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25.08.2014 r. pożegnaliśmy na zawsze dr inż. 
Aleksandra Dariusza Panka, współzałożyciela 
Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.
Dla przyjaciół Darek, dla współpracowników 
Pan Prezes, był człowiekiem wyjątkowym – 

wybitnie zdolny naukowiec, menedżer, wycho-
wawca, społecznik, miłośnik sportu, ciekawy 
świata turysta, niezrównany dyskutant i polemista, 
wspaniały towarzysz w pracy i zabawie o wielkim 
poczuciu humoru i dużym dystansie do siebie. 
Był absolwentem Studium Podstawowych 
Problemów Techniki Politechniki Warszawskiej, 
następnie obronił doktorat z termodynamiki na 
Politechnice Śląskiej, przez dwa lata pracował 
jako profesor na Uniwersytecie w Ottawie,  
a następnie na stanowisku adiunkta na Wy-
dziale Inżynierii Środowiska Politechniki War-
szawskiej. Po powrocie do Polski równolegle  
z pracą naukową podjął działalność we wła-
śnie rodzącym się ruchu na rzecz poszanowa-
nia energii. Współtworzył i rozwijał tak zwany 
„warszawski ośrodek poszanowania energii”, 
składający się z utworzonej w 1992 roku Funda-
cji Poszanowania Energii, następnie w 1994 r. 
Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A., 
w których od początku odgrywał kluczową,  
a po utworzeniu w 2000 r. Zrzeszenia Audyto-
rów Energetycznych, dominującą rolę.

Ośrodek ten, oraz osobiście sam Darek, w ogrom-
nym stopniu przyczynił się do opracowania  
i wdrożenia systemu wspierania inwestycji termo-
modernizacyjnych w postaci ustawy i rozporzą-
dzeń wykonawczych, których był współautorem.
Darek nie pełnił funkcji – on był Prezesem, am-
bitnym, przekonanym do swoich pomysłów i po-
czynań, znającym poczucie własnej wartości. 
Jego przywódcza rola w środowisku najbliższych 
współpracowników była czymś naturalnym. 
Darek kierował ludźmi nie prostymi poleceniami, 
ale wskazywaniem możliwości oraz sposobów 
wykonania powierzonych zadań. 
Największą jego pasją była chyba działalność 
dydaktyczna, nie rozumiana jako proste pro-
wadzenie zajęć na uczelni (choć wykładowcą 
był znakomitym), lecz indywidualna praca 
z młodymi ludźmi. To nie był przypadek, że 
zgłaszali się do niego najzdolniejsi studenci by 
był opiekunem ich prac dyplomowych. 
Bardzo dbał o nawiązywanie i utrzymywanie 
kontaktów w środowisku naukowym, był siłą 
sprawczą powołania tzw. „zimowej szkoły bu-

downictwa zrównoważonego” – corocznych 
sympozjów organizowanych od 10 lat przez 
Politechnikę Łódzką. Stale współpracował jako 
doradca z Politechniką Krakowską przy rozwo-
ju Małopolskiego Laboratorium Budownictwa 
Ekologicznego. Był również inicjatorem i współ-
założycielem SAPE – Ogólnopolskiego Stowarzy-
szenia „Poszanowanie Energii i Środowiska”.
Był najbardziej rozpoznawalnym polskim eksper-
tem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju  
i efektywności energetycznej na arenie międzyna-
rodowej, członkiem komitetów naukowych kon-
ferencji Sustainable Building, ekspertem w komite-
tach technicznych CEN i PKN, liderem polskiego 
zespołu w wielu międzynarodowych projektach 
naukowo-badawczych wykonywanych przez 
Politechnikę Warszawską i NAPE w ramach 6. i 7. 
Programu Ramowego UE, Funduszu Norweskiego, 
Phare, Inteligentnej Energii dla Europy i innych. 
Zdążył przed śmiercią skoordynować złożenie kil-
ku aplikacji do programu Horizon 2020.
Andrzej Wiszniewski
Przeczytaj całe wspomnienie

W Dzienniku Ustaw z dnia 8 września 2014 r. opubli-
kowana została ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. 
o charakterystyce energetycznej budynków 
(Dz.U. poz. 1200). Przedmiotowa ustawa regulu-
je m.in. kwestie dotyczące zasad sporządzania 
świadectw charakterystyki energetycznej, kontroli 
systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w bu-
dynkach oraz zasad prowadzenia centralnego 
rejestru charakterystyki energetycznej budynków.
Wprowadzono obowiązek posiadania świadec-
twa dla budynków zajmowanych przez organy 
wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz orga-

ny administracji publicznej, w których dokony-
wana jest obsługa interesantów, o powierzchni 
większej niż 250 m2 oraz obowiązek ich umiesz-
czania w widocznym miejscu.
Określony został również obowiązek umieszcza-
nia świadectw charakterystyki energetycznej  
w widocznym miejscu, także w przypadku budyn-
ków o powierzchni użytkowej przekraczającej  
500 m2, w których są świadczone usługi dla lud-
ności. Zmianie uległy ponadto wymogi w zakresie 
posiadanego wykształcenia dla osób ubiegają-
cych się o wpis do wykazu osób uprawnionych 

do sporządzania świadectw charakterystyki ener-
getycznej budynków, a także rozszerzony został 
katalog podmiotów, które mogą ubiegać się  
o wpis do wykazu osób uprawnionych do kontroli 
systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji.
Na mocy przepisów ustawy o charakterystyce 
energetycznej budynków, właściciele lub zarząd-
cy budynków zajmowanych przez organy wy-
miaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy 
administracji publicznej, w których dokonywana 
jest obsługa interesantów, o powierzchni więk-
szej niż 250 m2, dla których zostało sporządzone 

świadectwo charakterystyki energetycznej na 
podstawie przepisów dotychczasowych, są obo-
wiązani do przekazania ministrowi właściwemu 
do spraw budownictwa, lokalnego planowania 
i zagospodarowania przestrzennego oraz miesz-
kalnictwa kopii świadectwa charakterystyki ener-
getycznej w terminie 3 miesięcy od dnia ogłosze-
nia niniejszej ustawy, tj. do 9 grudnia 2014 r.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy 
od dnia ogłoszenia tj. 9 marca 2015 r.
Pełna teść informacji na: http://www.gunb.gov.pl/
Pobierz Dziennik Ustaw

Opublikowano ustawę o charakterystyce energetycznej budynków 

Wspomnienie o Aleksandrze Dariuszu Panku (†17.08.2014)
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O aktualnej sytuacji prawno-regulacyjnej  
i możliwościach poprawy efektywności ener-
getycznej dowiedzą się uczestnicy II Konfe-
rencji „Inteligentna energetyka” już 25 wrze-
śnia 2014 r. w Warszawie. 

Podczas targów RENEXPO, wydawca kwar-
talnika Smart Grids Polska organizuje II Konfe-
rencję „Inteligentna energetyka”. 
Konferencja została podzielona na trzy części.  

W ramach pierwszego panelu zaproszeni 
prelegenci omówią aspekty prawno-regu-
lacyjne i perspektywy rozwoju efektywności 
energetycznej w Polsce. 
Drugi zostanie poświęcony doświadczeniom 
we wdrażaniu rozwiązań proefektywnościo-
wych. Przedstawione zostaną przykłady za-
stosowania efektywności energetycznej  
w praktyce. 
Więcej

Wielkimi krokami zbliża się czwarta odsłona 
targów RENEXPO®Poland, jednego z najważ-
niejszych wydarzeń branży energii odnawial-
nej i efektywności energetycznej. Międzyna-
rodowi wystawcy, profesjonalne konferencje 
i fora biznesowe oraz inne imprezy towarzy-
szące – to wszystko czeka na tych, którzy  
w dniach 23-25 września 2014 r. odwiedzą 
Warszawskie Centrum EXPO XXI. Renomę  
RENEXPO®Poland potwierdza sukces ubie-
głorocznej edycji tego wydarzenia. Swoją 
ofertę zaprezentowało wówczas 135 wystaw-
ców z kraju i zagranicy. W ciągu trzech dni 
teren imprezy odwiedziło ponad 3800 osób 
oraz ponad 1280 uczestników konferencji.
Tegoroczna edycja koncentrować się będzie 
na takich zagadnieniach, jak: fotowoltaika, 
energia wiatrowa, wodna, geotermiczna, 
budownictwo energooszczędne, pompy 
ciepła, biogaz, biomasa i biopaliwa. Wstęp 
na targi będzie bezpłatny dla wszystkich 
zwiedzających, którzy dokonają uprzed-
niej rejestracji na stronie: http://www.re-
nexpo-warsaw.com/404.html
Tradycyjnie, jak co roku, organizatorzy za-
dbali o ciekawy program konferencji i forów 
biznesowych, podczas których krajowe i mię-
dzynarodowe organy publiczne, stowarzy-

szenia, naukowcy oraz firmy związane na co 
dzień z branżą OZE zaprezentują najnowsze 
trendy, wyniki badań, technologie i innowa-
cje w swoich dziedzinach. Chęć udziału w 
wydarzeniach towarzyszących targom moż-
na zgłaszać na stronie: http://www.renexpo-
-warsaw.com/konferencje.html
Fora i konferencje branżowe towarzyszą-
ce RENEXPO® Poland 2014:
Wtorek, 23.09.2014
4. edycja Dnia Samorządowca
3. Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Tech-
nologii Pomp Ciepła
4. Konferencja Energetyki Wodnej w Polsce
Wsparcie energii ze źródeł odnawialnych  
w Polsce
Środa, 24.09.2014
2. Forum PV
Sprzedaż produktu, czy idei? Wymiar spo-
łeczny OZE w Polsce
Praktyczne Aspekty Inwestycji w Zieloną Energię
2. Forum Pomp Ciepła
Forum Budownictwa Energooszczędnego
Czwartek, 25.09.2014
4. Konferencja Fotowoltaiki w Polsce
3. Konferencja na Temat Biopaliw
3. Forum Biogazu w ramach RENEXPO Poland
2. Konferencja Inteligentna Energetyka
Podczas targów już po raz trzeci zostanie 
przyznany puchar RENERGY® Award, nagro-
da dedykowana wybitnej osobowości  
w branży energii odnawialnej oraz firmom, 
które podczas targów zaprezentują najcie-
kawsze technologie.
Więcej informacji na:  
www.renexpo-warsaw.com

Zarejestruj się  
na RENEXPO®  
Poland 2014 RENEXPO® Poland  

– II Konferencja „Inteligentna energetyka”
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INTERAM PHU: specjalista d/s 
magazynowych – kierowca 
INTERAM PHU: doradca 
techniczny – przedstawiciel 
handlowy 
INTERAM PHU: doradca 
techniczny – handlowiec 
SAMSUNG: specjalista ds. 
sprzedaży systemów klimatyzacji 
LINDAB: specjalista ds. obsługi 
klientów zagranicznych 
SKANSKA: kierownik robót 
/specjalność sanitarna 
BUDIMEX: serwisant urządzeń 
klimatyzacji 
HARMANN: specjalista ds. 
sprzedaży – hvac 
LINDAB: specjalista ds. 
techniczno-handlowych 
HARMANN: specjalista ds. 
importu (hvac) 
VTS: junior automation specialist 
LPP: konserwator instalacji 

cieplnych, wentylacji 
i klimatyzacji 
VTS: account manager 
HERBUD: przedstawiciel handlowy 
TADMAR: przedstawiciel 
handlowy 
DE DIETRICH: doradca 
techniczno-handlowy 
HERZ: asystent/-ka w dziale 
administracji produkcji 
ONNINEN: przedstawiciel 
handlowy 
BOSCH: doradca techniczno-
handlowy w terenie 
PROCOROL: asystent projektanta 
RESPOL EXPORT-IMPORT: 
specjalista ds. handlowych 
HPH-HUTMASZPROJEKT: 
inżynier projektant instalacji 
sanitarnych 
HYDROPOL-DEKOR: kosztorysant 
BIPROMET: projektant hvac  
i wod-kan 

Praca

Nowe rozwiązania i technologie dedykowane 
m.in. dla branż OZE, gospodarki odpadami 
i recyklingu będzie można znaleźć podczas 
tegorocznych targów POLEKO oraz Kom- 
technika, które odbędą się w dniach  
14-17 października 2014 roku. 
Ofertę wystawców tegorocznych targów 
Poleko i Komtechnika będzie można 
zobaczyć w pawilonach: 5, 5A, 6A, 8A, 7A oraz 

7. By ułatwić odnalezienie interesujących nas 
produktów czy firm, ekspozycja dodatkowo 
będzie podzielona na branże: rewitalizacja, 
recykling, energia, energia odnawialna, 
wiedza, gospodarka odpadami, woda, 
powietrze, klimat i hałas. 
Tradycyjnie już na targach znajdziemy  
3 przestrzenie specjalne: Salon Recyklingu  
(paw. 5A i 6A), Salon Czystej Energii (paw. 7A) 

oraz Miasteczko Ekologiczne (Paw. 7). 
Na targach zaprezentowanych zostanie 
kilkadziesiąt nowości branżowych, wśród których 
znajdują się również produkty nagrodzone  
w tegorocznym konkursie Złoty Medal MTP. 
Pawilon 7A, gdzie prezentowana jest oferta 
dla branży OZE to także przestrzeń prezentacji 
tegorocznych nowości i złotych medalistów. Za 
najbardziej innowacyjne produkty jury konkursu 

o Złoty Medal MTP uznało w tym roku: agregat 
prądotwórczy VAPOR CHP o mocy 30-170 kWel 
zasilany gazami odpadowymi z wydobycia 
i przetwórstwa ropy naftowej (Mielec-Diesel), 
pionowe siłownie wiatrowe Piskorza (Proener- 
getyka) oraz układ kogeneracyjny na bazie 
agregatów gazowych Caterpillar G3516C  
o mocy 2x 1200 kW zasilany gazem ziemnym 
wysoko zaazotowanym (Eneria). 

Targi POLEKO 2014 i Komtechnika 2014 
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http://instalreporter.pl/praca/hph-hutmaszprojekt-inzynier-projektant-instalacji-sanitarnych/
http://instalreporter.pl/praca/hydropol-dekor-kosztorysant/
http://instalreporter.pl/praca/bipromet-projektant-hvac-i-wod-kan/
http://instalreporter.pl/praca/bipromet-projektant-hvac-i-wod-kan/
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Promocja Hydro-Tech wkroczyła w ko-
lejny etap, tym razem skoncentrowany 
na powietrznych pompach ciepła. 

Już od 1.08.2014 do 31.10.2014 r. można 
skorzystać z promocji na cały asorty-
ment pomp powietrze/woda, tj. SPLIT, 
LWD, LW-A, LW, LWC. 

Na każda z jednostek otrzymuje się ra-
bat w wysokości 2000 zł netto od cen 
katalogowych. 

Co zrobić, żeby otrzymać  
2000 zł netto rabatu na pompę  
ciepła?
- W sekcji urządzenia promocyjne, 

sprawdź czy pompa ciepła, której szu-
kasz jest objęta rabatem.
- Wypełnij formularz, a my skontaktuje-
my Cię z instalatorem z Twojej okolicy.
- Dokonaj zakupu pompy ciepła i zgar-
nij 2000 zł netto rabatu!

http://promocjepompy.pl/

Promocja Hydro-Tech „Zgarnij swój kawałek tortu!” 

Sejm przyjął poprawkę zaproponowaną przez izbę wyższą, zgod-
nie z którą świadectwa energetyczne budynków będą mogły 
przygotowywać osoby z tytułem inżyniera, inżyniera architekta, 
inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra 
inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, ma-
gistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera.
Posłowie poparli również poprawkę Senatu, która zabrania przy-
gotowywania świadectw charakterystyki energetycznej budyn-
ków na własny rachunek osobom, którym przysługuje spółdziel-
cze własnościowe prawo do lokalu albo spółdzielcze lokatorskie 
prawo do lokalu mieszkalnego.
Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków ma zapewnić 
wdrożenie unijnej dyrektywy. Zgodnie z nią, od początku 2021 r.  
wszystkie nowe budynki w krajach członkowskich będą musiały 
spełniać wyśrubowane wymagania zużycia energii. Wcześniej, 
bo od 2018 r., takie standardy będą musiały spełniać budynki pu-
bliczne.
Zgodnie z regulacją takie świadectwo będą musiały mieć po-
nadto istniejące budynki o powierzchni użytkowej przekraczającej 
500 m2, a od 9 lipca 2015 r. – od 250 m2, zajmowane przez: proku-
raturę, wymiar sprawiedliwości i administrację publiczną. Nowe 
przepisy zakładają, że z przygotowania świadectw charaktery-
styki energetycznej zwolnione będą domy budowane na własny 
użytek. Ustawa zakłada również, że takie świadectwa nie będą 
dotyczyły budynków przemysłowych i gospodarczych, które nie 
mają instalacji zużywających energię. Świadectwo charakterysty-
ki energetycznej ma być ważne 10 lat. Zgodnie z ustawą minister 
odpowiedzialny za sprawy budownictwa będzie prowadził – 
w systemie teleinformatycznym – centralny rejestr charakterystyki 
energetycznej budynków. Za kontrolę świadectw ma odpowia-
dać minister infrastruktury i rozwoju. Będzie on też nadzorował 
opracowanie krajowego planu działań, którego celem ma być 
zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii. 
Podstawowe przepisy ustawy mają wejść w życie po sześciu mie-
siącach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.(PAP)
Więcej

Lista uprawnionych  
do wydawania świadectw 
energetycznych 

http://www.instalreporter.pl
http://www.bsh.pl
http://instalreporter.pl/aktualnosci/poszerzona-lista-uprawnionych-do-wydawania-swiadectw-energetycznych/
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www.PromocjePompy.pl

Firma Honeywell postanowiła zorganizować kon-
kurs fotograficzny dla swoich klientów. Kalendarz 
Honeywell 2015 będzie pierwszą edycją konkursu. 
Krajobrazy to temat przewodni Kalendarza Honey-
well na 2015 rok. W kolejnych latach tematyka ka-
lendarza będzie się zmieniała. Start konkursu:  
5 września 2014 roku. Możliwość dodawania zdjęć: 
5 września 2014 roku – 5 października 2014 roku.
Głosowanie na najlepsze zdjęcia: 6 października 
2014 roku – 19 października 2014 roku. Ogłosze-
nie wyników: 12 zwycięzców, których zdjęcia 
pojawią się w kalendarzu Honeywell na 2015 rok 
zostanie ogłoszonych 20 października 2014 roku.
Aby wziąć udział w konkursie należy wejść na 

stronę www.honeywellcalendar.com i przejść 
do konkursu w Polsce. Konkurs toczy się jedno-
cześnie w sześciu krajach Europy: Bułgarii, Cze-
chach, Polsce, Rumunii, Słowacji i na Węgrzech. 
W każdym z państw biorących udział w konkursie 
Jury, w którego skład wchodzą pracownicy Ho-
neywell wybierze dwanaście najlepszych zdjęć 
spośród wszystkich fotografii przesłanych z dane-
go kraju. Jury oceni walory estetyczne zdjęcia, ory-
ginalność i pomysłowość Uczestnika. Nagrodami 
dla każdego autora zwycięskiej pracy są: publika-
cja zdjęcia w kalendarzu Honeywell na 2015 rok, 
głowica elektroniczna HR90 oraz 5 szt. kalendarza 
Honeywell. Imię, nazwisko oraz tytuł zdjęcia zo-

staną wydrukowane przy zdjęciu umieszczonym 
w kalendarzu Honeywell na 2015 rok. Ponadto, 
trzech Uczestników, których zdjęcie zdobędzie naj-
większą ilość głosów otrzyma w nagrodę głowicę 
elektroniczną HR90 oraz 3 szt. Kalendarza Honey-
well. Dodatkowo, każdy z Uczestników konkursu 
otrzyma kalendarz Honeywell 2015.
Konkurs skierowany jest do partnerów handlo-
wych Honeywell, instalatorów, projektantów 
branży grzewczej i chłodniczej, partnerów Cen-
traline oraz SBC, a także do pracowników hur-
towni i spółdzielni mieszkaniowych.  
Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się  
na stronie: www.honeywellcalendar.com.

Konkurs Fotograficzny Honeywell 2015

1-2 październik 2014 r. w hotelu Inter-
Continental w Warszawie odbędzie się 
konferencja nt. bezpieczeństwa energe-
tycznego w regionie Europy Środkowo-
-Wschodniej. 

