnościach 100, 150, 200 i 300 litrów, sygnowane 
logo BAXI, 
- SR..N – o pojemnościach 100 i 150 litrów pod logo De Dietrich, 
dedykowane do kotłów wiszących. 
Wytwórnia HEATRAE SADIA (HS) jest członkiem Grupy Przemy-
słowej BDR Thermea. Istnieje na rynku od 90 lat i specjalizuje się  
w urządzeniach do wytwarzania ciepłej wody użytkowej, produkowanych z najwyższych ga-
tunków stali nierdzewnych. Produkty firmy zdobyły wiele wyróżnień i nagród w konkursach  
i rankingach, m.in. w rankingu H&V News jako „Produkt Handlowy Roku 2013” w Wielkiej Brytanii. 

 DE DIETRICH
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KOCIOŁ STAŁOPALNY LOGANO S112 
Logano S112 to stalowy kocioł stałopalny przeznaczony do pracy w systemach grzewczych 
układu otwartego i – dzięki standardowo wbudowanej wężownicy schładzającej – w ukła-
dach zamkniętych. Dzięki wbudowanej automatyce sterującej pracą wentylatora wyciągo-
wego, a także pomp obiegowych, eksploatacja instalacji grzewczej jest wyjątkowo prosta. 
Na komfort obsługi wpływają również drzwiczki górne umieszczone pod kątem 45°, ułatwia-
jące załadunek paliwa oraz obrotowy ruszt umożliwiający proste i szybkie przerusztowanie.

Cechy kotła Logano S112:
• wentylator wyciągowy na wyposażeniu standardowym to większa tolerancja na niski ciąg 
kominowy (niski komin) i pewność, że podczas załadunku paliwa do kotłowni nie wydosta-
nie się dym; 
• sterownik umożliwiający sterowanie pompą ciepłej wody użytkowej, a także centralnego 
ogrzewania przy współpracy z termostatem pokojowym, sprawia, że eksploatacja instalacji 
jest wyjątkowo prosta; 
• załadunek od frontu pod kątem to łatwość i bezpieczeństwo obsługi; 
• wbudowana wężownica schładzająca umożliwia montaż kotła w układach zamkniętych 

przy zachowaniu wszystkich wymogów bezpieczeństwa; 
• certyfikat z badań z Instytutu Energetyki w Łodzi to pew-
ność, że kocioł osiąga deklarowaną moc i sprawność; 
• trójciągowy wymiennik kotła przyczynia się do obniże-
nia temperatury spalin, czyli tym samym zwiększenia śred-
niorocznej sprawności; 
• każdy model kotła z całego typoszeregu obejmujące-
go moce: 15, 20 oraz 25 kW wyposażono w opatentowa-
ny mechanizm obrotowego rusztu;
• ceramiczna komora dopalania gazów, przyczynia się do 
wzrostu sprawności, a co za tym idzie realnego zmniejsze-
nia zużycia paliwa; 
• dolne spalanie umożliwia kontrolowanie mocy kotła, dzię-
ki czemu czas pracy na jednym załadunku paliwa trwa 
dłużej niż w kotłach ze spalaniem górnym; 
• dostęp do kanałów konwekcyjnych i komory spalania od 
góry, a usuwanie popiołu od przodu kotła zmniejsza czas 
poświęcony na jego czyszczenie.
Buderus daje 5 lat gwarancji na urządzenie.

 BUDERUS, ROBERT BOSCH
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