Główne tematy: 
- trendy globalne i w Europie Środkowo-
-Wschodniej;
- przyszłość rynku energii Europy Środko-
wo-Wschodniej;
- integracja rynku gazu, infrastruktury  
i handlu;
- potencjał gazu łupkowego;
- skala rynku węgla;
- perspektywy energetyki jądrowej  
w Europie Środkowo-Wschodniej.
Więcej 

10th Annual CEE 
Energy Conference

Prawie 1,7 mld zł ma trafić w 2015 r. 
na wsparcie mieszkalnictwa z budżetu 
państwa – wynika z opublikowanego 
projektu ustawy budżetowej na przyszły 
rok. Na program „Mieszkanie dla Mło-
dych” przeznaczono 715 mln zł. Rząd 
chce zwiększyć liczbę dostępnych pod 
względem cenowym mieszkań na ryn-
ku własnościowym, a także na rynku 
najmu. Ponadto część pieniędzy z puli 
środków przeznaczonych na mieszkal-
nictwo ma trafić na utrzymanie i po-
prawę stanu technicznego istniejące-
go budownictwa mieszkaniowego.
Więcej

Duże pieniądze 
na mieszkalnictwo 
w nowym budżecie 
państwa 

http://www.instalreporter.pl
http://www.promocjepompy.pl
http://www.ptes-ises.itc.pw.edu.pl/konferencje.html
http://www.budownictwo.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/duze-pieniadze-na-mieszkalnictwo-w-nowym-budzecie-panstwa?utm_source=SARE&utm_medium=email&utm_campaign=NPB08092014
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1 września odbyło się uroczyste otwarcie nowej, energooszczędnej szkoły pod-
stawowej w gminie Jabłonna. Rozwiązania zastosowane przy budowie szkoły 
sprawiają, że jest to jeden z najnowocześniejszych i wysoce energooszczędnych 
budynków użyteczności publicznej na Mazowszu.
W budynku zastosowano innowacyjny, energooszczędny system klimatyzacji, 
ogrzewania i wentylacji. Źródłem ciepła w obiekcie jest pompa ciepła, która 
transportuje energię słoneczną zmagazynowaną w gruncie do pomieszczeń. 
Wyjątkowym jest też to, że źródłem chłodu dla budynku jest również grunt, dzię-
ki czemu znacząco obniżono wpływ klimatyzacji na środowisko.
Cały budynek jest objęty wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła.  
Powietrze nawiewne do obiektu przechodzi przez wymienniki ciepła wykonane  
z czystej miedzi, co zapewnia jego czystość mikrobiologiczną. Zadbano o roz-
prowadzenie powietrza wentylacyjnego w sposób nieodczuwalny dla osób 
przebywających wewnątrz. Nad komfortem czuwa zaawansowany system po-
miaru jakości powietrza, który zapewnia, że w pomieszczeniach jest zawsze czy-
ste i świeże powietrze bez względu na liczbę osób wewnątrz.
W budynku zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz zostało zamontowane ener-
gooszczędne oświetlenie ledowe. Do szkoły doprowadzony został światłowód, 
dzięki czemu uczniowie będą korzystali z Internetu o prędkości do 100 Mb/s.
Obiekt jest jednym z niewielu przykładów w Polsce wysoko energooszczędnego 
i ekologicznego budownictwa. Emisja CO2 wynikająca z użytkowania obiektu 
jest ponad 3-krotnie niższa w stosunku do standardowych budynków tego typu, 
natomiast koszt ogrzewania zmniejszono ponad 8-krotnie.
Szkoła podstawowa na granicy Jabłonny i Chotomowa jest największą inwestycją 
o charakterze publicznym na Mazowszu związaną z pozyskiwaniem ciepła ziemi.
Dzięki ufundowanej przez Greenpeace instalacji fotowoltaicznej o mocy 8 kWp, 
zainstalowanej na trackerze słonecznym (urządzeniu, które podążą za ruchem 
słońca), szkoła nie tylko zmniejszy zapotrzebowanie na energię (o ok. 12-13 MWh 
rocznie), lecz także pozwoli tysiącom mieszkańców poznać z bliska odnawial- 
ne źródła energii i przekonać się o ich korzyściach. Elektrownia słoneczna przy 
szkole w Chotomowie jest dziewiątą elektrownią słoneczną, jaką Greenpeace 
przekazało szkołom w Polsce w 2014 roku i przy okazji największym trackerem  
w Polsce.
Koszt budowy szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą wyniósł 20 mln zł i został sfi-
nansowany z budżetu gminy Jabłonna oraz WFOŚ w Warszawie. Kompleksowe roz-
wiązanie w zakresie energooszczędności budynku dostarczyła firma Euros Energy 
Sp. z o.o. Projekt architektoniczny szkoły wykonali architekci z firmy „90 Architekci”.
Więcej

Superoszczędna szkoła  
powstała w Jabłonnie 

Do końca października wszystkie grzejniki marki 
Nanopanel można kupić w cenach niższych 
nawet o 10%. 
Promocja dotyczy tych zamówień, które zosta-
ną złożone między 1 września a 31 października. 
Szczegółowe informacje o obniżce dostępne są  
w Hurtowniach Grupy SBS.

Buderus udostępnia na swojej stronie internetowej 
profesjonalne materiały projektowe. Bezpłatne 
rysunki CAD i materiały techniczno-projektowe 
usprawniają codzienną pracę projektantów. Bude-
rus pogłębia kontakty z projektantami. W czerwcu, 
w dziewięciu polskich miastach zorganizował dedy-
kowane dla nich spotkania, w których wzięło udział 
około 260 projektantów, a teraz z myślą o nich, na 
stronie internetowej www.buderus.pl, w części „Bu-
derus on-line”, powstała zakładka „Pomoce pro-
jektowe”. Projektanci mogą znaleźć tam materiały 
niezbędne do projektowania instalacji grzewczych, 
czyli katalogi projektowe i rysunki CAD. Rysunki CAD 
dostępne są w wersji on-line oraz w postaci „biblio-
teki CAD”. Biblioteka liczy 11 000 plików i zawiera 
zarówno rysunki detali, jak i pełne trójwymiaro-
we modele urządzeń w formacie DWG. 
Na korzystanie z rysunków w wersji on-line pozwa-
la platforma internetowa ARCHISPACE. Dzięki niej 
możliwe jest niemal natychmiastowe pobranie 
rysunków wykorzystywanych w procesie projekto-
wania i opracowywania dokumentacji technicznej 
inwestycji budowlanej. Dużą zaletą platformy jest 
możliwość komunikowania się za jej pomocą pro-
jektantów i producentów. 
„Biblioteka CAD” rysunków urządzeń marki Buderus 
dostępna jest na płycie, która zawiera gotowe rysunki 
w formie 2D i 3D kotłów naściennych kondensacyj-
nych wraz z systemami spalinowymi, kotłów stojących, 
pomp ciepła, instalacji słonecznych, podgrzewaczy 
pojemnościowych c.w.u., systemów regulacyjnych, 
wyposażenia dodatkowego kotłowni i grzejników. 
Każdy projektant może otrzymać płytę bezpłatnie od 
przedstawiciela techniczno-handlowego Buderus.
Materiały dla projektantów w wersji on-line  
dostępne są tutaj.

Pomoce projektowe  
na internetowej stronie 
Buderusa

Promocja  
Nanopanel  
– ścinamy lepiej  
niż siatkarze! 

http://www.instalreporter.pl
http://www.budownictwo.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/w-jablonnie-powstala-superoszczedna-szkola?utm_source=SARE&utm_medium=email&utm_campaign=NPB01092014
http://www.buderus.pl/buderus-on-line/pomoce-projektowe/
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Jarosław Bloch od 22 lipca 2014 r. objął stanowisko 
dyrektora handlowego w firmie WOLF-Polska. 
Jest odpowiedzialny za wdrożenie i realizację stra-
tegii handlowej w ramach oferty asortymentowej 
firmy WOLF.
Swoje życie zawodowe od samego początku zwią-
zał z branżą instalacyjno-grzewczą …z dużym naci-
skiem na grzewczą. Pracował na początku na sta-
nowiskach techniczno-handlowych, zawsze zresztą 
najlepiej się czuł, działając w terenie, w kontakcie 
z firmami i ludźmi. Pierwsze lata spędził w firmie 
Termet, a następnie w Saunier Duval, zdobywając 
doświadczenie w asortymencie kotłów i poznając 

rynek. Karierę w Saunier Duval zakończył już jako szef tej marki.
Ostatnie 9 lat spędził w IMI – TA Hydronics jako dyrektor handlowy/sprzedaży. To m.in. także 
dzięki jego wytężonej pracy i konsekwentnie realizowanej polityce rynkowej marka TA Hydro-
nics osiągnęła uznaną i mocną pozycję na rynku.
Obecnie w WOLF-Polska stoi przed wyzwaniem stworzenia silnego, zmotywowanego zespołu, 
realizującego cele oparte na zrozumiałej i akceptowalnej przez firmę i jej PARTNERÓW stra-
tegii. Liczy, że hasło: „WOLF – jakość i komfort w standardzie” nie będzie odnosiło się tylko do 
niewątpliwie wyjątkowej jakości urządzeń marki WOLF, ale również do stabilnego poziomu 
współpracy i obsługi rynku.

Prywatnie: żonaty, 2 synów, Dolnoślązak z urodzenia i weekendowego zamieszkania.  
Lubi w równym stopniu samotne górskie wędrówki, jak wspólne biesiadowanie w gronie  
przyjaciół. 

Jarosław Bloch  
– dyrektor handlowy  
w WOLF-Polska

WENTYLACJA KLIMATYZACJA CHŁODNICTWO
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Wybór metodyki sporządzania świadectw 
charakterystyki energetycznej

3 września 2014 r. weszła w życie nowa meto-
dyka sporządzania świadectw charakterystyki 
energetycznej budynku opisana w ustawie 
opublikowanej w Dz.U. 2014 poz. 888 (rozpo-
rządzenie ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 
3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obli-
czania charakterystyki energetycznej budyn-
ku i lokalu mieszkalnego lub części budynku 
stanowiącej samodzielną całość techniczno-
-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów 
świadectw charakterystyki energetycznej).
Do metodyki obliczeń wprowadzono kilka 
zasadniczych zmian. Poniżej niektóre z nich. 
1. Zmieniono wzory świadectw. Zwiększono zna-
cząco ilość informacji zawartych w świadec-
twie (np. wskaźniki EU, ECO2, ilość zużywanego 
nośnika, udział odnawialnych źródeł energii).
2. Zmieniono szczegółowe zasady obliczania 
energii użytkowej na potrzeby ogrzewania  
i wentylacji pomieszczeń, przygotowania cie-
płej wody użytkowej, chłodzenia i oświetlenia.
3. Rozszerzono metodykę o określanie wielko-
ści emisji CO2.
4. Rozszerzono metodykę o wyznaczanie 
udziału odnawialnych źródeł energii w rocz-
nym zapotrzebowaniu na energię końcową.

5. Zmieniono w bardzo dużym zakresie war-
tości liczbowe podane w tabelach (w wielu 
przypadkach na wartości „mniej optymi-
styczne”). W większości przypadków zre-
zygnowano z „widełek” (np. 0,94÷0,98) na 
rzecz konkretnych wartości.
6. Zwiększono zakres stosowania wskaźników 
na m2 powierzchni użytkowej (m.in. w przy-
padku wentylacji i c.w.u.).
7. Rozszerzono zakres uwzględniania oświe-
tlenia (wszystkie budynki z wyjątkiem miesz-
kalnych).
8. Poza tym wyniki obecnie nie zależą od licz-
by mieszkańców (z wyjątkiem tzw. „metody 
zużyciowej”), ponieważ zapotrzebowania na 
ciepłą wodę użytkową określa w zależności 
od powierzchni pomieszczeń, a nie liczby 
mieszkańców.
Wobec zmiany przepisów firma SANKOM 
opracowała nową wersję programu Audy-
tor OZC, oznaczoną jako 6.5 Pro. Umożliwia 
ona sporządzanie świadectw charakterystyki 
energetycznej zarówno wg wcześniejszej, jak 
i aktualnej metodyki (2008 lub 2014).  
Wyboru metodyki dokonuje się w oknie 
Dane ogólne, w zakładce Budynek.

Audytor OZC 6.5 Pro ze zmianami  
zgodnymi z Dz.U. 2014 poz. 888

http://www.instalreporter.pl
http://www.wentylacja.com.pl
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W I półroczu 2014 roku wydano ogółem 87 134 
pozwolenia dla 97 724 obiektów budowlanych. 
Liczba wydanych pozwoleń na budowę jest za-
tem o 1,5% wyższa od liczby pozwoleń na budo-
wę wydanych w pierwszym półroczu 2013 r. 
Natomiast w stosunku do lat wcześniejszych 
ogólna liczba pozwoleń na budowę wydanych 
w I połowie 2014 r. jest mniejsza o 7-17% .
W I półroczu bieżącego roku najwięcej decyzji 
o pozwoleniu na budowę wydano w wojewódz-
twach: mazowieckim (12 112), wielkopolskim 

(9916), małopolskim (9440) i śląskim (8148). Na-
tomiast najmniej w województwach: opolskim 
(1267), lubuskim (2144) i świętokrzyskim (2429).
W latach 2008-2013 r. w ogólnej liczbie wydanych 
pozwoleń na budowę dominowały pozwolenia do-
tyczące budynków mieszkalnych, które stanowiły od 
40 do 50% pozwoleń. W pierwszej połowie 2014 r. 
tendencja ta uległa niewielkiej zmianie, ponieważ 
pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych 
stanowią 39,9% ogólnej liczby wydanych pozwoleń.
Spadek liczby pozwoleń na budowę budynków 

mieszkalnych, rejestrowany w I połowie 2014 r. w od-
niesieniu do analogicznych okresów lat 2008-2013, 
wynika przede wszystkim ze spadku liczby pozwoleń 
na budowę budynków jednorodzinnych. W stosun-
ku do pierwszej połowy 2013 r. spadek ten wynosi 
1,5% (482 pozwolenia).Największą liczbę pozwoleń 
na budowę domów jednorodzinnych wydano  
w woj. mazowieckim (4810), a najmniej pozwoleń  
w tej kategorii wydano w woj. opolskim (489).
Najwięcej pozwoleń dotyczących budownictwa 
wielorodzinnego wydano w woj. wielkopolskim 

(309), natomiast najmniej w woj. podlaskim (12).
Do użytkowania w badanym okresie bieżącego 
roku przekazano 78 342 obiekty budowlane, tzn. 
więcej o 4% (o 3037 obiektów) niż w I półroczu 
2013 r. 49,6% wszystkich oddanych do użytkowa-
nia obiektów stanowiły budynki mieszkalne.  
W I półroczu 2014 r. najwięcej obiektów budow-
lanych przekazano do użytkowania w regionach: 
Centralnym (17 321) i Północno-Zachodnim (15 753).
Pełna teść informacji na: http://www.gunb.gov.pl/
Więcej

Ruch budowlany w I połowie 2014 r. 

Przy zakupie zmiękczacza BWT AQUADIAL 
softlife lub BWT AQUADIAL softlife BIO, 
węże przyłączeniowe 3/4“x1“ i syfon do 
odprowadzania popłuczyn otrzymamy 
GRATIS.
Zmiękczacz jednokolumnowy BWT AQU-
ADIAL softlife i BWT AQUADIAL softlife BIO 
polecany dla domów jednorodzinnych, 
domów wielorodzinnych i obiektów usługo-
wych. Zalety zmiękczacza: fabrycznie za-
programowany dla ułatwienia uruchomie-
nia, z proporcjonalną regeneracją złoża, 
wyposażony w cyfrowy sterownik zapewnia-
jący wysoką wydajność pracy, przetestowa-
ny i zgodny z europejską normą EN 14743,  
w cenie zmiękczacza tester twardości 
ogólnej. 
Zakup zestawu promocyjnego to oszczęd-
ność 41 euro netto (w cenach cenniko-
wych). Promocja ważna jest na zamó-
wienia złożone od 11 sierpnia do 30 
września 2014 lub do wyczerpania 
zapasów. 
Więcej 

Promocja BWT przy zakupie zmiękczaczy

Ariston jest tak pewny najwyższej jakości po-
wietrznych pomp ciepła NUOS, że zaprasza 
firmy instalacyjne do skorzystania z dedyko-
wanej oferty specjalnej. Wypróbuj najwyższą 
jakość – pompę wyprodukowaną w fabryce 
Ariston we Francji i docenioną Laurem  
Jakości przez tamtejszy rynek. Zainstaluj NUOS 
FS 250 SOL lub dowolną pompę ciepła po-
wietrze-woda z gamy NUOS, nabywając ją na 

warunkach specjalnych – 50% rabatu.
Jeśli chcesz otrzymać specjalny kupon 
rabatowy skontaktuj się z przedstawicie-
lem handlowym Ariston (kliknij tutaj).

Trophée de la Maison dla pompy ciepła 
NUOS FS 250 SOL
 
Laur konsumentów francuskich  2014 - 
potwierdza najwyższą jakość urządze-
nia.

Prestiżowa nagroda przyznana przez Cen-
trum Jakości Francuskich* Konsumentów.
85% z nich powiedziało, że natychmiast 
zaczęliby korzystać z tego produktu, ze 
względu na jego zalety, jakimi są oszczęd-
ność i komfort użytkowania.

Zapraszam do skorzystania z dedykowanej oferty specjalnej. 
Wypróbuj najwyższą jakość ! Pompę wyprodukowaną w naszej fabryce we Francji i docenioną Laurem 
Jakości przez tamtejszy rynek. 
Zainstaluj NUOS FS 250 SOL lub  dowolną pompę ciepła powietrze-woda z gamy NUOS:

• Nabywając ją na warunkach specjalnych – 50% rabatu

• Skontaktuj się z naszym handlowcem z Twojego regionu,  
który wskaże Ci dystrybutora u którego będziesz mógł zrealizować transakcję.

Serdecznie zachęcam do skorzystania z oferty,

Agata Miczyńska
Marketing Manager
Ariston Thermo Polska

KUPON RABATOWY  
do jednokrotnego wykorzystania  
na zakup dowolnej pompy ciepła NUOS z rabatem 50% 
od ceny katalogowej

 
Złóż zamówienie zostawiając kupon  
w punkcie sprzedaży  
wskazanym przez Managera Obszaru Ariston.
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Kraków , 9 września 2014

najkrótszy czas 
podgrzewania wody

* Francja to największy, a co za tym idzie najbardziej 
wymagający rynek pomp ciepła w Europie

Kupon rabatowy ważny do 31.10.2014 r.

aktywna 
anoda

bezawaryjna 
sucha grzałka

MADE IN
FRANCE

Mirosław Kania

ZAKŁAD USŁUG INSTALACYJNYCH I HANDEL WOD-
-KAN-C.O.-GAZ KANIA ŁUKASZ

Pijarska 18/7

33-300 Nowy Sącz

Pan  
Mirosław Kania

Nr NIP firmy: 7341004675

Oferta specjalna – wypróbuj  
najwyższą jakość pomp ciepła NUOS

Trophée de la Maison dla pompy ciepła 
NUOS FS 250 SOL 

Laur konsumentów francuskich  2014 - 
potwierdza najwyższą jakość urządze-
nia.

Prestiżowa nagroda przyznana przez Cen-
trum Jakości Francuskich* Konsumentów.
85% z nich powiedziało, że natychmiast 
zaczęliby korzystać z tego produktu, ze 
względu na jego zalety, jakimi są oszczęd-
ność i komfort użytkowania.

Zapraszam do skorzystania z dedykowanej oferty specjalnej. 
Wypróbuj najwyższą jakość ! Pompę wyprodukowaną w naszej fabryce we Francji i docenioną Laurem 

Jakości przez tamtejszy rynek. Zainstaluj NUOS FS 250 SOL lub  dowolną pompę ciepła powietrze-woda z gamy NUOS:

• Nabywając ją na warunkach specjalnych – 50% rabatu• Skontaktuj się z naszym handlowcem z Twojego regionu,  
który wskaże Ci dystrybutora u którego będziesz mógł zrealizować transakcję.

Serdecznie zachęcam do skorzystania z oferty,

Agata MiczyńskaMarketing ManagerAriston Thermo Polska

KUPON RABATOWY  do jednokrotnego wykorzystania  na zakup dowolnej pompy ciepła NUOS z rabatem 50% 
od ceny katalogowej

 
Złóż zamówienie zostawiając kupon  w punkcie sprzedaży  wskazanym przez Managera Obszaru Ariston.
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Kraków , 9 września 2014

najkrótszy czas podgrzewania wody

* Francja to największy, a co za tym idzie najbardziej 
wymagający rynek pomp ciepła w Europie

Kupon rabatowy ważny do 31.10.2014 r.

aktywna 
anoda

bezawaryjna 
sucha grzałka

MADE IN
FRANCE

Mirosław Kania
ZAKŁAD USŁUG INSTALACYJNYCH I HANDEL WOD-
-KAN-C.O.-GAZ KANIA ŁUKASZPijarska 18/7

33-300 Nowy Sącz

Pan  
Mirosław Kania

Nr NIP firmy: 7341004675

Jan Nowak
ZAKŁAD USŁUG INSTALACYJNYCH I HANDEL WOD-KAN-
C.O.-GAZ NOWAK JAN
Warszawska 7
31-500 Gdańsk

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/aktualnosci/ruch-budowlany-w-i-polowie-2014-r/
http://www.bwt.pl/NR/rdonlyres/7B390C17-95BA-4321-ADE6-5010E2594172/0/PROMOCJA_BWT_AQSL_weze_syfon.pdf
http://www.support.aristonheating.pl/services/immagini/Ariston_Dzial_Handlowy_201405.pdf
http://www.support.aristonheating.pl/services/immagini/Ariston_Dzial_Handlowy_201405.pdf
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1 września ruszyły nowe programy part-
nerskie Elite dla instalatorów oraz osób 
związanych z branżą grzewczą. 
Każdego dnia profesjonalni instalatorzy mu-
szą spełniać szereg specyficznych wymagań 
stawianych przez klientów. Takie sytuacje 
stanowią dla nich wyzwanie, któremu muszą 
sprostać. Oznacza to, że instalatorzy, którzy 
chcą zaoferować klientom lepsze usługi 
muszą ciągle doskonalić i poszerzać swoje 
umiejętności, co wpływa pozytywnie na 
rozwój działalności. Właśnie z tego powodu 
Danfoss oraz DEVI uruchamiają programy Eli-
te. Dzięki tym programom instalatorzy mogą 
zdobywać nowe umiejętności i wiedzę w za-
kresie rozwiązań grzewczych, a tym samym 
ułatwić sobie codzienną pracę. Rozszerzone 
kompetencje dają instalatorowi możliwość  
świadczenia usług na najwyższym poziomie, 
wzrost  liczby zadowolonych klientów, a tym 
samym rozwój działalności. 
Instalator może nie tylko wykorzystać nowo 
zdobyte informacje w swojej pracy zawodo-
wej, lecz także uczestniczyć w konkursach  
i szkoleniach oraz wygrać atrakcyjne nagrody. 

Za każdym razem, gdy instalator uaktualnia 
swoje umiejętności, zdobywa punkty, które 
mogą być zamienione na nagrody zarówno 
do użytku prywatnego, jak i zawodowego. 
Wiedza na temat produktów, mobilne narzę-
dzia, seminaria i szkolenia (również internetowe), 
zakup promocyjnych produktów, to tylko nie-
które z aktywności, do których instalator uzysku-
je dostęp poprzez programy Elite. Im aktywniej-
szy jest instalator, tym więcej punktów zdobywa. 

Więcej informacji na www.elite.danfoss.pl  
i www.elite.devi.pl

Danfoss oraz DEVI wprowadzają  
programy partnerskie Elite

Na jesień Vaillant przygotował ofertę specjal-
ną – pakiety kotłów kondensacyjnych eco-
TEC plus, ecoCOMPACT/4, a także subsydial-
ne pakiety solarne, które oferuje w cenach 
promocyjnych. 

• Gazowy, jednofunkcyjny kocioł kon- 
densacyjny VC ecoTEC plus w pakiecie  
z zasobnikiem uniSTOR VIH R, regulatorem 
pogodowym calorMATIC 470, zestawem 
podłączeniowym oraz z zestawem podsta-
wowym systemu powietrzno-spalinowego, 
szachtowego.
• Gazowy, jednofunkcyjny kocioł kon- 
densacyjny VC ecoTEC plus w pakiecie  
z zasobnikiem uniSTOR VIH R, regulatorem 
pogodowym calorMATIC 470, zestawem 
podłączeniowym oraz z zestawem podsta-
wowym systemu powietrzno-spalinowego, 
 z wyrzutem przez ścianę lub dach.
• Gazowy dwufunkcyjny kocioł kondensa-
cyjny ecoTEC plus w pakiecie z wiszącym 
zasobnikiem VIH CL20S regulatorem pogo-
dowym calorMATIC 470, zestawem podłą-
czeniowym oraz z zestawem podstawowym 
systemu powietrzno-spalinowego, z wyrzutem 
przez ścianę lub dach.
• Gazowy kocioł kondensacyjny VSC eco-
COMPACT/4 z wbudowanym zasobnikiem 
warstwowym w pakiecie z regulatorem 
pogodowym calorMATIC 470, zestawem 

podłączeniowym oraz z zestawem podsta-
wowym systemu powietrzno-spalinowego, 
szachtowego.
• Gazowy kocioł kondensacyjny VSC S  
auroCOMPACT/4 z wbudowanym zasobni-
kiem solarnym c.w.u., w pakiecie z regula-
torem pogodowym calorMATIC 470, oraz 
zestawem kolektorów płaskich VFK 112 lub 
VFK 145V
• Gazowy kocioł kondensacyjny VSC D  
auroCOMPACT/4 z wbudowanym zasobni-
kiem solarnym typu Drainback, w pakiecie 
z regulatorem pogodowym calorMATIC 
470, oraz zestawem kolektorów płaskich 
VFK 135 VD
• Pakiety subsydialne zawierające 3 kolektory 
płaskie, zasobnik solarny VIH S 300l. Regulator 
solarny auroMATIC 560/2, grupę pompową 
solarną, naczynie kompensacyjne, komplet 
uchwytów, zestaw połączeń hydraulicznych.
• Pakiety subsydialne zawierające wydajny 
jednofunkcyjny kocioł kondensacyjny VC 226 
ecoTEC pro, 3 kolektory płaskie, zasobnik so-
larny VIH S 300l. Regulator solarny auroMATIC 
560/2, grupę pompową solarną, naczynie 
kompensacyjne, komplet uchwytów, zestaw 
połączeń hydraulicznych.

Ceny promocyjne obowiązywać do  
30 listopada 2014 roku.
Szczegóły oferty

Pakiety specjalne Vaillant

Każdy INSTALATOR montujący gazowe urzą-
dzenia firmy Termet, posiadający status Au-
toryzowanego Instalatora (AI) Termet, bądź 
Autoryzowanego Serwisu Firmowego (ASF) 
Termet ma możliwość uzyskania gratyfikacji 
finansowej w postaci Talonów Premiowych. 

Wystarczy wypełnić TALON PREMIOWY, znajdu-
jący się w Książce Gwarancyjnej, odpowiedzieć 
na proste pytania konkursowe, a następnie 
przesłać talon do siedziby firmy Termet S.A. 
Nowa edycja trwa do końca marca 2015 roku.
Pobierz plakat

TERMET – kolejna AKCJA 
TALONOWA rozpoczęta 

http://www.instalreporter.pl
http://www.klimatyzacja.pl/
http://www.vaillant.pl/klienci_indywidualni/aktualnoci-1/article/Komfortowe_pakiety_Vaillant.html
http://termet.com.pl/upload/news/pl/27/plakat 2014_2WERSJA_maly.pdf
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  Obecnie dostępne są  
na polskim rynku dwie rodzi- 
ny pomp: standardowa  
Wilo-Yonos PICO oraz rodzina 
pomp „premium” Wilo-Stratos 
PICO. Mają wiele wspólnych 
cech i funkcji, które opisze-
my poniżej. Wskażemy też na 
istotne różnice, dzięki którym 
pompa „premium” ma swoich 
wiernych i lojalnych klientów.  

Funkcja automatycznego 
zachowania ustawionych 
parametrów pracy  
w przypadku zaniku  
napięcia w sieci! 
Pamięć ustawień to cecha 
wyróżniająca pompy Wilo 
od dostępnych na rynku pomp konkuren-
cji w tej samej kategorii. W przypadku zani-
ku napięcia, czy to spowodowanego wy-
ładowaniami atmosferycznymi, czy też 
awariami sieci, pompa nie przechodzi do 
ustawień fabrycznych, lecz powraca do na-
stawy sprzed awarii. Dzięki temu unikniemy 
konieczności kolejnych wizyt u klienta ce-
lem ponownego programowania pompy po 
każdym zaniku napięcia. 

Funkcja odblokowania wirnika po przestoju
Aby zapewnić sprawną eksploatację,  
Wilo-Yonos PICO oraz Wilo-Stratos PICO wy-
posażone zostały w istotne funkcje bezpie-
czeństwa: standardowo wbudowane zabez-
pieczenie silnika oraz automatyczną funkcję 
deblokady. Cechy te wpływają na nieza-
wodność działania pomp Wilo. Częstym 
problemem pojawiającym się szczególnie 
jesienią, przed rozruchem pompy było zblo-
kowanie wirnika spowodowane tzw. kamie-

niem kotłowym osadzającym się na wirniku.  
Funkcja odblokowywania pozwala na wpro-
wadzenie wirnika w ruch rotacyjny w obu kie-
runkach, aż do wyswobodzenia wirnika i po-
prawnej pracy pompy. Podobną „funkcję” 
przy pompach stałoobrotowych pełnili insta-
latorzy wyposażeni w śrubokręt celem ręcz-
nego wzbudzenia wirnika po odkręceniu 
śruby odpowietrzającej. Wymagało to do-
datkowego nakładu czasu pracy. W nowych 
pompach Wilo dzieje się to całkowicie auto-
matycznie. 

Funkcja automatycznego  
odpowietrzania pompy
Funkcja „AIR” – odpowietrzania pomp – po-
zwala na samoczynne usunięcie niepożąda-
nego powietrza z komory wirnika oraz całej 
instalacji. Po uruchomieniu systemu pom-
pa przez 10 minut zwiększając i zmniejszając 
prędkość przepływu wody, wyprowadza  
powietrze z instalacji przez zamontowane  

Minimalizacja 
czasu pracy  
i komfort montażu 
– funkcje pomp Wilo serii PICO

  Bartosz Tywonek

Instalatorzy w codziennej  
pracy muszą stawiać czoło 
coraz to wyższym  
wymaganiom zarówno samych 
systemów instalacyjnych,  
jak i oczekiwaniom swoich 
klientów. Czynności konieczne 
podczas montażu zabiorą 
teraz dużo mniej czasu 
dzięki szeregowi niezwykle 
użytecznych funkcji w pompach 
Wilo serii PICO stosowanych 
do ogrzewnictwa, chłodnictwa 
i instalacji solarnych. Funkcje 
te pozwolą również na 
uniknięcie niepotrzebnych 
wizyt serwisowych podczas 
eksploatacji systemu. 
Zaoszczędzony czas można 
wykorzystać na kolejne zlecenie 
lub odpoczynek.

Wilo-Yonos PICO

Wilo-Stratos PICO

http://www.instalreporter.pl
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na jej końcach zawory odpowietrzające. 
Funkcja ta jest tym bardziej korzystna, iż wy-
maga jedynie załączenia jej przez instalato-
ra, a reszta dzieje się już automatycznie. Dzięki 
temu w czasie, gdy zachodzi proces odpo-
wietrzania, instalator może przystąpić już do 
kolejnych czynności serwisowych instalacji.

Kompaktowa budowa i łatwy montaż
Niezwykle kompaktowa budowa pomp Wilo 
sprawia, że ich instalacja możliwa jest nawet 
w pomieszczeniach o bardzo ograniczonej 
powierzchni. Dodatkowo dzięki zastosowa-
niu wtyczki Wilo-Konektor wyeliminowaliśmy 

problem związany z koniecznością rozkrę-
cania skrzyni zaciskowej i uciążliwego pod-
łączania przewodu zasilającego. Zastoso-
wanie szybkozłącza pozwala na połączenie 
pompy do sieci elektrycznej bez konieczno-
ści użycia narzędzi. 

Prosta nastawa parametrów pracy 
Dużą zmianę w zakresie oferty pomp obiego-
wych przyniosła na początku 2013 roku Dy-
rektywa ErP. Stosowanie pomp o najwyższej 
sprawności to nie tylko korzyści dla użytkow-
nika, związane ze zmniejszeniem rachunków 
za zużycie energii elektrycznej, ale przede 

wszystkim oszczędność czasu instalatora 
podczas prac montażowych oraz w okresie 
eksploatacji. Instalatorzy, który przez wiele lat 
praktyki zawodowej „zjedli zęby” na standar-
dowych pompach z regulacją 3-biegową 
przekonują się dziś, że pompy elektroniczne 
oferują wiele korzyści pomocnych w zwięk-
szeniu efektywności ich pracy. 
Technika „czerwonego pokrętła” zapewnia 
nie tylko szybką instalację, lecz także precy-
zyjne dokonanie regulacji ustawień. Wybie-
rając jeden z dostępnych trybów ustawiamy 
sposób pracy pompy względem instalacji: 
- ∆p-c: „stała różnica ciśnień”, nastawa prze-

znaczona szczególnie do systemów ogrze-
wania podłogowego,
- ∆p-v: „zmienna różnica ciśnień”, nastawa szcze-
gólnie polecana do systemów grzejnikowych  
z zastosowaniem zaworów termostatycznych.  

Oferta „standard” kontra oferta „premium” 

Wszystkie opisane cechy dotyczą zarów-
no pomp Wilo-Yonos PICO, jak również 
pomp Wilo-Stratos PICO. 
Różnica miedzy tymi produktami jest 
taka, iż pompa Wilo-Stratos PICO to 
pompa w wersji „premium” i zosta-
ła wyposażona w dodatkowe cechy 
wpływające na komfort i zadowolenie 
użytkownika. 

Cechy indywidualne pomp

Wilo-Yonos PICO
Wykorzystując kompaktową budo-
wę pompy Yonos PICO oraz popular-
ność instalacji ogrzewania podłogowe-
go, przygotowaliśmy specjalnie do tego 
typu systemów grzewczych dodatko-
wy typoszereg z rozszerzeniem charak-
terystyki o wysokość podnoszenia słupa 
wody aż do 8 m!  

Wilo-Stratos PICO
Wszystkie pompy Wilo-Stratos PICO, sygno-
wane znakiem ErP Ready, wyposażone są 
w funkcję DynamicAdapt, pozwalającą 
na adaptacje pracy pompy do zmian za-
chodzących w instalacji, jak również ucze-
nia się instalacji. Szybka reakcja na zmianę 
warunków pracy prowadzi do ograni-
czenia zużycia energii elektrycznej oraz 
przejścia w stan „stand-by” w sytuacji ze-
rowego przepływu. Drugią korzyścią prze-
mawiająca za wybraniem produktu  
w wersji „premium” jest wydłużenie stan-
dardowej 2-letniej gwarancji do aż 5 lat!
 
Najnowsze rozwiązania Wilo projekto-
wane są z myślą o zapewnieniu mak-
symalnego komfortu montażu przy jed-
noczesnej minimalizacji nakładu czasu 
pracy fachowców zajmujących się 
przygotowaniem instalacji grzewczych. 

Funkcje PREMIUM 
Stratos PICO

STANDARD 
Yonos PICO

Wydajność maksymalna H/Q 6 m / 3,5 m³/h 7,5 m / 4,8 m3/h

Wyświetlacz ekran LCD: 
- tryby pracy
- wysokość podnoszenia 
- pobór mocy w Watt 
- zużycie energii elektrycznej w kWh
- kod usterki

diodowy – LED
- pobór mocy w Watt
- wysokość podnoszenia
- kod usterki

Zakres temp. medium od 2°C do 110°C od -10°C do 95°C

Sterowanie/Tryb pracy ∆p-v
∆p-c
funkcja DynamicAdapt

∆p-v
∆p-c

Przyłącze gwintowane Rp ½, Rp 1 i Rp 1¼ Rp ½, Rp 1 i Rp 1¼

Zakres poboru mocy 3-40 W 4-75 W

Długość montażowa 130 mm i 180 mm 130 mm i 180 mm

Korpus żeliwo żeliwo

Podłączenie wtyczka Wilo-Konektor wtyczka Wilo-Konektor

Izolacja termiczna w standardzie wyposażenie dodatkowe

Odpowietrzenie funkcja AIR z zegarem 
po 10 min. pompa automatycznie 
powraca na ustawionych parametrów.

funkcja AIR
po zakończeniu odpowietrzania wymagana 
nastawa wysokości podnoszenia

Obniżenie nocne tak brak

Blokada wyświetlacza tak brak

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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Pełne dofinansowanie  
na mikroinstalacje OZE

  Witold Maziarz, nFOŚiGW

  Przed uruchomieniem przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej dopłat dla osób fizycznych zaintere-
sowanych budową mikroinstalacji wykorzy-
stujących źródła odnawialne do produk-
cji prądu i ciepła na potrzeby mieszkaniowe, 
wsparcie tego typu możliwe było jedynie po-
przez współpracę z właściwym terytorialnie 
samorządem. Zdobycie dofinansowania za-
leżało od aktywności i woli gminy, która re-
prezentując interesy mieszkańców pośred-
niczy w pozyskaniu dopłat z Narodowego 
Funduszu.

Pierwsze umowy zawarto 16 września br.  
w Kołobrzegu podczas I Międzynarodowe-
go Forum Ekologicznego. Cztery fundusze 
wojewódzkie: ze Szczecina, Gdańska, Wro-
cławia oraz Krakowa zaoferują wspólnotom  
i spółdzielniom mieszkaniowym ze swoich 
województw, pełne dofinansowanie na za-
kup i montaż mikroinstalacji. Łączna wartość 
podpisanych umów z WFOŚiGW to 63 mln zł.
Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Środowiska, na konferencji praso-
wej odbywającej się przy okazji podpisania 
pierwszych umów podkreślił, że średni czas 
eksploatacji mikroinstalacji produkujących 
prąd to 25-30 lat, co przy sześcioletnim okre-
sie spłaty np. średniej 3-kilowatowej instalacji 
fotowoltaicznej, generuje prywatnemu inwe-
storowi wieloletni zysk.
Dla przykładu WFOŚiGW w Szczecinie pozy-
skał dla zachodniopomorskich inwestorów  
22 mln zł. Pozwolą one m.in. na zainstalowa-
nie ponad 100 pomp ciepła, prawie 7 tysię-
cy m2 paneli fotowoltaicznych (to przewidy-

wany 1 MWe mocy), czy niecałe 3 tysiące m2 
kolektorów słonecznych. 
Prezes WFOŚiGW w Szczecinie – Jacek Chrza-
nowski – jako pierwszy ze wszystkich woje-
wódzkich funduszy podpisujących umowy  
z NFOŚiGW obiecał wsparcie dla prywat-
nych inwestorów na terenie województwa 
zachodniopomorskiego. Zadeklarował także 
udogodnienia dla tychże klientów, tj. możli-
wość składania wniosków za pośrednictwem 
Internetu.
Prezes zarządu NFOŚiGW Małgorzata Skucha 
zaakcentowała fakt, iż podpisując pierwsze 
umowy z wojewódzkimi funduszami ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej, Narodowy 
Fundusz uruchomił obiecaną wcześniej dru-
gą ścieżkę finansowania mikroinstalacji OZE 
w ramach programu Prosument. 
Dodatkowo w przyszłości klienci indywidu-
alni, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe 
będą mogli ubiegać się o dofinansowanie 
w ramach Prosumenta poprzez banki współ-
pracujące z NFOŚiGW. Taka możliwość zo-

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe z Pomorza Zachodniego, Pomorza, Dolnego Śląska i Małopolski skorzystają 
z dofinansowania na wybudowanie prywatnej mikroelektrowni, pompy ciepła czy małej biogazowni, jakie oferuje 
im program PROSUMEnT. Wystarczy, że zgłoszą się do właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej. niektóre fundusze takie wsparcie zaoferują również inwestorom prywatnym. 

Obecnie NFOŚiGW uruchomił za-
powiadaną drogę do pozyskania 
100% dofinansowania na prywatne 
mikroinstalacje, za pośrednictwem 
wojewódzkich funduszy ochro-
ny środowiska i gospodarki wodnej 
(WFOŚiGW).

Łącząc oferowane preferencyjne 
dotacje i pożyczki klient, bez inwe-
stowania zasobów własnych,  
od razu może produkować ciepło  
i prąd z możliwością sprzedaży nad-
wyżek energii do sieci. Wsparciem 
publicznym objęte są zakupy i mon-
taż 6 rodzajów instalacji wykorzy-
stujących odnawialne źródła ener-
gii do produkcji energii elektrycznej 
oraz ciepła i energii elektrycznej na 
potrzeby istniejących lub budowa-
nych budynków mieszkalnych. Są to 
panele fotowoltaiczne, małe wia-
traki, pompy ciepła, kolektory sło-
neczne, kotły na biomasę i układy 
mikrokogeneracyjne (w tym małe 
biogazownie). Zależnie od rodza-
ju instalacji, klienci mogą liczyć na 
dotacje w wysokości od 20 do 40% 
dofinansowania oraz pożyczki opro-
centowane na 1% w skali roku na 
pozostałe koszty kwalifikowane.
Zaletą współpracy przyszłych inwe-
storów z funduszami wojewódzkimi jest 
możliwość indywidualnego wyboru 
rodzaju i modelu instalacji oraz firmy 
montażowej, w odróżnieniu od ścież-
ki samorządowej, w której proces za-
kupu i montażu mikroinstalacji po-
przedzony jest wyborem wykonawcy 
zgodnie z ustawą „Prawo zamówień 
publicznych”. Wydaje się, że obie ofer-
ty znajdą swoich zwolenników. Zwłasz-
cza, że aktywne samorządy, we wnio-
skach złożonych do NFOŚiGW, już 
zgłosiły zapotrzebowanie na prawie 
połowę zaplanowanej dla nich puli fi-
nansowej na najbliższe dwa lata.

http://www.instalreporter.pl
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stanie uruchomiona pod koniec bieżącego 
roku. Jednakże termin ten uzależniony jest od 
wdrożenia w życie ustawy „deregulacyjnej”, 
procedowanej obecnie przez Sejm RP.

Ekonomicznie = ekologicznie
Prosument to program, który poprzez zachę-
ty finansowe ma na celu podniesienie świa-
domości ekologicznej. Kupując i instalując 
jedno lub kilka urządzeń wykorzystujących 
energię ze źródeł odnawialnych, przyszli pro-
ducenci energii zaoszczędzą na rachunkach, 

a nadwyżkę energii elektrycznej będą mogli 
sprzedawać do sieci. Dzisiaj jej bezpośrednią 
sprzedaż umożliwiają zapisy regulacyjne tzw. 
małego trójpaku energetycznego. Wcześniej 
produkcja rynkowa energii uzależniona była 
od obowiązku prowadzenia działalności go-
spodarczej.
 
Przykład dla inwestora indywidualnego
Wg szacunkowych obliczeń, koszt instalacji 
fotowoltaicznej o mocy 3 kWp, która w więk-
szości przypadków gospodarstw domowych 

jest adekwatna do potrzeb energetycznych 
rodziny wynosi 24 tys zł. Oferowana 40% do-
tacja to 9,6 tys. zł. Piętnastoletnia, 1% pożycz-
ka może pokryć pozostałą część kosztów in-
westycji – 14,4 tys. zł. Przewidywane roczne 
przychody z zaoszczędzonej energii pobiera-
nej  z sieci oraz sprzedaży nadwyżek to ok.  
1 tys. zł. Same korzyści wynikające z oferowa-
nego taniego kredytu w porównaniu z kredy-
tem komercyjnym to 1,4 tys. zł w pierwszym 
roku. Zatem prosty okres zwrotu takiej mikro-
instalacji przekracza nieznacznie 6 lat.  

600 mln zł na mikroinstalacje  
produkujące prąd i ciepło 
NFOŚiGW uruchamiając ten program, na któ-
ry łącznie do 2020 roku przeznaczył  600 mi-
lionów złotych, pośrednio wspiera także roz-
wój rynku dostawców urządzeń i instalatorów 
oraz liczy na zwiększenie liczby miejsc pra-
cy w tym sektorze. Tak bowiem stało się z kra-
jowym rynkiem kolektorów słonecznych, któ-
ry w ostatnich latach wsparty 45% dopłatami 
NFOŚiGW, pod względem sprzedaży znalazł 
się w czołówce europejskich państw.  

EFEKTYWNOŚĆ
ENERGETYCZNA
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Firma Mateko Sp. z o.o., dystrybutor klimatyzacji marki Blaupunkt 
zaprasza w dniu 3.10.2014 r. w godz. 16.00-18.00 na szkolenie  
z zakresu możliwości, doboru i montażu systemów multi marki 
Blaupunkt. Szkolenie jest organizowane we współpracy z firmą 
Termitech A.T. Jaroszewicz sp.j. i odbędzie się w jej siedzibie  
w Białymstoku (ul. Produkcyjna 105). Skierowane jest do insta- 
latorów i dystrybutorów z rejonu pł.-wsch. Polski. 
Tematyka szkolenia:
- przedstawienie oferty Blaupunkt na systemy multi;
- możliwości, jakie dają systemy multiBT;
- omówienie poprawności montażu;
- omówienie kodów błędów oraz podstawowych rozwiązań ser-
wisowych;
- praktyczne, przykładowe wymiany uszkodzonych elementów.
Uczestnicy szkolenia otrzymają komplet materiałów na temat oma-
wianych urządzeń oraz certyfikat potwierdzający autoryzację w za-
kresie doboru, sprzedaży i instalacji systemów multi marki Blaupunkt
Kontakt do organizatora: handlowy2@mateko.pl; 22 519-73-63.

Dla instalatorów – szkolenie 
autoryzacyjne Blaupunkt

http://www.instalreporter.pl
http://www.rehau.pl
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Oczywiście często użytkownicy, a także sami 
fachowcy zastanawiają się na ile deklaro-
wane przez producentów sprawności kotłów 
kondensacyjnych pokrywają się z rzeczywi-
stymi uzyskiwanymi w warunkach normalnej 
eksploatacji. 
W 2004 roku Instytut Ogrzewnictwa i Klima-
tyzacji Uniwersytetu Technicznego w Braun-
schweig (Niemcy) opublikował przy wsparciu 
Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) raport 
„Badanie efektów pracy systemów grzew-
czych z gazowymi kotłami kondensacyjny-
mi” [2]. W ramach projektu monitorowano 
pracę kotłów kondensacyjnych oraz nisko-
temperaturowych w 67 budynkach jednoro-
dzinnych (stare i nowe, średnia powierzchnia  
159 m2). Celem było opracowanie szczegóło-
wego i praktycznego raportu, który miał od-
powiedzieć na pytanie „czy możliwe jest uzy-
skiwanie sprawności kotła kondensacyjnego 
na poziomie 109%?” oraz jakie czynniki od-
grywają wpływ na sprawność kotła.

Sprawność powyżej 100%?
Średnia wartość sprawności znormalizowa-
nej dla 60 monitorowanych kotłów konden-
sacyjnych wyniosła dokładnie 100%. Nie po-
dano konkretnych cząstkowych sprawności 
samych kotłów, a jedynie sprawności śred-
nioroczne całych systemów grzewczych. 

Maksymalnie sprawność taka wyniosła 
107,6%, a więc sprawność znormalizowana 
samego kotła powinna wynosić ok. 104%. 
Około połowy monitorowanych kotłów kon-
densacyjnych pracowało ze sprawnością 
znormalizowaną co najmniej 100%.

Kocioł kondensacyjny,  
a niskotemperaturowy…
Dla 7 kotłów niskotemperaturowych średnia 
sprawność znormalizowana (do ciepła spala-
nia) była niższa o 11% w porównaniu do śred-
niej sprawności kotłów kondensacyjnych  
(tab. 1 ). W skrajnych przypadkach różnica 
ta wynosiła 30%. Zwrócono także uwagę na 
znaczne (2- do 4-krotne) przewymiarowanie 
kotłów. Podczas, gdy średnioroczne obciąże-
nie kotła podczas określania jego sprawności 
wg normy DIN 4702-8 wynosi 38,8%, to dla mo-
nitorowanych kotłów kondensacyjnych wy- 
nosiło średnio jedynie… 9%. Było to spowodo-
wane nieuwzględnianiem zysków ciepła  
w budynku, a także dobieraniem mocy 
grzewczej kotła z uwzględnianiem naddatku 
dla podgrzewania ciepłej wody użytkowej.
Raport przedstawia w statystykach głów-
nie sprawności średnioroczne całych syste-
mów grzewczych, a więc z uwzględnieniem 
sprawności wytwarzania ciepła w samym 
źródle ciepła, ale również z uwzględnieniem 

Wyniki monitoringu pracy 67 kotłów  
w warunkach rzeczywistych  

Od czego  
zależy sprawność  
kotła kondensacyjnego? 

  Ireneusz Jeleń

  Od połowy 2015 roku zaczną obowią-
zywać wymagania minimalnej efektywno-
ści dla urządzeń grzewczych, co praktycznie 
spowoduje eliminację z rynku kotłów niekon-
densacyjnych małej mocy [1]. Maksymalna 
sprawność średnioroczna gazowego kotła 
kondensacyjnego podawana w odniesieniu 
do wartości opałowej paliwa, wynosi zwykle 
108÷109% w odniesieniu do wartości opało-
wej paliwa. W odniesieniu do ciepła spalania, 
wartość ta będzie wynosić do 98%. Pozwoli to 
na osiąganie klasy energetycznej „A”, a w po-
łączeniu z instalacją solarną, nawet „A+”. 

Gazowe kotły kondensacyjne stały się w ostatnich latach bardzo popularnym 
rozwiązaniem, do zakupu którego nie trzeba już jak kilka lat temu 
przekonywać inwestora. Jest to wynikiem z jednej strony niższych cen 
urządzeń (popularyzacja technologii, wzrost produkcji, a także konkurencji 
rynkowej) i z drugiej strony wzrostu cen paliw. Kotły kondensacyjne 
staną się standardem rynkowym ze względu na wymagania dyrektywy 

2009/125/EC (ErP) określanej 
mianem ecodesign lub ekoprojekt. 

Kocioł kondensacyjny Kocioł niskotemperaturowy
Liczba systemów grzewczych 60 7
Sprawność znormalizowana kotła
- średnia 100,0% -
Sprawność średnioroczna systemu 
grzewczego:
- średnia 
- minimalna 
- maksymalna

96,2%
78,3%
107,6%

85,5%
77,6%
90,0%

Tabela 1  Porównanie sprawności znormalizowanych kotłów i sprawności średniorocznych 
systemów grzewczych (w odniesieniu do wartości opałowej)
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strat spalinowych oraz ciepła w podgrze-
waczu wody i przewodach wody grzewczej. 
Średnio straty te jak wynika z tabeli 1  wynosi-
ły 3,8% (100,0-96,2%). Łącznie w 15 z 60 syste-
mów grzewczych, sprawność średnioroczna 
wyniosła ponad 100% – maksymalnie 107,6%. 

Sprawność, a tryb regulacji – pogodowy, 
pokojowy…
Tryb regulacji pogodowej dla kotła kondensa-
cyjnego przekłada się na uzyskiwanie wyższej 
sprawności. Podwyższenie komfortu cieplne-
go w domu poprzez dodanie czujnika tempe-

ratury wewnętrznej obniża sprawność średnio-
roczną systemu grzewczego – nieznacznie, bo 
średnio o niecały 1% (tab. 2 ).

Sprawność w zależności od systemu 
ogrzewania
Zastosowanie ogrzewania podłogowego wy-
raźnie podwyższa sprawność średnioroczną 
systemu, chociaż także dla ogrzewania grzej-
nikowego możliwe jest uzyskiwanie wysokich 
sprawności – w badaniu nawet 107,6%.  
Taki wynik uzyskał kocioł wiszący zabudowa-
ny w pomieszczeniu ogrzewanym, wyposażo-

Kocioł kondensacyjny

Wariant regulatora pokojowy pogodowy pogodowy + pokojowy
Liczba systemów grzewczych 6 43 10
Sprawność średnioroczna 
systemu grzewczego:
- średnia 
- minimalna 
- maksymalna

94,2%
87,0%
102,2%

97,3%
88,1%
107,6%

96,5%
78,3%
102,0%

Tabela 2  Porównanie sprawności średniorocznych dla monitorowanych systemów 
grzewczych w zależności od rodzaju regulatora (w odniesieniu do wartości opałowej) r
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Regulatory ogrzewania podłogowego 
ROTH w klasie ekonomicznej

Termostat pokojowy:

- posiada wbudowaną funkcję nocnego obniżania o stałą temperaturę  
  2°C (aktywna w połączeniu z termostatem zegarowym)
- model do urządzeń 230 V oraz 24 V w połączeniu z transformatorem

Termostat zegarowy:

- programowanie temperatury w pomieszczeniach przez 7 dni w tygodniu
- może być łączony w układy z termostatami pokojowymi
- model do urządzeń 230 V
- dotykowe przyciski w panelu obudowy
- wyświetlacz LCD

www.roth-polska.com
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ny w regulator pogodowy, pozbawiony cyr-
kulacji wody użytkowej (tab. 3 ).

Sprawność w zależności od miejsca za-
budowy kotła
Istotny wpływ na sprawność kotła i całego sys-
temu grzewczego odgrywa także miejsce za-
budowy kotła. Jeśli jest on zabudowany w po-
mieszczeniu ogrzewanym, to średnio sprawność 
systemu może być wyższa o blisko 2% (tab. 4 ).
Badanie sprawności systemów grzewczych ja-
kie przeprowadzono w dużej skali w blisko  
70 domach jednorodzinnych wskazało, że 
jest możliwe uzyskiwanie przez kotły konden-
sacyjne wysokich sprawności pracy takich, 
jakie deklarują producenci. Jest to uwa-
runkowane uwzględnieniem znanych po-
wszechnie zaleceń – sprowadzających się do 
zapewnienia jak najniższych wartości tempe-

ratury wody grzewczej. Należy zwrócić także 
uwagę na miejsce zabudowy kotła (piwnica, 
pomieszczenie ogrzewane) oraz straty ciepła  
w układzie wody użytkowej – przede wszystkim 
w układzie cyrkulacji. Należy ograniczać czas 
pracy układu cyrkulacji c.w.u. Badanie prowa-
dzono 10 lat temu i z pewnością nowe rozwią-
zania techniczne, szczególnie w zakresie pal-
ników o większym zakresie modulacji mocy 
grzewczej, korzystnie wpływają na sprawności 
obecnie produkowanych urządzeń.

Literatura:
[1] „Kotły atmosferyczne już niedługo znikną 
z rynku” P. Lachman, InstalReporter 07.2013
[2] „Felduntersuchung: Betriebsverhalten 
von Heizungsanlagen mit Gas-Brennwertkes-
seln”, Fachhochschule Braunschweig Wol-
fenbüttel, 2004  
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Kocioł kondensacyjny

 System ogrzewania grzejnikowy podłogowy grzejnikowy + podłogowy
Liczba systemów grzewczych 41 3 15
Sprawność średnioroczna 
systemu grzewczego:
- średnia 
- minimalna 
- maksymalna

96,3%
78,3%
107,6%

102,6%
99,5%
104,1%

97,2%
78,3%
104,4%

Tabela 3  Porównanie sprawności średniorocznych dla monitorowanych systemów grzewczych 
w zależności od rodzaju systemu ogrzewania (w odniesieniu do wartości opałowej)

Kocioł kondensacyjny

 Miejsce zabudowy kotła pomieszczenie ogrzewane pomieszczenie nieogrzewane
Liczba systemów grzewczych 47 12
Sprawność średnioroczna 
systemu grzewczego:
- średnia 
- minimalna 
- maksymalna

98,5%
78,3%
107,6%

96,6%
78,4%
104,4%

Tabela 4  Porównanie sprawności średniorocznych dla monitorowanych systemów grzewczych 
w zależności od miejsca zabudowy kotła (w odniesieniu do wartości opałowej)

http://www.purmo.pl
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trójdrożny wraz z napędem. Takie rozwiąza-
nie pozwala na rozszerzenie funkcjonalności 
kotła o możliwość przygotowania c.w.u.

Dane techniczne VICTRIX 24 TT:
• znamionowa wydajność cieplna  
c.w.u./c.o. – 24,3/ 21,3 kW
• sprawność dla mocy znam./min. przy  
parametrach pracy:
- 80/60oC – 96,3/98,1%
- 50/30oC –101,2/108,6%

- 40/30oC – 104,6/109,1%
• maksymalne ciśnienie robocze c.o. 3 bar
• maksymalna temperatura robocza c.o. 
90°C
• zakres regulacji temperatury c.o. 20-85°C
• moc cieplna na potrzeby produkcji ciepłej 
wody użytkowej 23,3 kW 
• zakres regulacji temperatury c.w.u. 30-60°C
• wydajność c.w.u. przy pracy ciągłej  
(∆T 30°C) 12,2 l/min
Więcej informacji na www.immergas.com.pl  

Victrix TT  
– nowa linia kotłów 
kondensacyjnych  
Immergas

  Nowa gama kotłów kondensacyjnych  
Victrix TT została zaprojektowana zgodnie  
z wymaganiami Dyrektywy ErP (Energy re-
lated Products – produkty przetwarzające 
energię), w myśl której zastosowane w ko-
tłach podzespoły muszą spełniać podwyż-
szone kryteria energooszczędności. Szeroki 
zakres modulacji oraz zastosowanie elektro-
nicznie sterowanego zaworu gazu umożliwia 
dokładną kontrolę składu mieszanki powie-
trze-gaz, co pozwala uzyskać najwyższą se-
zonową sprawność. Kocioł za pomocą sze-
regu czujników samodzielnie dostosowuje 
parametry spalania w przypadku różnic  
w gęstości powietrza lub paliwa. Seria TT 
może współpracować z automatyką po-

godową, po uprzednim podłączeniu sondy 
temperatury zewnętrznej. Nazwa rodziny ko-
tłów – TT – pochodzi od skrótu Top Tech, co 
oznacza szereg nowych rozwiązań technolo-
gicznych zastosowanych w tej serii kotłów.
Niewątpliwą zaletą serii TT jest nowy wymien-
nik ciepła, wykonany ze stopu aluminiowo-
-magnezowo-krzemowego, który zwiększa 
odporność na korozję. Konstrukcja nowego 
modułu kondensacyjnego gwarantuje wyż-
sze ciśnienie dyspozycyjne na króćcach ko-
tła. Oznacza to, że jest on w stanie obsłużyć 
bardziej rozbudowaną instalację.  
W tym modelu kocioł nie musi być przezbra-
jany na inny rodzaj gazu. Model jednofunk-
cyjny został fabrycznie wyposażony w zawór 

Firma Immergas od 50 lat opracowuje  
systemy i produkty zapewniające ekonomiczne  
i ekologiczne ogrzewanie, dostosowane do 
najbardziej zróżnicowanych potrzeb. Symbolem 
50-lecia istnienia marki Immergas na rynku 

jest nowa gama kotłów kondensacyjnych – Victrix TT – wyróżniająca się 
wyjątkowymi rozwiązaniami technologicznymi w konstrukcji i obsłudze. 
Kotły z nowej serii dostępne są na rynku od sierpnia br. 

Cechy i elementy techniczne 
wyróżniające kotły VICTRIX 24 TT
Intuicyjna obsługa – przyjazny dla użyt-
kownika interfejs, czytelny wyświetlacz 
LCD oraz sterowanie za pomocą przy-
cisków i pokręteł ułatwia obsługę kotła.
Nowy wymiennik ciepła – kotły z wy-
miennikiem aluminiowo-magnezowo-
-krzemowym charakteryzują się wyso-
ką odpornością na korozję.
Niskie opory hydrauliczne – nowy mo-
duł kondensacyjny gwarantuje wyższe 
ciśnienie dyspozycyjne na króćcach 
kotła. Kocioł może więc obsłużyć bar-
dziej rozbudowaną instalację.
Szeroki zakres modulacji – nowa płyta 
elektroniki zapewnia szeroki zakres mo-

dulacji mocy (od 15-100% mocy zna-
mionowej). Dzięki temu kocioł elastycz-
nie dopasowuje się do zmiennego 
zapotrzebowania na energię w trakcie 
sezonu grzewczego, co skutkuje zmniej-
szeniem kosztów eksploatacji w skali 
całego roku.
Elektronicznie sterowany zawór gazowy 
– umożliwia dokładną kontrolę składu 
mieszanki powietrze-gaz. Kocioł samo-
dzielnie dostosowuje parametry spala-
nia w przypadku różnic w gęstości po-
wietrza lub paliwa. Istotną cechą jest 
to, że kocioł nie musi być przezbrajany 
na inny rodzaj gazu.

http://www.instalreporter.pl
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testo 330 LL sterowany z komórki 

TestoDroid – bezpłatna aplikacja  
na Androida dla analizatorów spalin 

  Michał Brodzik

  Analizator spalin testo 330 LL, dzięki wy-
posażeniu w moduł Bluetooth, wychodzi 
naprzeciw oczekiwaniom użytkowników, 
proponując kolejne innowacyjne rozwiąza-
nie – bezpłatną aplikację na Androida –  
TestoDroid. Aplikacja jest bardzo prosta  
w obsłudze, dzięki ograniczeniu liczby klik-
nięć do minimum. Możemy uruchomić i za-

trzymywać analizator na odległość. Z łatwo-
ścią obejrzymy dane w formie wykresu, czy 
tabeli. Zapisanie danych w formie protoko-
łu jako PDF, CSV lub XML również nie stano-
wi problemu. Aplikacja daje również możli-
wość ustawienia opcji przesyłania mailem 
zapisywanego protokołu na wskazany wcze-
śniej adres. 

Pozwala także wydrukować dane przy uży-
ciu bezprzerwowej drukarki Testo o numerze 
katalogowym 0554 0543. Aplikację można 
pobrać ze sklepów Google Play. Będzie ona 
kompatybilna ze wszystkimi, aktualnie do-
stępnymi analizatorami spalin Testo z modu-
łem Bluetooth.

Wszelkie pytania prosimy kierować do Działu 
Obsługi Klienta Testo: 
• telefonicznie: 22 292 76 82, 22 863 74 01
• e-mailowo: analizatorspalin@testo.com.pl 

Pobierz

Sprawdź również możliwość 
wydłużenia gwarancji  
na analizator spalin  
testo 320 basic do 5 lat! 

przejdź

wydłużamy gwarancję

Instytut Energetyki Odnawialnej w Warszawie 
oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu  
zapraszają na studia podyplomowe.  
Program studiów obejmuje omówienie spe-
cjalnej roli energetyki prosumenckiej, syste-
mów hybrydowych i mikrosieci oraz nowych 
na polskim rynku technologii takich, jak foto-
woltaika. 
W programie także szczegółowe omówienie 
metody LCOE w odniesieniu do komplek-
sowej analizy porównawczej instalacji OZE 
do produkcji energii elektrycznej, ciepła 
i kogeneracji, w zestawieniu z tradycyjną 
metodą oceny efektywności ekonomicznej 
inwestycji. 
Uczestnicy opanują umiejętność doboru 
technologii OZE, opracowywania studiów 
wykonalności i wniosków o kredyt i dotacje 
(zgodnie z nowymi wymaganiami UE) na 
wybrane inwestycje. Znaczna część zajęć 
prowadzona jest w formie warsztatów i ana-
liz konkretnych przypadków (tzw. business 
casestudy), które są skoncentrowane na 
branżach i technologiach OZE zapowiada-
jących najwyższy potencjał wzrostu w naj-
bliższych latach. 
Omawiane będą na bieżąco i analizowane 
propozycje zmian prawnych, w szczególno-
ści w ramach końcowych prac nad nową 
ustawą o OZE i rozporządzeń wykonawczych 
do „Prawa energetycznego” oraz ustalenia 
dot. zasad przyznawania funduszy UE na 
energetykę odnawialną na lata 2014-2020.
Więcej

Inwestycje  
w OZE – VII edycja 
dwusemestralnych  
studiów podyplomowych

http://www.instalreporter.pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=testo.android.reader&hl=pl
http://analizatorspalin.pl/index.php/promocje?utm_source=Instalreporter&utm_medium=artykul&utm_campaign=5lat
http://instalreporter.pl/aktualnosci/inwestycje-w-odnawialne-zrodla-energii-vii-edycja-dwusemestralnych-studiow-podyplomowych/
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wych (w pompach ciepła) lub solarnych bez 
obawy awarii systemu.

Pola zastosowań…

Armatura Oventrop może być użyta do re-
gulacji wydajności m.in. następujących urzą-
dzeń końcowych:
• ogrzewania płaszczyznowe (podłogowe 
lub ścienne),
• fan-coile i aparaty indukcyjne, nagrzewni-
ce wentylacyjne,
• sufitowe belki chłodzące,
• podgrzewacze ciepłej wody,
• urządzenia pralnicze,
• ogrzewania płaszczyznowe (podłogowe 
lub ścienne).

Tri-CTR – nowość w zaworach  
3-drogowych

Nowe 3-drogowe zawory Tri-CTR (rys. 2 ) 
mogą być użyte, w zależności od sposo-
bu podłączenia ich w instalacji, do rozdzia-
łu, zmieszania lub przełączania kierunku stru-
mienia przepływu. Zawory wykonane są  
z brązu i przez uniwersalne przyłącze gwin-
towe M30x1,5 przystosowane do współpra-
cy z napędami lub termostatami (regulatora-
mi temperatury) Oventrop. Nakrętki złączne 
i odpowiednie tuleje uszczelniane na płasko 
pozwalają na wykonanie różnego typu złą-
czy z rurami stalowymi, miedzianymi lub wy-
konanymi z tworzywa. Typoszereg zawiera 
armaturę w średnicach od DN 15 do DN 50. 
Ze względu na zakres obsługiwanych prze-
pływów (kvs od 2,5 do 10,5), zawory prede-
stynowane są do stosowania w mniejszych 
kotłowniach (na stronie źródła lub rozbioru). 
Często spotykane jest stosowanie takich za-
worów do przełączania podgrzewaczy wody 
opartych na dwóch źródłach ciepła. Mogą 
być też użyte do regulacji mocy odbiorników 
końcowych w większych instalacjach po-
przez dopasowanie natężenia przepływu lub 
temperatury czynnika w obiegu odbiornika 
(wtórnym). Zawory są dedykowane do insta-
lacji pracującej na czynniku o temperaturze 
od -10 do 120oC i ciśnieniu roboczym PN 16. 
Jednym z dobrych przykładów zastosowa-
nia zaworu Tri-CTR jest jego użycie w funk-
cji rozdzielającej w instalacji z pompą ciepła 
do sterowania podgrzewem wody w zasob-
niku c.w.u. (rys. 3 ). Ze względu na wahania 
temperatury w źródle bezpośredni podgrzew 
wody skutkuje niestabilnością jej temperatury 
w zasobniku. Rozwiązaniem jest zastosowanie 
wymiennika pośredniego i zaworu trójdro-
gowego z napędem, przełączającego prze-

Różne rozwiązania i przeznaczenie 

Przepływ  
właściwie skierowany,  
czyli zawory 3-drogowe 
Oventrop w akcji

  Kazimierz Mróz

  Oferowana przez firmę Oventrop różno-
rodność wykonań zaworów pozwala skon-
struować w zasadzie dowolne układy mie-

szające. Znajdują one zastosowanie nie tylko 
po stronie odbiorczej instalacji, lecz pozwa-
lają także na połączenie i bezkonfliktową 
współpracę różnych źródeł ciepła – np. ko-
tłów, baterii słonecznych czy pomp ciepła. 
Tym bardziej, że znacząca liczba oferowa-
nych typów zaworów wykonana jest z brą-
zu. Ich pełna odporność na odcynkowanie 
umożliwia obsługę m.in. mediów solanko-

Regulacja z użyciem zaworów 3-drogowych (mieszających lub 
rozdzielających) charakteryzuje się zmiennością natężenia przepływu  
w obiegu wtórnym przy prawie niezmiennym natężeniu przepływu  
w obiegu pierwotnym (zasilającym). 
Instalacja tak skonstruowana ma obniżone wymagania co do 
równoważenia hydraulicznego (regulacja statyczna, np. z użyciem 
zaworów regulacyjnych hydrocontrol, w zasadzie wystarcza)  
i jest elastyczna. Przejawia się to m.in. w jej nieznacznej reakcji na 
zmienność obciążenia oraz w gotowości do podania energii  
w dowolnym punkcie niezwłocznie po otwarciu przez zawory 
3-drogowe „drzwi” do obiegu wtórnego. 

3  Schemat przykładowego 
zastosowania zaworu Tri-CTR

Pobierz

1  Tabela zaworach 
3-drogowych

Pobierz

2  Tri-CTR

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2014/09/Schemat.gif
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2014/09/3_68.pdf
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ną konstrukcyjną zaworów trójdrogowych są 
wykonania, w których zintegrowano je z trój-
nikami (trójnik z zasady towarzyszy każde-
mu zastosowaniu tych zaworów). W ofercie 
Oventrop znaleźć można takie zawory ozna-
czone nazwą własną Tri-M plus. 

Zawory specjalnego przeznaczenia, 
czyli Flypass 

Specyficzną odmianą zaworów 3-drogo-
wych jest nowa grupa urządzeń Oventrop 
przeznaczona do szybkiego montażu urzą-
dzeń typu fan-coil, o wspólnej nazwie Fly-
pass. Bloki armatury o różnym składzie za-
wsze zawierają dwa trójdrogowe zawory 
kulowe służące do odpowiedniego prze-
kierowania strumienia (rys. 6 ). W zależno-
ści od pozycji zaworów kulowych urządzenie 
umożliwia n oprócz trybu normalnej pracy 
– odcięcie, opróżnianie, napełnianie, płu-
kanie i diagnostykę włączonego za nim od-
biornika. Prefabrykowany blok ułatwia 
i skraca prace montażowe i eksploatację 
instalacji. 

Trójdrogowy mieszacz Brawa Mix  
do instalacji solarnych

W grupie armatury solarnej dużą popular-
nością cieszy cię trójdrogowy mieszacz cie-
płej wody użytkowej Brawa Mix (rys. 7 ) z sze-
rokim zakresem nastaw temperatury (od 30 
do 70oC). W przeciwieństwie do typowych 
wykonań mieszaczy, nie jest on wyposażo-
ny w funkcję antyoparzeniową (polegającą 
na odcięciu wypływu z chwilą braku dopły-
wu wody zimnej). Funkcja ta przerywa cyr-
kulację w obiegu i w przypadku instalacji so-
larnej stwarza zagrożenie poważną awarią 
systemu. 

Grupy armaturowo-pompowe 

Zawory 3-drogowe są podstawowym elemen-
tem wielofunkcyjnych, prefabrykowanych 
urządzeń znajdujących zastosowanie w domo-
wych instalacjach grzewczych bądź chłod-
niczych. Należą do nich np. grupy armatu-
rowo-pompowe. W ofercie Oventrop można 
znaleźć rozwiązania tego typu takie, jak np.: 

pływ na zasobnik c.w.u. dopiero wtedy, kiedy 
temperatura w obiegu wymiennika ciepła 
osiągnie wystarczający poziom. 

Zawory kołnierzowe PN 16 …jako 
3-drogowe

Znacznie bardziej rozbudowany jest nowy ty-
poszereg zaworów kołnierzowych PN 16.  
W wersji fabrycznej zawór dostarczany jest 
jako 2-drogowy. Po zdjęciu zaślepki może być 
jednak – w zależności od sposobu montażu 
w instalacji – użyty w funkcji zaworu 3-drogo-
wego do rozdziału lub zmieszania strumienia. 
Ten rodzaj uniwersalności armatury sprzyja 
stosowaniu jednego jej typu w różnych ukła-
dach instalacyjnych. Korpusy zaworów  
wykonane są z żeliwa, grzyby z mosiądzu,  
a trzpień ze stali nierdzewnej. Typoszereg 
obejmuje średnice od DN 15 (oferowanej  
w trzech wykonaniach różniących się współ-
czynnikiem kvs) do DN 150 i obsługuje sze-
roki zakres przepływów n od 1 do 350 (kvs). 
Pozwala to na użycie zaworów również w roz-
ległych instalacjach obsługujących obiek-
ty o dużej kubaturze. Temperatura czynnika 
powinna zawierać się w przedziale od 0 do 
130oC, a ciśnienie robocze nie przekraczać 
16 barów. Charakterystyka zaworów jest za-
leżna od sposobu włączenia ich do instalacji 
(liniowa lub stałoprocentowa). Odpowiednie 
napędy można dobrać na podstawie mate-
riałów producenta. 

Złączki do zaworów 

Dla ułatwienia montażu zaworów Oven-
trop oferuje również różnego rodzaju złączki 
(gwintowane, lutowane, skręcane, wtykowe, 
spawane i inne), umożliwiające wykonanie 
dowolnego typu połączenia. Zawór 3-drogo-
wy Tri-D plus (rys. 5 ) jest skręcony fabrycznie 
z trójnikiem na rozstaw osi króćców 50 mm 
(typowy dla wielu urządzeń grzewczo-wen-
tylacyjnych lub konwektorowych). Odmia-

4  Przykład zastosowania zaworu 
2-drogowego jako 3-drogowego

5  Tri-D plus

6  Flypass do szybkiego montażu 
urządzeń typu fan-coil

7  Brawa Mix – mieszacz ciepłej wody 
użytkowej

http://www.instalreporter.pl


22w r z e s i e ń  2 0 1 4  ( 0 9 )  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

• Regumat F 
Urządzenie (rys. 8 ) skonstruowano do stało-
wartościowej regulacji temperatury zasila-
nia ogrzewania podłogowego w instalacji 
mieszanej (grzejnikowo-podłogowej). Zawór 
3-drogowy mieszający współpracuje z regu-
latorem temperatury mierzącym tempera-
turę na zasilaniu instalacji podłogowej i, sto-
sownie do otrzymanego sygnału, miesza 
gorącą wodę z kotła z wychłodzoną wodą  

z powrotu w proporcji zapewniającej wyniko-
wo temperaturę ustawioną na regulatorze. 
• Regumat RTA 
Ta grupa pompowo-mieszająca (rys. 9 ) 
skonstruowana została do ochrony kotłów 
stałopalnych przed niekorzystnym wpływem 
zbyt niskiej temperatury wody powracają-
cej z instalacji grzewczej. Zawór 3-drogowy 
(mieszający lub rozdzielający, w zależności 
od miejsca montażu grupy) podnosi tempe-
raturę wody powrotnej przez zmieszanie jej 
z gorącą wodą z zasilania. W fazie rozruchu 
instalacji woda krąży w krótkim (kotłowym) 
obiegu aż do chwili osiągnięcia odpowied-
niej temperatury zasilania i powrotu. 
• Regufloor H (HN) i Regufloor HC 
Grupy pompowe skonstruowane do monta-
żu w szafce przed rozdzielaczem ogrzewania 
podłogowego (HC w przypadku wykorzy-
stania instalacji również do chłodzenia). Gru-
py Regufloor spełniają podobną rolę jak gru-
py Regumat F, ale umożliwiają przeniesienie 
punktu zmieszania daleko od kotłowni i po-
zwalają tym samym na uproszczenie insta-
lacji rozdzielczej. Dzięki zastosowaniu pom-
py aksjalnej nowa grupa pomp Reguloor HN 
(rys. 10 ) wymaga jedynie 100 mm głęboko-
ści zabudowy.  

8  Regumat F do stałowartościowej 
regulacji temperatury zasilania ogrzewania 
podłogowego w instalacji mieszanej 
(grzejnikowo-podłogowej)

9  Regumat RTA do kotłów stałopalnych 10  Grupa pompowa Regufloor hn

nowoczesne rozwiązania  
i dobry design – wyróżnik 
produktów McAlpine 

Syfony  
do brodzików

  Marek Siembor

  Syfony brodzikowe ogólnie

Syfony brodzikowe są montowane tuż nad 
posadzką. Z tego względu ich wysokość po-
winna być jak najniższa. Syfony do brodzików 
wysokich mogą być wyposażone w prze-
lew zabezpieczający. Najczęściej nie jest on 
potrzebny, ponieważ wypływ wody z bro-
dzika jest uruchamiany tylko wówczas, gdy 
kąpiący się przebywa w kabinie natrysko-
wej. W większości otwór wylotowy z brodzika 
może mieć średnicę 50 lub 90 mm i najczę-
ściej nie jest zamykany korkiem. Ozdobny koł-
pak ochronny, którym przykryty jest wlot sy-
fonu, powinien być wytrzymały na znaczne 
obciążenia oraz środki czyszczące. Najczęst-

szą przyczyną niedrożności tych konstrukcji 
jest osadzanie się włosów w ich wnętrzu. Ze 
względu na utrudnione dojście do zamknię-
cia wodnego usytuowanego pod brodzi-
kiem, w celu oczyszczenia syfonu zaleca się 
instalowanie syfonów z możliwością czyszcze-
nia od góry. Syfony brodzikowe najczęściej 
wyposażone są w stopniowaną końcówkę 
wylotową o średnicach 40x50 mm.     

Syfon brodzikowy HC25-POL

Syfon brodzikowy, bez możliwości czyszczenia 
od góry. Wyposażony w korek gumowy za-
mykający odpływ wody oraz sitko o średnicy 
70 mm, ze stali nierdzewnej. Przeznaczenie – 

Firma McAlpine produkuje elementy 
instalacji sanitarnych od 1902 r. W 1957 
jako pierwsza rozpoczęła produkcję 
syfonów z tworzyw sztucznych  
i stopniowo opanowała dużą część 
europejskiego rynku elementów 
instalacji kanalizacyjnych. 

HC25-POL

HC252570B

HC2730LCPN

http://www.instalreporter.pl
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do brodzika z otworem Ø 50 mm. Syfon ruro-
wy ma własności samooczyszczania się.  
W przypadku zatkania się odpływu istnie-
je możliwość wprowadzenia cienkiej spirali 
przez otwory w sitku wlotowym. Stopniowany 
obrotowy króciec wylotowy z syfony ma śred-
nice 50 i 40 mm. Istnieje możliwość płynnej 
regulacji kąta położenia króćca odpływowe-
go względem podejścia kanalizacyjnego. 

Syfony z elementem umożliwiającym 
czyszczenie od góry 

HC252570B, HC2730CPN 
Syfon HC252570B ma 65 mm wysokości i po-

krywę o średnicy 72 mm, zaś HC2730CPN wy-
sokość 63 mm i pokrywę średnicy 113 mm.  
Pokrywy wykonano z polerowanej stali 
nierdzewnej. Przeznaczony jest do brodzi-
ka z otworem 50 mm (HC252570B) i 90 mm 
(HC2730CPN). Konstrukcja syfonu pozwa-
la na oczyszczenie jego wnętrza z nagroma-
dzonych zanieczyszczeń stałych. Wyjęcie  
z korpusu przesłony umożliwia wprowadzenie 
cienkiej spirali hydraulicznej w celu oczysz-
czenia podejścia kanalizacyjnego bez ko-
nieczności demontażu osłony lub nośnika 
brodzika. Doskonały produkt do zastoso-
wania w miejscach trudno dostępnych np. 
w brodzikach obmurowywanych na stałe. 
Czyszczenie odbywa się po zdjęciu pokry-
wy górnej i wyjęciu z wnętrza poprzez obrót 
przesłony z tworzywa sztucznego. Bardzo ni-
ska wysokość pozwala na oszczędność prze-
strzeni pod brodzikiem. 
Przepustowość tych syfonów to odpo-
wiednio 27 l/min (HC252570B) i 30 l/min 
(HC2730CPN).

HC26CLCP, HC27-CLCP
Syfony wyposażono dodatkowo w system 
zamykania/otwierania tzw. klik-klak. Wyso-
kość syfonów to 90 mm. Pokrywy o średnicy  
70 mm (HC26CLCP) i 113 mm (HC27-CLCP) 
oraz pierścień wykonane są z mosiądzu po-
krytego warstwą chromu. Syfon wyposażo-
ny jest w specjalny klucz ułatwiający mon-
taż do brodzika, a także zapobiegający 

zarysowaniu elementów chromowanych. 
Produkty zalecane do brodzików z otwo-
rem o średnicy 50 mm (HC26CLCP) i 90 mm 
(HC27-CLCP). 
Doskonały produkt dla osób, które lubią wy-
moczyć nogi w brodziku lub nawet wyką-
pać dziecko. Zamykanie i otwieranie odpły-
wu odbywa się przez naciśnięcie stopą. 

HC27CP-BR mosiężny oraz HC2750LCP  
do tzw. „deszczownic”
Wysokość syfonów wynosi 85 mm, pokrywy 
mają średnicę 113 mm. W modelu HC27CP-BR 

pokrywa wykonana jest z mosiądzu, zaś 
model HC2750LCP ma pokrywę z tworzywa 
sztucznego ABS. Przeznaczenie – do brodzi-
ków z otworem 90 mm. Duża objętość syfonu 
HC2750LCP połączona z odpowiednio skon-
struowanym odpływem o większej średnicy 
pozwala na odprowadzenie znacznej ilości 
wody w bardzo krótkim czasie – do 50 l/min. 
Znakomity produkt do kabin wyposażonych 
w tzw. „deszczownie” lub panele natryskowe 
z dużą ilością końcówek natryskowych.  
Parametr syfonów HC27CP-BR to wielkość  
27 l/min, wg standardów europejskich.  

Dobry materiał – dlaczego 
produkty McAlpine są trwałe
Kształtki kanalizacyjne McAlpine wy- 
konywane są z: polietylenu wysokiej 
gęstości (HD-PE), polipropylenu oraz  
z ABS. Materiał, z którego wykonane są 
rury oraz złączki, cechuje wysoka wy-
trzymałość zarówno na niską, jak i na 
wysoką temperaturę (wodę gorącą). 
Tworzywa te są bardzo trwałe, odpor-
ne na pęknięcia, stłuczenia, itp. Do-
datkową ich zaletą jest bardzo wysoka 
odporność na chemikalia oraz obojęt-
ność na większość związków chemicz-
nych występujących w instalacjach 
wewnętrznych (w tym również agre-
sywnych środków czyszczących sto-
sowanych w toaletach). Niedozwolo-
ne jest stosowanie produktów z PP do 
odprowadzania ścieków benzynowo-
-olejowych. Firma McAlpine produkuje 
wyjątkowo bardzo szeroki asortyment 
elementów wewnętrznej instalacji ka-
nalizacyjnej. Nowość w McAlpine:  

uniwersalne siodło mechaniczne 
Nowym produktem marki McAlpine do pionów kanalizacyjnych 110/50 mm jest uniwer-
salne siodło mechaniczne BOSSCONN110-50-GR wykonane z ABS. Siodła mają zasto-
sowanie w systemach kanalizacyjnych oraz odprowadzania skroplin, kondensatów. Do 

prostego połą-
czenia na sucho. 
Wszystkie siodła 
wyposażone są 
w klucz dokrę-
cający podczas 
montażu. Mogą 
być stosowane 
do rur każdego 
rodzaju (tworzy-
wo, żeliwne).

HC26CLCP HC27CPBR HC27-CLCP HC2750LCP

http://www.instalreporter.pl
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Regulacja pogodowa i pokojowa 
a sprawność pracy kotła 

Ustawienie  
krzywej grzewczej a rodzaj 
instalacji i… regulacji

  Redakcja portalu Eko-Blog

  Dokładne ustawienie krzywej grzewczej 
jest szczególnie istotne dla kotłów konden-
sacyjnych i pomp ciepła. Im niższe będą 
temperatury robocze dla tych urządzeń, 
tym wyższa ich sprawność. Wzór na krzywą 
grzewczą pozwala określić jej wymagane 
nachylenie w zależności od parametrów no-
minalnych systemu grzewczego.

Rodzaje regulacji instalacji c.o. 

Rozróżnia się 3 rodzaje regulacji pracy syste-
mu grzewczego w zależności od uwzględ-

nianych wartości temperatury. Podstawo-
wym rodzajem jest regulacja pokojowa, 
czyli uzależniona jedynie od temperatury 
wewnętrznej.  
Regulacja pogodowa może być realizowana 
samodzielnie – w oparciu o pomiar tempera-
tury zewnętrznej, jak i z korektą pracy w po-
wiązaniu  z temperaturą wewnętrzną.
Regulacja pokojowa zapewniać może wyso-
ki komfort cieplny niezależny od temperatury 
na zewnątrz budynku, ale także wpływać na 
obniżenie sprawności pracy kotła kondensa-
cyjnego ze względu na wyższe wartości tem-

Regulacja wydajności systemu grzewczego budynku tradycyjnie 
odbywała się w powiązaniu z temperaturą wewnętrzną w pomieszczeniu 
reprezentatywnym, w którym instalowany jest regulator pokojowy. 
nowoczesne rozwiązania oparte są o zastosowanie regulatorów 
pokojowych, które korzystają z regulacji wg tzw. krzywej grzewczej. 
Krzywa grzewcza określa dla każdej temperatury zewnętrznej, temperaturę 
zasilania instalacji grzewczej, przy której temperatura wewnątrz budynku 
powinna być utrzymywana na stałym poziomie. 

a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

Eko-Blog – poradniczy i edukacyjny serwis internetowy o 
ogrzewaniu, wentylacji, OZE... 
Eko-Blog to serwis internetowy omawiają-
cy szereg zagadnień związanych z nowo-
czesnymi rozwiązaniami techniki grzew-
czej i wentylacyjnej oraz systemów OZE, 
efektywnością energetyczną, poszano-
waniem środowiska naturalnego, a także 
praktycznymi przykładami zastosowania 
różnych rozwiązań technicznych. 
Tematy są przedstawiane w przyjaznej for-
mie prezentacji on-line. 
Treści tworzone w ramach Eko-Blog.pl 
starają odpowiadać bieżącym zaintere-
sowaniom użytkowników Internetu, bę-
dąc tworzonymi na drodze analizy zapy-
tań w wyszukiwarkach internetowych,  
a także na podstawie bezpośrednio 
zgłaszanych sugestii. Istotnym elemen-
tem serwisu jest także możliwość odda-
nia głosu w sondach, które stawiają py-
tania związane np. z wyborem systemu 
grzewczego.

Największym zainteresowaniem cieszą się 
tematy związane z kosztami ogrzewania 
i podgrzewania wody użytkowej, a także 
przedstawiające przykłady modernizacji 
ogrzewania, czy też praktyczne doświad-
czenia użytkowników nowoczesnych sys-
temów grzewczych. Eko-Blog to wiedza 
przekazywana w przystępnej formie i we 
współpracy z czytelnikami.

Obecnie dostępnych jest aż 54 prezenta-
cji zamieszczonych w tematycznych dzia-
łach (Budownictwo energooszczędne 
(1), Kolektory słoneczne (8), Koszty ogrze-
wania (8), Modernizacja ogrzewania (6), 
Ochrona środowiska (4), Pompy ciepła 
(14), Technika kotłowa (9), Wentylacja| 
Rekuperacja (4)).

Eko-Blog prowadzony jest od 2011 roku 
pod patronatem marki Vaillant.

Chłodzenie 

www.eko-blog.pl  www.vaillant.pl  

Ogrzewanie 

Energia odnawialna  

Kotły gazowe 

Kotły olejowe 

Pompy ciepła 

Kolektory słoneczne 

Systemy wentylacji 

http://www.instalreporter.pl
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peratury roboczej (w testach średnio 84,2%). 
Z kolei regulacja pogodowa zapewnia naj-
wyższą sprawność, gdyż ten sposób regula-
cji sprzyja pracy systemu grzewczego z niski-
mi wartościami temperatury roboczej (brak 
„zakłóceń” typowych dla regulacji pokojo-
wej ze względu na np. wietrzenie pomiesz-
czeń itp.). W badaniu sprawności pracy oko-
ło 70 kotłów kondensacyjnych w warunkach 
rzeczywistych [1], różnica wyniosła ponad 3% 
na korzyść regulacji pogodowej (w odniesie-
niu do regulacji pokojowej).

Wybór krzywej grzewczej 

Krzywa grzewcza powinna być dobierana 
na jak najniższym poziomie, co może wyma-

gać korekt jej na-
stawy na podsta-
wie obserwacji 
zachowania się 
budynku pod-
czas jego użytko-
wania. Ze wzglę-
du na szereg 
czynników, jak 
przede wszyst-
kim bezwład-
ność cieplną bu-
dynku, czy też 
zyski ciepła od 
nasłonecznienia, 
dobranie odpo-
wiedniej krzywej 

3 

Kiedy znajduje zastosowanie krzywa 
grzewcza? Jaki regulator wybrać? 

ti 

ta ti 
ta 

Regulator pokojowy Regulator pogodowy Regulator pogodowy 

 Rozróżnia się 3 rodzaje regulacji pracy systemu grzewczego w zależności od 
uwzględnianych temperatur. Podstawowym rodzajem jest regulacja pokojowa, 
czyli uzależniona jedynie od temperatury wewnętrznej. Regulacja pogodowa 
może być realizowana samodzielnie – tylko z pomiarem temperatury zewnętrznej, 
ale również z korektą pracy w powiązaniu  z temperaturą wewnętrzną. Krzywa 
grzewcza jest wykorzystywana przez regulatory pogodowe. 

Wybór krzywej grzewczej uzależniony jest od rodzaju instalacji 
grzewczej i jej nominalnych parametrów pracy. Tak więc dla sta-
rych systemów grzewczych pracujących wcześniej z temperaturą 
zasilania i powrotu 90/70oC, dobierana była krzywa grzewcza  
o nachyleniu 1,8. Przy temperaturze zewnętrznej -20oC temperatu-
ra zasilania instalacji grzejnikowej wynosiła wówczas 90oC. 
Obecnie standardem dla nowych systemów grzewczych są niższe 
temperatury zasilania – nie więcej niż 70oC, stąd krzywe grzew-
cze mają nachylenie 1,2 i mniej. Dla ogrzewania podłogowego 
są to jeszcze niższe nachylenia krzywej grzewczej – w granicach 
0,2 do 0,4.

R-Tronic 
Lepszy klimat pomieszczenia  
i oszczędność energii 
niskim nakładem!

Klimat pomieszczenia tj. temperatura, 
wilgotność i stężenie dwutlenku 
węgla (CO2) mają ogromny wpływ na 
samopoczucie przebywającej w nim osoby. 
Nadmierna wilgotność grozi w dłuższej 
perspektywie uszkodzeniem budynku (np. 
wskutek ognisk pleśni). Bezprzewodowy 
sterownik pomieszczeniowy „R-Tronic” 
może być użyty do zwiększenia efektywności 
zagospodarowania energii zużywanej  
w budynku. Użytkownik otrzymuje dokładne 
informacje dotyczące jakości powietrza 
w pomieszczeniach i wskazówki do jej 
ew. poprawy (np. poprzez otwarcie wzgl. 
zamknięcie okna), dzięki czemu można 
uniknąć niepotrzebnego wietrzenia 
pomieszczeń i marnotrawstwa energii. 
To tylko jedno z wielu rozwiązań 
technicznych, które Oventrop proponuje 
wykonawcom i użytkownikom instalacji 
grzewczych, chłodniczych i wody pitnej.
OVENTROP Sp. z o.o.
Bronisze, ul. Świerkowa 1B 
05-850 Ożarów Maz. 
www.oventrop.pl

rekl ama

Średnioroczna sprawność 
systemu grzewczego  
odniesiona do ciepła  
spalania gazu ziemnego

http://www.instalreporter.pl
http://www.oventrop.pl
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grzewczej „za pierwszym razem” jest raczej 
trudne w praktyce. Raz jednak ustawiona 
prawidłowo krzywa grzewcza nie powinna 
być zmieniana.
Rzadko kiedy, zdaje się sprawę z tego, że 
krzywą grzewczą można także dobrać me-
todą obliczeniową na podstawie założonej 
temperatury zasilania instalacji grzewczej 
i wymaganej temperatury wewnątrz budynku.  
W tym celu należy wykonać kilka prostych 
przeliczeń według kolejności. Dla zobrazowa-
nia toku obliczeń wykonano 2 przykłady – dla 

ogrzewania grzejnikowego i podłogowego.
Należy jednak zaznaczyć, że dokładne usta-
wienie krzywej grzewczej jest możliwe na 
podstawie obserwacji zachowania się bu-
dynku w różnych warunkach eksploatacji. 
Najczęściej wymagana jest korekta ustawie-
nia krzywej grzewczej z uwagi na takie czyn-
niki, jak: bezwładność cieplna budynku (na-
wet do 3-4 dni), pojemność cieplna budynku 
zależna od jego konstrukcji (masywna, lekka, 
itd.), zyski ciepła od nasłonecznienia…
A jak skorygować ustawienie krzywej grzewczej?

Więcej informacji i porad 
na www.eko-blog.pl

przejdź Prezentacja on-line:  
„Krzywa grzewcza  
– Jak dobrać? Jaki wzór?

przejdź Prezentacja on-line:  
„Krzywa grzewcza – 
regulacja wydajności 
instalacji grzewczej”

przejdź

Literatura:
[1] „Felduntersuchungen: Betriebsverhalten von 
Heizungsanlage mit Gasbrennwertkesseln”,  
Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüt-
tel 2004  

Przykład 1

Instalacja grzewcza grzejnikowa dobrana 
dla parametrów 70/55oC dla temperatury 
obliczeniowej zewnętrznej -20oC, zakładana 
temperatura wewnętrzna w pomieszcze-
niach 21oC

ΔT1 = tz – ti = 70 – 21= 49 K*
ΔT2 = 21 – (-20) = 41 K

Nachylenie krzywej grzewczej nKG
nKG = ΔT1 / ΔT2 = 49/41 = 1,2

*UWAGA: różnicę temperatury wraża się  
w stopniach Kelwina (K)

Przykład 2

Instalacja ogrzewania podłogowego dobra-
na dla parametrów 35/27oC dla temperatury 
obliczeniowej zewnętrznej -18oC, zakładana 
temperatura wewnętrzna w pomieszcze-
niach 20oC

ΔT1 = tz – ti = 35 – 20 = 15 K*
ΔT2 = 20 – (- 18) = 38 K

Nachylenie krzywej grzewczej nKG
nKG = ΔT1 / ΔT2 = 15/38 = 0,4

*UWAGA: różnicę temperatury wraża się  
w stopniach Kelwina (K)

http://www.instalreporter.pl
http://www.eko-blog.pl/
http://www.eko-blog.pl/2014/08/krzywa-grzewcza-jak-ustawic-jaki-wzor/
http://www.eko-blog.pl/2014/03/krzywa-grzewcza-regulacja-wydajnosci-instalacji-grzewczej/


O zbiornikach, spłukiwaniu, zaworach…  

Jak ustrzec się 
przed problemami ze 
stelażami podtynkowymi  

do WC?

  Adam Brząkowski

  Stelaże na pierwszy rzut oka…

Czy widząc stelaż, możemy określić jego ja-
kość i ewentualnie wykluczyć produkty, któ- 
re mogą w przyszłości sprawiać problemy  
w użytkowaniu, bądź w serwisie? 

Odpowiedź jest prosta: TAK. 
Zwracając uwagę na kilka elementów, mo-
żemy stwierdzić czy spłuczka została wypro-
dukowana w taki sposób, by służyła przez 
długi czas czy… niekoniecznie. 
Nie mówię tu o ramie stelaża. Te z reguły są 

najczęstszym problemem 
ze stelażami podtynkowymi 

są niesprawności układu 
spłukującego. Spłuczki przepuszczają 
wodę lub zacinają się zawory spłukujące 
bądź pływakowe. Efektem jest bardzo duże 

zużycie wody, a czasem nawet niemożliwość 
skutecznego spłukania toalety. 
W poniższym artykule chciałbym wskazać na co 
zwrócić uwagę by spłuczka sprawiała, jak najmniej 

problemów podczas użytkowania.

a r t y k u ł  t e c h n i c z n y
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Viega Eco Plus

Jakość w każdej sytuacji.

viega.pl

Zalety w praktyce
Prosta instalacja, wytrzymałe  materiały wysokiej jakości, cztery wysokości montażu ceramiki  
i możliwość łączenia stelaża ze wszystkimi płytkami uruchamiającymi Visign. Funkcjonalność, technologia 
i uniwersalność: Viega Eco Plus – jeden system, tak wiele korzyści. Viega. Liczy się pomysł!

http://www.viega.pl


bardzo trwałe, nie bez powodu więc produ-
cenci na ramy niejednokrotnie dają np. 10 
lat gwarancji. W normalnych warunkach eks-
ploatacji stelaż nie powinien ulec uszkodze-
niu, czy skorodować. 

Zbiornik

Gwarancja na szczelność zbiornika moim 
zdaniem w dużej mierze jest chwytem mar-
ketingowym, gdyż problemy ze szczelnością 
zbiornika praktycznie się nie zdarzają. Nieza-
leżnie od tego, czy zbiornik jest wykonywany 
jako tzw. monolityczna „wydmuszka”, czy jest 
elementem zgrzewanym z dwóch lub więcej 
części. Panuje przekonanie, że zbiornik, któ-
ry jest zgrzewany z kilku elementów, może się 
rozkleić i będzie przeciekał... Jednak często 
te same osoby uważają instalację zgrzewaną 
z rur i kształtek polipropylenowych za pewną 
i wytrzymałą przy ciśnieniu wielokrotnie wyż-
szym niż panujące w zbiorniku spłuczki. 
O parametrach technicznych i użytko-

wych zbiornika świadczy przede wszyst-
kim jego sztywność. 
Odkształcanie się zbiornika podczas jego 
napełniania i opróżniania może skutko-
wać innym położeniem elementów urucha-
miających, a tym samym nieprawidłowym 
działaniem i problemami w użytkowaniu. 
Miękki i wiotki zbiornik jest równoznaczny z ni-
ską jakością. Zbiornik musi być zaizolowany 
termicznie, tak by zimna woda, która wypeł-
nia zbiornik, nie powodowała gwałtownego 
schładzania ścianek, na powierzchni których 
wykraplać się będzie para wodna, zawilga-
cając zabudowę.

Mechanizmy uruchamiające

Mechanizmy popychaczowe, które mają 
nadmierne luzy i sprawiają wrażenie niepre-
cyzyjnych, podczas eksploatacji rzeczywiście 
takie będą. Nieprecyzyjne sterowanie będzie 
niestety trudne do wyregulowania. Najmniej 
awaryjnymi rozwiązaniami są te niewymaga-
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McAlpine Polska Krysiak Sp.J 
Karpin 86B 

05-252 Dąbrówka 
 

 

 

Uniwersalne siodło mechaniczne do pionów kanalizacyjnych 110/50mm. 

BOSSCONN110-50-GR 

 

 Mają zastosowanie w systemach kanalizacyjnych oraz 
odprowadzania skroplin, kondensatów 

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

montażu 
 Zastosowanie do rur każdego rodzaju (tworzywo, żeliwne) 

 Wykonane z ABS 

 
 

 

Zapytaj koordynatora o cenę! 
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jące regulacji mechanizmu, tak jak w przy-
padku mechanizmów pneumatycznych czy 
linkowych. Uruchamianie pneumatyczne jest 
typem sterowania bardzo prostym w monta-
żu. Podłączamy jeden bądź dwa wężyki do 
odpowiednich króćców płytki uruchamiają-
cej i praktycznie gotowe. Niestety i taki typ 
sterowania potrafi być zawodny. Zdarza się, 
że z biegiem lat mieszki pneumatyczne stają 
się sztywniejsze i zaczynają pękać. 

Regulacja ilości wody do spłukiwania

Oszczędność przede wszystkim!
Takie hasło przyświeca bardzo wielu inwe-
storom. Odpowiednia regulacja umożliwi 
oszczędzanie wody podczas lat eksploata-
cji. Klasy efektywności energetycznej doty-
czą także toalet i ilości wody, która jest po-
trzebna do spłukiwania. Spłuczka, która 
będzie miała system spłukiwania dwuobję-
tościowego, czyli np. 3/6 l, może pozwolić 
na zaoszczędzenie prawie połowy kosztów 
związanych z dostarczeniem i odprowadze-
niem wody i dzięki temu uzyska klasę A++. 
Przy rodzinie 4-osobowej (2 osoby dorosłe  
i 2 dzieci) może to oznaczać oszczędność 
rzędu 250 zł rocznie. 

Sterowanie elektroniczne spłuczek do WC

Sterowanie elektroniczne pozwa-
la na higieniczne korzystanie z toalety 
bez konieczności dotykania ręką płytki 
uruchamiającej. Spłuczka może być uru-
chamiana całkowicie automatycznie  
i bez naszej ingerencji elektronika wybie-
rze pełne lub małe spłukiwanie. Tym sa-
mym oszczędzamy wodę. Płytki do toa-
let publicznych w większości przypadków 
wykorzystują technikę podczerwieni (np. 
Visign for Public 6) 

Elektronika określa przede wszystkim czas 
korzystania z toalety i na tej podstawie wy-
biera ilość wody koniecznej do spłukania. 
Przykładowo jeśli użytkownik znajdzie się  
w odległości 45-55 cm od płytki urucha-
miającej i będzie tam pozostawał przez mi-
nimum 30 sekund, wówczas elektronika 
rozpocznie proces spłukiwania pełnego.  
W przypadku korzystania przez krótszy czas 
aktywowane będzie spłukiwanie małe.  
Płytki uruchamiające serii Senitiv firmy 
Viega umożliwiają spłukiwanie bezdo-
tykowe z funkcją 3/6 l, ale nie w pełni 
automatyczne. To użytkownik przez zbli-
żenie ręki do sensora z symbolem małe-
go bądź pełnego spłukiwania. Rozpo-
częcie procesu spłukiwania następuje 
w momencie, gdy zbliżymy rękę na od-
ległość kilku cm od płytki uruchamia-
jącej. Niezależnie od typu detekcji, każ-
da elektronika wymaga dostarczenia 
energii elektrycznej. Do samego ele-
mentu płytki uruchamiającej jest pod-
łączone napięcie „bezpieczne”,  
w praktyce maks. 12 V. Producenci pro-
ponują wersje zasilania bateryjnego  
z zasobnikiem umieszczonym przy płyt-
ce uruchamiającej, czyli praktycznie  
w zbiorniku oraz wersje z zasilaniem  
sieciowym 230 V. 
Jednak nikt z nas nie musi się obawiać 
wysokiego napięcia, które będzie w wil-
gotnym środowisku zbiornika z wodą. Na-
pięcie 230 V podłączane jest do specjal-
nej puszki przyłączeniowej montowanej 
w okolicy ceramiki, a nawet za cerami-

ką (tak by mieć łatwy dostęp serwisowy). 
W puszce przyłączeniowej znajduje się 
transformator, który zmienia napięcie  
230 V na napięcie bezpieczne dla czło-
wieka w granicach 6-12 V. 
Rozwiązanie z zasilaniem sieciowym wy-
maga wcześniejszego doprowadzenia 
energii elektrycznej, natomiast w użyt-
kowaniu pozwala na oszczędzenie prac 
serwisowych i kosztów związanych z wy-
mianą baterii. Zastosowanie zasilania sie-
ciowego gwarantuje też stałe napięcie  
i natężenie dostarczane elementom elek-
troniki i elementom wykonawczym (siłow-
nikowi), dzięki czemu mamy pewność, że 
siłownik pracuje z taką samą siłą. Zasila-
nie bateryjne umożliwia natomiast zmo-
dernizowanie spłuczki uruchamianej 
mechanicznie do wersji uruchamianej 
elektronicznie.

© Viega GmbH & Co. KG 
GB Innovation 4 Freitag, 19. September 2014 

Infrarot WC-Betätigungsplatte 

• Infrarot-Nahbereich  bis ca. 3 cm vor Erfassungsfenster                            
(rote Markierung) 

     

Nah- und Fernbereich 

• Infrarot-Fernbereich  einstellbar zwischen ca. 45 – 55 cm vor 
Erfassungsfenster (blaue Markierung) 

© Viega GmbH & Co. KG 
GB Innovation 6 Freitag, 19. September 2014 

Infrarot WC-Betätigungsplatte 

• Nutzungserkennung  Erfassung im Fernbereich für mehr als 8 Sekunden 

Nutzungserkennung und Spülung 

• Bei Nutzungserkennung wird der Nahbereich deaktiviert 

Visign for Public 5
Sterowanie elektroniczne 
z możliwością sterowania 
ręcznego w przypadku 
zaniku napięcia

Linia czerwona – zbliżeniowy czujnik podczerwieni do 
około 3 cm przed płytką. Sterowanie ręczne bezdotykowe.
Linia niebieska – zdalny obszar, odległość regulowana  
od około 45 do 55 cm przed płytką. zakres sterowania  
w pełni automatycznego

Visign for Public 6
Sterowanie elektroniczne

http://www.instalreporter.pl


Nieprecyzyjnie działający system dwuobjęto-
ściowego spłukiwania może tą oszczędność 
zniwelować. W swojej praktyce często spoty-
kam się z sytuacjami, kiedy ilość wody spłu-
kiwania pełnego i małego jest na podob-
nym poziomie lub zawór zamykał się dopiero 
w momencie, gdy cały 9-litrowy zbiornik się 
opróżnił. Sytuacje takie zależą tak od spraw-
ności całego mechanizmu spłukującego, jak 
i odpowiedniej regulacji. Zmniejszanie ilości 
wody spłukującej może doprowadzić do sy-
tuacji, gdzie będzie ono nieskuteczne. Nie-
stety nie ma prostej instrukcji, jaka ilość wody 
będzie odpowiednia, gdyż zależy ona od kon-
strukcji samej miski ustępowej, a także przepu-
stowości zaworu spustowego w zbiorniku. 
Na rynku są dostępne miski ustępowe, które 
mogą być spłukiwane 3,5 litrami wody jako 
spłukiwanie pełne i 2 litrami jako spłukiwa-
nie oszczędne. Pamiętać należy jednak, że 
taka ilość wody może nie spłukać skutecz-
nie każdej toalety. Panuje opinia, że najprost-
szym sposobem wprowadzenia oszczędno-
ści wody w toalecie jest obniżenie poziomu 
wody w zbiorniku. Rzeczywiście taka zmia-
na spowoduje zmniejszenie ilości spłukiwa-
nej wody, ale… im mniej wody w zbiorniku, 
tym mniejsza wysokość tzw. „słupa wody” 
nad toaletą, a to powoduje, że woda będzie 

wolniej spływała do miski i będzie ją mniej 
skutecznie spłukiwać. Pełen zbiornik opróż-
niający się tylko częściowo – takie ustawienie 
jest prawidłowe i bardziej skuteczne.

Awarie

Zawór spustowy – dzwon
Zawór spustowy tzw. dzwon jest elementem 
najczęściej ulegającym awariom. Dzwon to 
urządzenie składające się często z wielu czę-
ści, z których najłatwiej jest zdiagnozować  
i wymienić uszczelkę znajdującą się na samym 
dole. Jeśli uszczelka jest sparciała, mało ela-
styczna czy pokryta osadem nie będzie sku-
tecznie uszczelniała odpływu. Często dzwon 
nie działa prawidłowo ze względu na osady 
blokujące mechanizmy. W każdym przypad-
ku nieprawidłowego działania spłuczki war-
to oczyścić wszystkie elementy wewnątrz zbior-
nika z osadów wapiennych. Osadzający się 
kamień na uszczelkach oraz na innych ele-
mentach ruchomych powoduje blokowanie, 
zacinanie się mechanizmów, ale przede wszyst-
kim sprawia, że uszczelki nie będą na tyle ela-
styczne, by skutecznie uszczelnić odpływ.

Zawór napełniający – serwozawór
Zawór napełniający jest elementem prost-
szym w swojej konstrukcji od zaworu spusto-
wego. Zawór ten w większości typów jest wy-
posażony w dwie uszczelki, które mogą ulec 
awarii. Osady kamienne nie powodują nie-
sprawności tak często, jak w przypadku za-
worów spustowych. 

Nie będę w artykule tym przedstawiać sposo-
bów regulacji, gdyż metoda regulacji zależy 
od typu spłuczki i jej elementów. Regulacji na-
leży dokonywać wg instrukcji producenta. 
Fot. Viega  
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a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

Doprowadzenie energii elektrycznej do zbiornika  
od góry tylko z napięciem bezpiecznym 6-12 V

http://www.uniwersal.com.pl
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ZESTAW PODTYNKOWY  
DO WC DELFIN STAR

Delfin Star jest nowoczesnym, estetycznym stelażem 
podtynkowym, który doskonale sprawdza się w in-
stalacjach sanitarnych z miskami wiszącymi. Jest 
on przeznaczony do zabudowy lekkiej, a sam jego 
montaż jest niezwykle łatwy. Poniżej prezentujemy 
najważniejsze cechy tego produktu.
Solidna konstrukcja – oparta na ramie z pełnego, 
stalowego profilu, w którym umieszczono otwo- 
ry montażowe miski o rozstawie śrub mocujących 
180 lub 230 mm. Do ramy przytwierdzono zbiornik  
o szerokości 51 cm stworzony metodą rozdmucho-
wą, która zapewnia jego długie bezawaryjne dzia-
łanie oraz pełną szczelność.
Ekonomia i komfort użytkowania – w spłuczce 
znajduje się kompletny mechanizm o podwójnym systemie spłukiwania: 3 oraz 6 l, co pozwala oszczędzić znaczną ilość 
wody. Z kolei pełna izolacja zbiornika gwarantuje jego niemal bezgłośne napełnianie. 
Łatwość montażu – w ramach zestawu Delfin Star kupujący otrzymuje spłuczkę z kompletnymi przyłączami kanalizacyj-
nymi oraz wodnymi, mocowaniami miski, odpływowym kolanem 90/110 mm, kołkami rozporowymi i wkrętami. Dzięki nim 
możliwa jest płynna regulacja stelaży, co umożliwia zmianę odległości od ściany w zakresie 150-230 mm i wysokości  
w zakresie 1120-1280 mm.
Wysoka estetyka – cała konstrukcja ukryta jest w zabudowie. Na zewnątrz widoczny jest tylko przycisk o nowoczesnym 
designie i trzech wariantach kolorystycznych.
Gwarancja – na zbiornik oraz stelaż producent daje aż 10-letnią gwarancję. Z kolei części ruchome objęte są dwuletnią 
ochroną gwarancyjną.

PODKŁADKA IZOLUJąCA DELFIN

Do kompletu z zestawem podtynkowym oraz przyciskiem warto dokupić 
podkładkę izolującą, która pełni rolę płyty dźwiękochłonnej. 
Przeznaczona jest ona do miski ustępowej wiszącej oraz do bidetu  
wiszącego. 
Niewielka waga oraz duża elastyczność tego produktu sprawiają, że jego 
montaż jest niezwykle prosty.

PRZYCISKI DO ZESTAWU DELFIN STAR

Warianty kolorystyczne, w których dostępne są przyciski 
spłukujące do zestawu Delfin Star, to chrom mat, chrom 
połysk oraz biały. 
Produkty wykonane są z wysokiej jakości tworzywa 
sztucznego, mają dwa zakresy spłukiwania, są urucha-
miane poprzez naciśnięcie od przodu, a ich rozmiar to 
165x247 mm.
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SBS Sp. z o.o.
91-205 Łódź  
ul. Aleksandrowska 67/93
tel. 42 663 54 00  
lub 663 54 01
faks 42 663 54 02
biuro@grupa-sbs.pl 
www.grupa-sbs.pl
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KONSOLA POŚREDNIA ECO PLUS 

Konsola pośrednia firmy Viega pozwala na szybkie i dokładne ustawienie ściany w technologii zabudowy suchej, odpo-
wiednio do szerokości wnęki. Doskonale zastępuje skomplikowane „własne konstrukcje“ wykonywane z profili CW. Podob-
nie jak wszystkie elementy z serii Eco Plus, charak-
teryzuje ją wysoka elastyczność. Fabrycznie została 
ustawiona na wysokość 1130 mm, lecz wbudowa-
na nóżka teleskopowa pozwala wydłużyć ją nawet 
do 1300 mm. Ewentualne skrócenie konsoli na wyso-
kość 830 lub 980 mm jest również proste, dzięki wy-
tłoczonym szczelinom. W ten sposób rozwiązanie 
firmy Viega sprawdza się doskonale w każdej sytu-
acji montażowej – także w łazienkach dla niepełno-
sprawnych, gdzie preferowana jest wygodna wyso-
kość 980 mm. Konsolę instalujemy bezpośrednio na 
ścianie lub na prowadnicy montażowej. Głębokość 
montażową można regulować w zakresie od 75 do 
200 mm. Szerokość konsoli wynosi 50 mm. Przy zabu-
dowie płytami kartonowo-gipsowymi nie ma żad-
nych problemów z montażem „na styk”. 

STELAż VIEGA ECO PLUS Z REGULACJą WYSOKOŚCI 
ZAWIESZENIA MISKI WC

Wysokość położenia muszli można płynnie regulować przyciskiem bez żadnej elektroni-
ki, a sam stelaż pasuje do większości misek dostępnych na rynku. Pod osłoną z jednowar-
stwowego szkła bezpiecznego znajduje się ruchoma rama z elastycznym kolankiem rury 
spłuczkowej i odpływowej oraz prowadnicami. Takie rozwiązanie pozwala na płynne, 
bezpieczne i niezawodne przesuwanie miski w pionie, w zakresie 80 mm. Maksymalna 
wysokość ustawienia muszli wynosi 48 cm. Na zewnątrz widoczny jest tylko zamontowa-
ny na szklanej płycie przycisk. Montaż nowego stelaża nie różni się niczym od instalacji 
innych modeli z serii Eco Plus firmy Viega. Zachowane zostały także tradycyjne wymia-
ry systemowe: szerokość 490 mm i wysokość montażowa 1130 mm. Po zamontowaniu ste-
laż można przykryć dołączoną do zestawu osłoną ze styropianu i wykończyć ścianę płyt-
kami aż do otworu. Później wystarczy założyć osłonę z tworzywa sztucznego z uszczelką 
oraz szklaną płytkę. Na koniec montujemy płytkę uruchamiającą oraz miskę WC. 

SPŁUCZKI VIEGA DO NISKICH ELEMENTóW 
DO ZABUDOWY PODTYNKOWEJ

Elementy do zabudowy podtynkowej Viega o wysokości 
830 lub 840 mm pozwalają na elastyczną aranżację wnę-
trza łazienki. Miska ustępowa, umywalka czy bidet mogą 
zostać umieszczone pod oknem lub spadzistym dachem. 
Oferta Viega obejmuje także przystosowane do nich niskie 
spłuczki, uruchamiane od przodu lub od góry. Fabrycznie 
mają one wstępnie zamontowany mechanizm urucha-
miający spłukiwanie od przodu, ale w razie potrzeby moż-
na za pomocą kilku prostych ruchów przenieść przycisk 
uruchamiający na górę. Stelaże podtynkowe Viega Eco 
Plus i bloki do zabudowy na mokro z serii Mono występują 
w wersjach o wysokości 1130, 980 i 830 lub 840 mm. Spłucz-
ki przeznaczone do niskich elementów są zdecydowanie 
bardziej kompaktowe od standardowych, ale oferują te 
same funkcje np. 
2-objętościowy 
układ spłukiwa-
nia. Małe spłuki-
wanie jest fabrycz-
nie ustawione 
na 3, a duże na 
6 litrów, ale w ra-
zie potrzeby ilość 
wody może zostać 
zwiększona nawet 
do 9 litrów. 
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al. Zwycięstwa 250, 
81-540 Gdynia
tel. 58 66 24 999
faks 58 66 24 990
info@viega.pl 
www.viega.pl
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nowość Purmo  

Grzejniki  
konwektorowe  
Aura w wersji  
basenowej

  Nowością w ofercie marki Purmo są grzej-
niki konwektorowe Aura w wersji przeznaczo-
nej do montażu w pomieszczeniach o pod-
wyższonej wilgotności. 
Grzejniki basenowe Aura wytwarzane są ze 

specjalnego rodzaju stali nierdzewnej od-
pornej na czynniki korozyjne występujące na 
basenach ze słodką wodą. W wersji baseno-
wej oferowane są wszystkie typy grzejników 
Aura: Basic, Comfort oraz Slim, a także wy-

godny grzejnik – ławeczka Aura Bench. 
Pomieszczenia basenowe to zazwyczaj duże, 
otwarte przestrzenie. Często mają wysoki su-
fit i wiele przeszkleń. Takie wnętrza trudno 
jest szybko i efektywnie ogrzać. Szczególnie 
dobrze sprawdza się tam sposób funkcjo-
nowania grzejników konwektorowych. Dzię-
ki cyrkulacji powietrza grzejniki konwektoro-
we potrafią szybko nagrzać wnętrze. System 
sterowania pozwala na takie zaprogramo-
wanie pracy grzejników, aby oszczędzać 
energię w porach, gdy z basenu się nie ko-
rzysta. Model Aura Bench w wersji baseno-
wej, oprócz funkcji grzania, służy jednocze-
śnie jako wygodny mebel do siedzenia lub 
przebrania się przed kąpielą.  

Purmo Aura to linia grzejników 
konwektorowych, które sprawiają,  
że nawet obszernym pomieszczeniom, 
z dużymi przeszkleniami łatwo zapewnić komfort cieplny. Moc i wydajność, przy niewielkich rozmiarach, to cechy 
charakterystyczne modeli Aura Comfort, Aura Basic oraz naściennych grzejników Aura Slim. Teraz grzejniki Purmo 
Aura są dostępne również w wersji ze stali nierdzewnej – przystosowanej do ogrzewania pomieszczeń basenowych.

Aura Basic Aura Comfort Aura Slim Basic  
oraz Comfort 

Szerokość 146, 186, 236 mm 96, 146, 186, 236 mm 80, 130, 180, 230 mm
Długość od 600 do 2900 mm od 600 do 2900 mm od 400 do 2000 mm

Wysokość 90, 140, 240, 280 mm 90, 140, 240, 280 mm 140, 240, 280, 350, 500, 
650 mm

Przyłącza wodne 2 x G ½” – gwint wewnętrzny
Ciśnienie rob. 10 bar
Temperatura maks. 110oC
Ciśnienie próbne 13 bar
Cena netto od 1156 zł od 1090 zł od 998 zł

Grzejnik Purmo Aura Bench w wersji basenowej jest odporny na działanie wilgoci

Grzejniki konwektorowe z linii Purmo Aura w wersji basenowej

5 września 2014 r. odbył się finał Konkursu 
Hansgrohe dla studentów i młodych projek-
tantów. Każdy z uczestników osobiście pre-
zentował swój projekt łazienki i jego makietę. 
Jury pod przewodnictwem Marii Tyniec przy-
znało nagrodę główną w wysokości 10 000 zł 
i trzy równorzędne wyróżnienia po 3 000 zł 
każde.
I miejsce zdobyła Agnieszka Konopka za 
projekt łazienki z wanną dla singla. Jury do-
ceniło nowatorski pomysł modułów ukrywa-
jących instalacje, który pozwala na łatwy 
i szybki montaż ceramiki sanitarnej, baterii, 
oświetlenia, ogrzewania. Moduły zawierają 
dodatkowo płytkie szafki na kosmetyki i środ-
ki czystości. Elementy łączą się we wstęgę, 
która oplata wnętrze, stając się mocnym  
i wyrazistym motywem wystroju. Nie narzu-
ca przy tym stylu łazienki, ponieważ ściany 
mogą być wykończone w dowolny sposób. 
Przyznano także 2 wyróżnienia dla Zuzanny 
Kurzawy za projekt łazienki hotelowej i dla 
Agnieszki Sadlak i Michała Grzegorzaka za 
łazienkę z natryskiem dla singla.

Konkurs Hansgrohe  
„Select Yourself” 
rozwiązany
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Typy koszowych GWC

Koszowe GWC są wykonywane najczęściej 
z polietylenu sieciowanego (PE-Xa), któ-
ry umożliwia spiralne skręcenie rur z ma-
łym promieniem gięcia. Ponadto PE-Xa ze 
względu na efekt pamięci kształtu umoż-
liwia nadawanie nietypowych kształtów 
po poddaniu materiału wysokiej tempe-
raturze i odpowiednim procesie schłodze-
nia. Uformowany w tej technologii koszowy 
GWC w kształcie wąskiej spirali charaktery-
zuje się wysoką odpornością na zarysowa-
nia i propagację spękań, dzięki czemu moż-
na go umieszczać w gruncie rodzimym bez 
konieczności stosowania obsypki żwirowej. 
Grunt rodzimy, o ile ma odpowiednie wła-
ściwości do wypełnienia i zagęszczenia  
w odwiercie, wyróżnia się wyższym współ-
czynnikiem przewodności cieplnej i popra-
wia w ten sposób efektywność wymiany 
ciepła między gruntem a wodnym roztwo-
rem glikolu w rurze koszowego GWC. 
Przykładowe konstrukcje koszowych GWC zi-
lustrowano obok ( 1 ).

Projektowanie i wymiarowanie  
koszowych GWC

Podczas projektowania i wymiarowania ko-
szowych GWC należy postępować zgodnie  
z wytycznymi PORT PC „Wytyczne do pro-
jektowania, wykonania i odbioru instalacji  

Instalatorze – zrób to sam…  

Koszowe GWC  
w praktyce

  Jakub Koczorowski*

  Ze względu na łatwy montaż koszowe 
GWC doskonale nadają się do zastosowania 
w nowym budownictwie, przede wszystkim  
w domach niskoenergetycznych, jak również 
do renowacji starszych budynków. Zastosowa-
nie PE-Xa (polietylen sieciowany) pozwala na 
wykorzystanie rodzimego gruntu, o ile ma on 
odpowiednie właściwości do wypełnienia  
i zagęszczenia odwiertu. Oba te aspekty po-
wodują, że montaż koszowych GWC jest wy-
jątkowo prosty i ekonomiczny. 
Ale po kolei…

Aspekty prawne

Koszowy GWC należy traktować jako przy-
łącze cieplne do budynku i w związku z tym 

nie wymaga pozwolenia na budowę (Prawo 
budowlane Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414). Z kolei 
zgodnie z Prawem geologicznym i górniczym 
(Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981 art. 3) do wykona-
nia wykopów oraz otworów wiertniczych do 
głębokości 30 m w celu wykorzystania cie-
pła  Ziemi nie jest wymagany Projekt robót 
geologicznych pod warunkiem, że prace nie 
będą prowadzone na obszarach górniczych. 
Zamiar przystąpienia do wykonywania ko-
szowego GWC należy zgłosić wójtowi, bur-
mistrzowi lub prezydentowi, właściwemu ze 
względu na miejsce prowadzenia prac. Do 
montażu możemy przystępować, jeżeli w ter-
minie 30 dni od doręczenia zgłoszenia wła-
ściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, 
sprzeciwu.

Koszowe gruntowe wymienniki ciepła (GWC) stanowią optymalne rozwiązanie 
wszędzie tam, gdzie do dyspozycji jest działka o małej powierzchni 
niewystarczająca do montażu poziomego GWC oraz gdzie wykluczone  
są odwierty pod pionowe GWC np. z powodu przepisów geologicznych 
lub trudnych warunków gruntowych. Konieczne prace ziemne mogą być  
z reguły wykonane przy użyciu standardowych maszyn budowlanych.  
nie trzeba korzystać z usług firm specjalistycznych (wiertniczych). 

* Jakub Koczorowski, ekspert ds. OZE, członek PORT PC oraz SPW, Manager Grupy Produktów OZE w firmie REHAU

1  Przykłady koszowych GWC 
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wania koszowych GWC zweryfikowano dane 
z dwóch projektów budowlanych. Dodatko-
wo wykonano symulację termiczną dla ta-
kich samych warunków gruntowych – glina/
muł < 40% zaw.H2O. Podsumowanie wyników 
znajduje się na diagramie poniżej ( 3 ).
W zależności od liczby godzin pełnego ob-
ciążenia, odstępów, warunków klimatycz-
nych i wpływu wód gruntowych wartości 
przedstawione w powyższej tabeli podlegają 
pewnym wahaniom. Na dalszym etapie pro-
jektowania oraz dla instalacji o mocy grzew-
czej powyżej 30 kW zaleca się przeprowa-
dzenie indywidualnych obliczeń w oparciu 
o miejscowe uwarunkowania oraz programy 
symulacyjne (np. Energy Earth Designer). Aby 
móc zapewnić niezawodne i długotrwałe 
funkcjonowanie systemu, konieczne jest okre-
ślenie na dalszym etapie projektowania do-
kładnych danych o gruncie.  
Przydatne w tym zakresie może być również 
narzędzie ThermoMap dostępne na stronie: 
www.thermomap-project.eu. Dzięki niemu 
dowiemy się, jaka jest przybliżona przewod-
ność cieplna gruntu w danej lokalizacji na  
terenie Europy do głębokości 10 m.

Minimalne odległości  
koszowych GWC

Podczas montażu koszowych GWC należy 
zachować następujące odstępy (dane  
z PORT PC):
- od granicy sąsiedniej posesji > 3,0 m;
- od fundamentów budynku > 1,5 m;
- od instalacji wodociągowych, kanalizacyj-
nej, wody deszczowej, elektrycznych, gazo-
wych, telekomunikacyjnych i ciepłowniczych 
> 1,5 m;
- od korony drzew o głębokich korzeniach > 
1,5 m;
- przy krzyżowaniu się instalacji rury doprowa-
dzające GWC należy zaizolować na odcin-
ku 3,0 m;
- między rurami doprowadzającymi > 0,7 m, 
a ich głębokość zabudowy od 20 do 40 cm 
poniżej strefy przemarzania; 
- dopuszcza się także montaż koszowych 
GWC pod budynkiem, po dokonaniu odpo-
wiednich uzgodnień budowlanych;
- minimalny odstęp między osiami koszowych 
GWC ≥ 4 m.
Fot./rys. REHAU  

z pompami ciepła” (Wydanie 01/2013 – 
kliknij i przejdź) lub wskazówkami zawarty-
mi w dyrektywie VDI 4640.
Podstawą do projektowania koszowych GWC 
jest zapotrzebowanie budynku na ciepło. W 
powyższej tabeli zaprezentowano wydajność 
koszowych GWC w zależności od rodzaju grun-

tu i zawartości wody przy 1800 godzinach pra-
cy pompy ciepła przy pełnym obciążeniu ( 2 ).
W przypadku projektowania instalacji grzew-
czych o mocy grzewczej do 30 kW można  
w fazie koncepcyjnej skorzystać z powyższej ta-
beli i na jej bazie określić wstępnie wymaga-
ną ilość koszowych GWC. W tym celu musimy 
również posiadać informację o współczynni-
ku efektywności pompy ciepła COP, żeby móc 
określić moc chłodniczą pompy ciepła. 
Do określenia zestawionych w powyższej ta-
beli jednostkowych strumieni ciepła pobiera-
nego przez koszowy GWC w konstrukcji firmy 
REHAU zostały przeprowadzone liczne prace 
naukowe oraz praktyczne testy pomiarowe. 
Skorzystano z prac naukowych dr Ramming 
„Bewertung und Optimierung oberflaechen-
naher Erdwaermekollektoren fuer verschie-
dene Lastfaelle” (tłum. Ocena i optymaliza-
cja przypowierzchniowych GWC dla różnych 
obciążeń) oraz z literatury fachowej prof. dr 
Loose „Erdwaermenutzung – Versorgung-
stechnische Planung und Berechnung” (tłum. 
Wykorzystanie geotermii – techniczno-zaopa-
trzeniowe projektowanie i wymiarowanie).  
W zakresie praktycznych przykładów zastoso-

2  Jednostkowy strumień ciepła pobieranego  
przez koszowy GWC o wymiarach 0,36 x 3 m  
i długości rur 40 m
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Dane techniczne REHAU 

Dr Ramming 

Prof. dr Loose 

Symulacja termiczna 

Test pomiarowy 1 

Test pomiarowy 2 

3  Jednostkowy strumień pobieranego ciepła w pracach naukowych i w praktyce 4  Mapa geotermii płytkiej do 10 m
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Montaż koszowych GWC

Montaż koszowych GWC może odbywać się 
na różne sposoby w zależności od warunków 
gruntu i ilości dostępnego miejsca. W celu za-
pewnienia minimalnej straty ciśnienia w całym 
systemie, rury doprowadzające od koszowych 
GWC powinny być prowadzone do rozdziela-
cza w równoległych obwodach. Możliwy jest 
montaż zespołów do 3 koszowych GWC, któ-
re mogą być połączone szeregowo. Najlepiej 
jest, gdy rozdzielacz jest zamontowany w naj-
wyższym punkcie systemu, aby zapewnić opty-
malne odpowietrzanie. Jeśli nie jest to możliwe, 
w najwyższym punkcie systemu należy zapro-
jektować odpowietrznik.
Montaż koszowych GWC można przeprowa-
dzić za pomocą nieskomplikowanych narzę-
dzi i maszyn budowlanych, do których na-
leży podłączyć świder lub wiertło. Średnica 
świdra musi wynosić przynajmniej 450 mm. 
Otwór powinien mieć głębokość około 5 m, 
startując z poziomu rzędnej terenu lub 3 m po 
wcześniejszym wykonaniu wykopu na głębo-
kość poniżej strefy przemarzania gruntu.  
W przypadku piaszczystego podłoża lub silne-
go napływu wody gruntowej należy zastoso-
wać rury osłonowe, które zapobiegają zasypy-
waniu się otworu podczas jego wykonywania. 
Przed wprowadzeniem koszowego GWC  

w otwór należy rozpakować sondę i rozcią-
gnąć sondę do długości montażowej ok. 3 m. 
Za pomocą przyrządu montażowego o długo-
ści 4-5 m lub listwy drewnianej koszowy GWC 
należy zamontować, tak jak pokazano na 
zdjęciu poniżej i wykonać węzeł mocujący.
Koszowy GWC układa się w wywierconym 
otworze. Należy przy tym zwrócić uwagę, 
aby koszowy GWC mieścił się całą długością 
w otworze i dotykał bezpośrednio dna otwo-
ru. W ten sposób można zapewnić, że koszo-
wy GWC jest wprowadzony na odpowiednią 
głębokość i nie tworzą się puste przestrzenie 
u jego podstawy, które mogą spowodować 
znaczne pogorszenie przewodności cieplnej. 
W celu obciążenia koszowego GWC i jego 
umocowania na dnie otworu, można np. 
wsypać łopatą piasek do środka sondy. Nie 
można obciążać taśm podtrzymujących słu-
żących do zachowania równych odstępów 
między rurami spirali.
Po odpowiednim ułożeniu koszowego GWC 
w otworze, można rozpocząć ręczne wy-
konywanie obsypki. Najpierw należy wpro-
wadzić wąż na dno odwiertu i polać otwór 
wodą. Następnie przystępuje się do obsyp-
ki. Do jej wykonania można użyć grunt rodzi-
my, o ile nadaje się do wiązania po podlaniu 

wodą. Jeśli udział drobnych ziaren w mate-
riale podłoża jest zbyt duży, wówczas należy 
zmieszać go z piaskiem o średniej wielkości 
ziaren. Z energetycznego punktu widzenia 
optymalnym materiałem na obsypkę jest 
piasek gliniasty. W celu zapewnienia dobre-
go związania koszowego GWC z podłożem 
zaleca się polewanie wodą materiału ob-
sypki za każdym razem po ułożeniu warstwy 
o wysokości 0,5 m. Należy przy tym wolno 
wyciągać wąż z wodą. Trzeba też zwrócić 
uwagę, aby między przewodami koszowe-
go GWC a ściankami otworu nie powsta-
wały puste przestrzenie. Po wykonaniu całej 
obsypki można wyciągnąć przyrząd monta-
żowy. W tym celu należy przeciąć węzeł mo-
cujący i ponownie zalać otwór wodą. Je-
śli były stosowane rury osłonowe w otworze, 
trzeba je wyciągnąć i jeszcze raz uzupełnić 
wykop piaskiem / gruntem oraz zalać wodą, 
aby wypełnić pozostałą przestrzeń.
Po zdjęciu zaślepek należy oczyścić końców-
ki rur i połączyć je z przewodem podłącze-
niowym i dalej  doprowadzić do rozdzielacza 
znajdującego się w studni rozdzielaczowej 
względnie w pomieszczeniu technicznym bu-
dynku. Zalecane techniki połączeń to tule-
ja zaciskowa z nakładaną następnie ochro-

ną antykorozyjną (np. taśmą zimnokurczliwą) 
lub mufy elektrooporowe. Zasilanie jest ozna-
czone na niebiesko, powrót na czerwono.
Przed uruchomieniem całego systemu nale-
ży przeprowadzić próbę ciśnieniową zgodnie 
z PN-EN 805 i kontrolować, czy zasilanie wszyst-
kich sond jest równomierne za pomocą prze-
pływomierzy zainstalowanych na rozdzielaczu. 
Przykładowe zdjęcia z poszczególnych eta-
pów montażu koszowych GWC znajdują się 
poniżej. Zalecam również zapoznanie się  
z wytycznymi PORT PC (część 1 Dolne źródła  
ciepła, wydanie 01/2013 – kliknij i przejdź), 
gdzie znajdziecie Państwo więcej informa-
cji szczegółowych na temat wymiarowania, 
montażu oraz eksploatacji koszowych GWC.

6  Wykonanie wykopu 7  Wiercenie otworu 8  Wprowadzanie GWC i zagęszczenie 9  Wypełnienie otworu wiertniczego 10  Zasypywanie wykopu 

5  Koszowy GWC w wersji transportowej (krótkiej)  
i montażowej (długiej) 
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Silniki EC
Nowatorskie rozwiązanie napędu już od kil-
ku lat staje się standardem na rynkach Euro-
py Zachodniej. 
Silnik EC pozwala przy niskim zastosowaniu 
mocy napędzać wirniki o wyższych para- 
metrach przepływowych i pozwala w swo- 
jej konstrukcji na pełnozakresową regulację 
obrotów silnika wentylatora. Inwestor stosu- 
je więc maszynę, której pracę może indywi-
dualnie dopasować do potrzeb obiektu,  
w komplecie bowiem jest zadajnik obrotów, 
który poprzez generację napięcia 0-10 V po-
zwala regulować wentylator w zakresie od  
0 do 100% jego możliwości. 

Automatyka wyłączona
Obroty raz ustawione utrzymują charaktery-
stykę wentylatora na krzywej im odpowiada-
jącej. I w przypadku zmiany charakterystyki 
hydraulicznej krzywa A oporów hydraulicz-
nych sieci może zmienić się w krzywą o prze-

Dachowe 
wentylatory 
PAMPERO

  Jacek Gonera

  Wentylować grawitacyjnie – tak, hybry-
dowo – owszem, ciekawie i finezyjnie, ale 
gdy w grę wchodzi tylko mechaniczny spo-
sób usuwania powietrza, który system wen-
tylacyjny wybrać i jakie wentylatory zastoso-
wać? Mnogość oferty rynkowej daje szeroki, 
ale niełatwy wybór. Sprostać przecież należy 
ostrym wymaganiom akustycznym, zapew-
nić normatywy higieniczne, brać pod uwa-
gę uciążliwość akustyczną, zmienność po-

trzeb wentylacyjnych w okresie dobowego 
zapotrzebowania, uwzględniając stale ro-
snący koszt energii elektrycznej i próbować 
sprostać wymaganiom w przepisach nor-
my energetycznej budynków. Przeanalizujmy 
w świetle powyższych argumentów przydat-
ność wentylatorów rodziny Pampero. Sercem 
wentylatora jest wysokosprawny wirnik pro-
mieniowy z energooszczędnym silnikiem pro-
dukcji firmy Ebmpapst.

Wentylatory dachowe typoszeregu Pampero 
firmy Uniwersal klasyfikowane są w grupie 
wentylatorów promieniowych z tworzyw 
sztucznych z wyrzutem pionowym. Przeznaczone 
są do pracy we wszystkich rodzajach instalacji 
wentylacji bytowej i przemysłowej ogólnego 
przeznaczenia. Cechą wyróżniającą typoszereg 
wentylatorów Pampero jest zastosowanie silników 

elektronicznie komutowanych EC, co pozwala na ich wysoką regulacyjność. 
Płynną regulację obrotów roboczych wentylatora uzyskuje się poprzez 
podłączenie do listwy zaciskowej zadajnika obrotów ZDA 500. 
Zadajnik dostarczany jest z wentylatorem.

Układ wirujący wentylatora Pampero-315 

Kulisa akustyczna zawieszana na kołnierzu 
montażowym wentylatora bezpośrednio 
na podstawie dachowej

Zmiana wydajności w przypadku zmiany hydrauliki 
przewodu wentylacyjnego przy stałych obrotach 
wentylatora n = const 

http://www.instalreporter.pl
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tomatyki w zegar sterujący. Często w porze 
nocnej potrzeby wentylacyjne są niższe, tym 
samym można, zwiększając ekonomię pracy 
układu, zmniejszyć zużycie mocy, zmniejsza-
jąc hałas urządzenia, a również minimalizu-
jąc stratę ciepła, które uchodzi wraz z powie-
trzem wywiewanym.

Budowa wentylatora
Konstrukcja wentylatora ma sporych rozmia-
rów ekran. Ekran ten ma znaczenie dwojakie. 
Pozwala w znaczny sposób na ukierunko-
wanie strugi powietrza usuwanego do góry, 
jak również dzięki wyłożeniu od wewnątrz 
materiałem dźwiękoizolacyjnym w znaczny 
sposób wygłusza pracę akustyczną wenty-
latora, minimalizując jego akustyczną uciąż-
liwość do otoczenia. Wyniki badań hałasu  
(< 66 dBA w odległości 1 m od wylotu) wska-
zują, że wentylator pod tym względem nie 

nastręcza kłopotów użytkownikowi. Wartości 
te klasyfikują go do grupy maszyn bardzo ci-
chych. Dobrze to rokuje o jego użyteczności 
na obiektach mieszkaniowych. Również ha-
łas do wewnątrz pomieszczenia zmniejszany 
za pomocą tłumików opływowych, podstaw 
tłumiących lub po prostu specjalnej kulisy za-
wieszanej na kołnierzu podstawy dachowej 
jest niski i daje komfort wypoczynku w do-
brych warunkach higienicznych nawet  
w przypadku ostatnich kondygnacji budyn-
ków mieszkalnych, gdzie uciążliwość wenty-
latora jest największa (hałas do kanału  
< 61 dBA w odległości 1 m od wlotu).  

biegu B, wyznaczając tym samym inny punkt 
pracy wentylatora. 
Na podstawie wykresu widać, że drastycznie 
spadnie wydajność powietrza odciąganego, 
a tym samym pogorszą się warunki higienicz-
ne powietrza w pomieszczeniach wentylowa-
nych. Czy można temu zaradzić? Producenci, 
konstruując wentylator Pampero, przewidzie-
li taką możliwość, dzięki której wentylator po-
trafi utrzymać zadany przez inwestora norma-
tyw higieniczny i tym samym stały przepływ 
powietrza w kanałach wentylacyjnych, nieza-
leżnie od zmiany hydrauliki przewodu wenty-
lacyjnego. W tym celu wyposażono wentyla-
tor w rurkę impulsową, którą zamocowano  
w dyszy wlotowej do wirnika. Zadaniem jej 
jest umożliwienie pomiaru ciśnienia statycz-
nego przed wirnikiem w gardzieli wlotowej.
Pomiar tego ciśnienia w połączeniu z pomia-
rem ciśnienia statycznego na kanale wloto-
wym na kryzie pozwala na określenie ciśnie-
nia różnicowego Δ, a stąd już łatwo określić 
poziom wydajności wentylatora: PkV   
Wartość stałej k jest określana przez producen-
ta, dla konkretnej typowielkości wentylatora. 

Zastosowanie regulatora
Znając stałą k, można po zmierzeniu mano-
metrem ciśnienia różnicowego między gar-
dzielą wlotową wirnika a kryzą wlotową wen-
tylatora w prosty sposób określić wydajność 
wentylatora w danym przypadku montażo-
wym, w sieci istniejącej w rzeczywistych pa-
rametrach hydraulicznych.
Tutaj już krok tylko do automatyzacji przepły-
wu, bo wystarczy zaopatrzyć układ w regula-
tor ze zintegrowanym pomiarem ciśnienia  
i wygoda pracy układu staje się faktem. Regu-
lator ten sam dopasowuje obroty wentylato-
ra tak, by ustalony poziom zadanej wydajności 
wentylatora został utrzymany bez względu  
na zmianę hydrauliki kanału wentylacyjnego. 
Drugą zaletą regulatora jest fakt, że pozwa-
la na ustawianie dwóch poziomów zadanej 
wydajności dla dwóch różnych interwałów 
czasowych – wystarczy zaopatrzyć układ au-

Diagram pokazuje jak wentylator reaguje na zmianę 
hydrauliki kanału wentylacyjnego, aby utrzymać 
żądany poziom wydajności. Automatyka włączona

Wentylator Pampero – wycięcie pokazuje 
przekrój wraz z umiejscowieniem przewodów 
impulsowych sterowania wydajnością

Przekrój wentylatora z widocznym 
materiałem dźwiękoizolacyjnym

Lej wlotowy do wirnika wentylatora z rurką 
impulsową pomiaru ciśnienia.

Więcej nt. 
wentylatorów 
Pampero

przejdź
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Instalacja wody użytkowej z miedzi i stali odpornej na korozję 

Viega w Terminalu A  
na Lotnisku Chopina w Warszawie

  W najbliższych miesiącach zakończy się 
przebudowa starej części Terminala A na 
warszawskim lotnisku. Budynek został całko-
wicie zmodernizowany i połączony z nową 
częścią terminala. Znajdzie się w nim więcej 
stanowisk odprawy i kontroli bezpieczeństwa, 
dzięki czemu pasażerowie będą obsługiwani 
w jeszcze bardziej komfortowych warunkach. 
Zostaną też zainstalowane nowe urządzenia 
do sortowania bagażu. Modernizacja obej-
muje również systemy instalacyjne, w tym in-
stalację wody użytkowej, którą wykonała fir-
ma Mercury Engineering Polska Sp. z o.o. 
Instalacje metalowe z założenia są bardziej 
higieniczne i trwalsze niż te wykonane z two-
rzyw sztucznych. Ma to szczególne znaczenie 
w wysokiej rangi obiektach, takich jak Lotni-
sko Chopina – największy i najważniejszy port 
lotniczy w Polsce. Dlatego do instalacji wody 

użytkowej w modernizowanym terminalu za-
stosowano najwyższej jakości systemy zapra-
sowywane Sanpress i Profipress. Gwarantuje 
to bezproblemową eksploatację przez wie-
le lat. Dodatkowym zabezpieczeniem jest 
charakterystyczny profil SC-Contur, w któ-
ry wyposażone są wszystkie złączki zapraso-
wywane firmy Viega. Pozwala on na natych-
miastowe wykrycie pominiętych omyłkowo 
podczas montażu połączeń podczas próby 
szczelności. Zaprasowanie przed i za uszczel-
ką zapewnia maksymalną wytrzymałość me-
chaniczną połączenia.
Fragmenty instalacji o największych średni-
cach 88,9 mm (w sumie ok. 200 metrów) zo-
stały wykonane w systemie Sanpress. Jest 
to najlepsze rozwiązanie gdy mamy do czy-
nienia z agresywną korozyjnie wodą. System 
składa się z rur ze stali ferrytycznej 1.4521, za-

wierającej molibden zwiększający odpor-
ność na chlorki, których zawartość w wodo-
ciągu centralnym jest bardzo wysoka. Złączki 
systemu Sanpress wykonane są z kolei z nie-
zwykle wytrzymałego brązu. Materiał ten 
wytwarza ochronną warstwę katodową na 
wewnętrznej powierzchni rur ze stali odpornej 
na korozję. Stal ferrytyczna ma dodatkowo 
niższy współczynnik rozszerzalności cieplnej 
(α = 0,0108 mm/mK) niż miedź, z której wyko-
nano pozostałą część instalacji.
Oba systemy firmy Viega zastosowane w insta-
lacji wody użytkowej w modernizowanym ter-
minalu, oparte są na technologii zaprasowy-
wania. Pozwala ona zaoszczędzić nawet do 
50% czasu montażu, w porównaniu z innymi 
sposobami łączenia rur. W Terminalu A wy-
korzystano ok. 9000 miedzianych kształtek 
uniwersalnego systemu Profipress.   

Główną część instalacji wody użytkowej  
w przebudowanym terminalu stanowią rury 
miedziane, połączone kształtkami systemu 
Profipress. Poziomy o największych średnicach 
88,9 mm wykonano w systemie Sanpress, 
opartym na złączkach zaprasowywanych  
z brązu i rurach ze stali ferrytycznej 1.4521. 
Takie rozwiązanie gwarantuje trwałość, 
bezpieczeństwo i zachowanie wysokich 
parametrów higieny wody użytkowej.

Fragment instalacji wody 
użytkowej – na zdjęciu widoczne 
elementy systemu Sanpress 
(największe średnice) i Profipress

Lindab zaprasza projektantów, firmy instalacyjne 
oraz wszystkich profesjonalistów branży HVAC na 
bezpłatne seminaria szkoleniowe poświęcone naj-
nowszym rozwiązaniom oferowanym przez firmę. 
Spotkania odbędą się 16.10 we Wrocławiu i 17.10 
w Krakowie. Celem spotkania jest zaprezentowa-
nie najnowszych rozwiązań dostępnych na rynku 
wentylacyjnym, w tym zaawansowanych reku-
peratorów SALDA. Omówiony zostanie również 
system kanałów 
wentylacyjnych  
o podwyższonej 
klasie szczelno-
ści wykonywany 
przez firmę Lin-
dab pod marką 
Centrum Klima, 
zaprezentowane 
zostaną produkty 
Lindab Comfort,  
jak i najnowo-
cześniejsze tech-
nologie klimaty-
zacyjne Galanz 
i Mistral. 
Wśród uczest-
ników szkolenia 
zostanie rozloso-
wana wyciecz-
ka na Litwę. 
Szkolenia są 
bezpłatne.  
W celu zgłosze-
nia należy wy-
pełnić formularz. 

Seminaria 
szkoleniowe 
Lindab 

http://www.instalreporter.pl
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- możliwość zastosowania przy braku warun-
ków dla zabudowy kolektorów; 
- możliwość podłączenia do istniejącego 
podgrzewacza wody (pompa modułowa);
- niewrażliwość na zmniejszone pobory wody 
użytkowej (brak przegrzewów); 
- możliwość wykorzystania powietrza dla 
chłodzenia pomieszczenia.

Instalacja solarna to:
- najniższe koszty wytworzenia ciepła (10÷30 
razy od urządzeń grzewczych);

- minimalne zużycie energii elektrycznej 
(pompa obiegowa maks. 30÷50 W); 
- nieskomplikowana budowa instalacji (brak 
sprężarki, palnika, elektroniki…); 
- długa żywotność i niezawodność systemu 
potwierdzona w praktyce; 
- długie okresy ochrony gwarancyjnej (dłuż-
sze niż dla typowych urządzeń); 
- niskie wymagania dla obsługi, niskie koszty 
konserwacji i ew. napraw; 
- najwyższy efekt ekologiczny – bezpośrednie 
wykorzystanie energii słonecznej.

Ekonomiczne i ekologiczne  
podgrzewanie ciepłej wody  

Pompy ciepła 
powietrze/woda na c.w.u.

  Szymon Piwowarczyk

  Wnioski – kiedy praca kotła,  
a kiedy pompy ciepła (rys. 1 )? 

• Bojler/grzałka elektryczna, kocioł na 
olej opałowy lub gaz płynny 
→ pompa na c.w.u. pracuje przez cały rok/
jak najdłużej.
• Tradycyjny stojący kocioł gazowy 
→ pompa na c.w.u. powinna pracować, gdy 
współczynnik COP > 2,0 (temp. zewn. > -6oC) 
→ poza sezonem grzewczym kocioł wyłączyć.
• Kocioł gazowy kondensacyjny 
→ pompa na c.w.u.  zapewni niższe kosz-
ty podgrzewania przy wsp. COP > 2,5 (temp. 
zewn. > 3oC).
• Kocioł na węgiel i kocioł na drewno 
→ pompa ciepła na c.w.u. zapewni niższe 
koszty podgrzewu poza sezonem grzewczym.  
W sezonie grzewczym kotły na paliwa stałe 

wykazują znacznie niższą sprawność w trybie 
podgrzewania wody użytkowej (straty rozru-
chowe i postojowe!) → podgrzewanie wody 
użytkowej przez pompę na c.w.u.: opłacalne 
poza sezonem grzewczym. 
• Instalacja solarna w sprzyjających wa-
runkach zapewnia najniższe koszty podgrze-
wania wody użytkowej → priorytet podgrze-
wania przez instalację solarną w całym roku. 

Zalety dla zastosowania pomp  
ciepła i instalacji solarnej

Pompa ciepła to: 
- wysoki komfort wody użytkowej niezależnie 
od nasłonecznienia; 
- wysoka efektywność pracy w porównaniu 
do kotłów grzewczych, bojlerów…; 
- stosunkowo łatwe prace montażowe; 

Pompy ciepła typu powietrze/woda przystosowane do ogrzewania 
wody użytkowej w ostatnich latach zdecydowanie zyskały na 
popularności. W miejscach, gdzie inwestor nie może lub nie chce 
zdecydować się na zakup kolektorów słonecznych, pompy ciepła 
stają się rozwiązaniem najbardziej atrakcyjnym.

Korzystny zakres pracy pompy ciepła (koszty 100 litrów wody 10/45 oC) 

COP:     2,00           2,50         3,00          3,50           4,00         4,50 
tzewn.:       -6oC        +3oC       +7oC        +10oC       +20oC       +25oC  

2,50,- 

2,00,- 

1,50,- 

1,00,- 

0,50,- 

Bojler elektryczny 

Kocioł olejowy stojący  
(poza sezonem grzewczym) 

Kocioł gazowy (LPG) kondensacyjny  
Kocioł gazowy stojący tradycyjny  

(poza sezonem grzewczym) 

Instalacja solarna 

Kocioł olejowy stojący  
(w sezonie grzewczym) 

Kocioł gazowy stojący tradycyjny  
(w sezonie grzewczym) 

Kocioł gazowy kondensacyjny  
Kocioł węglowy (poza sez. grzewczym) 

Kocioł węglowy (w sez. grzewczym) 

Kocioł na drewno (poza sez. grzewczym) 

Kocioł na drewno (w sez. grzewczym) 

 
Wysokie koszty 

podgrzewu c.w.u. 
 Korzystny 

zakres pracy dla 
pompy ciepła  

! 

Temperatura graniczna 
ogrzewania, +15oC 

Sezon grzewczy 

1  Koszty pracy urządzeń w sezonie grzewczym i poza  tym sezonem

→
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Jeśli inwestor zdecydował się na model 
ogrzewania wody użytkowej pompą ciepła, 
to następnie z pomocą instalatora powinien 
dobrać odpowiedni typ urządzenia do swo-
jej instalacji. 

Pompa ciepła kompaktowa  
czy modułowa?

Pompy ciepła do podgrzewania wody użyt-
kowej możemy podzielić ze względu na bu-
dowę na:
– kompaktowe (tzn. zabudowane na  
zasobniku); 
– modułowe (pompa ciepła nie ma zinte-
growanego zasobnika – należy ją podłączyć 
pod zasobnik wolno stojący). 

Decyzja o wyborze typu urządzenia najczę-
ściej zależy od ilości miejsca i projektowanej 
instalacji. 
Parametry techniczne eksploatacyjne dla 
pomp ciepła z zasobnikiem i modułowych 
tego samego producenta najczęściej są 
zbliżone. 

Wielkość zasobnika i moc pompy 
ciepła

Kolejnym elementem oprócz kosztów uzy-
skania ciepłej wody jest komfort korzysta-
nia z instalacji. 
W przypadku ogrzewania wody użytkowej 
zawsze jest to powiązanie mocy urządze-
nia grzewczego z pojemnością zasobni- 
ka buforującego ciepłą wodę użytkową  
w stosunku do chwilowego zapotrzebowa-
nia na ciepłą wodę. 
Mała moc urządzenia grzewczego defini- 
uje użycie zasobnika odpowiedniej pojem-
ności.

Wyznaczniki Pompa kompaktowa  
(z zasobnikiem)

Pompa modułowa 
(bez zasobnika)

Ilość miejsca  
w kotłowni mniejsza – ok 1 m2

nieznacznie większa 
– jeśli pompa ciepła 

jest podwieszona 
nad zasobnikiem 
wyłącznie ilość 

rurociągów 
powoduje zużycie 

większej ilości 
miejsca

Możliwość 
adaptacji  
w istniejącej 
instalacji

tak, po wymianie 
istniejącego 
zasobnika

może być 
instalowana 
z istniejącym 
zasobnikiem 

(najczęściej bez 
konieczności wolnej 

wężownicy)

Prostota 
instalacji

praktycznie 
jak podpięcie 

zasobnika wody 
użytkowej. 

dodatkowe 
podłączenie 

kanałów 
powietrznych

konieczność 
podpięcia również 

wody pomiędzy 
pompą ciepła  
a istniejącym 
zasobnikiem.

Koszty 
urządzenia 
(średnia 
cena netto)

zasobnik 200 l:  
6000-7000 zł

zasobnik 300 l:  
8000-9000 zł

4000-5000 zł

2  Przykład pomp 
ciepła: modułowej 
(bez zasobnika)  
i kompaktowej  
(z zasobnikiem)

Tabela 1  Zalety i wady pomp ciepła kompaktowych  
i modułowych

r
ek

la
m

a

a r t y k u ł  t e c h n i c z n y
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Założenia: 

• Czasy podgrzewania podane dla podgrze-
wania pełnej objętości poszczególnych pod-
grzewaczy
• Moc grzewcza pomp ciepła dla tempera-
tury powietrza pobieranego 15oC
• Bieżące straty ciepła dla podgrzewania 
wody uwzględnione w wysokości 5%
• Moc cieplna instalacja solarnej dla 2 kolek-
torów płaskich 1,82 m2, dla średniego nasło-
necznienia 500 W/m2

Istnieje jednak wyjątek od powyższego pro-
stego przeliczenia – duże chwilowe zapotrze-
bowanie na ciepłą wodę. Jest to związane 
np. z wanną o dużej pojemności. 
W tym przypadku ze względu na stosun-
kowo niską temperaturę wody ogrzewa-
ną przez pompę ciepła (woda w zasobni-
ku bez mieszania z zimną wodą najczęściej 

Tabela 2  Przykładowy czas nagrzewania 
zasobnika. Pojemność zasobnika i moc 
pompy ciepła podana w pierwszym 
wierszu tabeli

Czas podgrzewania
wody użytkowej:

od 15 do 45oC

- w zależności od współpracy
z innym źródłem ciepła

Projektowo najczęściej w urządze-
niach o mocy grzewczej 1,5-2,5 kW 
przyjmuje się 50-60 litrów wody 
zmagazynowanej w zasobniku  
w przeliczeniu na 1 domownika.
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a

Z pompami ciepła NIBE
oszczędzisz do 80%…

…a razem z nowymi 
rekuperatorami NIBE jeszcze więcej.

Więcej informacji o produktach NIBE znajdą Państwo na

NIBE-BIAWAR Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok, Infolinia: 0801 003 066, e-mail: pompyciepla@biawar.com.pl

www.biawar.com.pl

NOWOŚĆ w ofercie NIBE 
Rekuperator NIBE GV-HR110 
•  przeznaczony do domów o powierzchni nawet do 360 m2

•    wyposażony w przeciwprądowy wymiennik ciepła 

• wysoka sprawność odzysku ciepła 96%

• posiada energooszczędne wentylatory EC

•  kompletny i przyjazny dla użytkownika system sterowania

a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

http://www.biawar.com.pl
mailto:pompyciepla%40biawar.com.pl?subject=Pytanie%20%28InstalReporter%20nr%209/13%29


będzie odpowiednia do bezpośredniego 
wykorzystania, czyli pojemność zasobnika = 
ilości wody do wykorzystania) należy przy-
jąć, że maksymalny pobór wody (np. 200-li-
trowa wanna) stanowić będzie minimum 
2/3 pojemności zasobnika. W takiej instala-
cji warto również zastosować automatycz-
ne źródło ciepła o większej mocy dogrze-
wające c.w.u. w przypadku większych 
rozbiorów wody.

Możliwość podłączenia  
dodatkowych urządzeń  
grzewczych

Pompy ciepła zintegrowane z zasobnikiem 
najczęściej występują w 3 konfiguracjach:
A) bez możliwości wpięcia dodatkowego źró-
dła grzewczego za wyjątkiem grzałki elek-
trycznej – stosowane głównie w krajach cie-
plejszych lub w urządzeniach z niewielkim 
zasobnikiem, w instalacjach o małym pobo-
rze ciepłej wody użytkowej;
B) z możliwością podpięcia dodatkowego 

źródła grzewczego (z wykorzystaniem wę-
żownicy zanurzonej w zasobniku);
C) z możliwością podpięcia 2 dodatkowych 
źródeł grzewczych.

Etykiety energetyczne i klasy  
efektywności energetycznej 

• Dyrektywa (2010/30/EU)  
→ wymóg oznaczania pomp ciepła  
etykietami energetycznymi (od 09.2015)
• Dyrektywa ErP (ecodesign, 2009/125/EC) 
w przypadku sprężarkowych pomp ciepła: 
→ wymóg uzyskiwania klasy efektywności 
(> A);
→ wymóg poziomu hałasu (< 60 dB(A)  
do 6 kW). 
Etykiety energetyczne, które w najbliższym 
czasie pojawią się na rynku bardzo promu- 
ją rozwiązania łączące kolektory słoneczne  
z pompami ciepła. 
W takich układach należy zwrócić uwagę  
na rozmieszczenie skraplacza pompy ciepła.  
Jeśli zasobnik wody, na którym jest nabudo-
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Kocioł grzewczy 

Instalacja solarna Kocioł 
grzewczy 

Skraplacz 

5  Prawidłowe rozmieszczenie skraplacza pompy ciepła w zasobnikach przystosowanych 
do włączenia w układ kolektorów słonecznych

6  Możliwość zastosowania powietrza z pompy ciepła do chłodzenia pomieszczeń

wana pompa ciepła ma współpracować  
z kolektorami słonecznymi bardzo opłacalne 
będzie pozostawienie tzw. „zimnej strefy so-
larnej” w zasobniku. Pozwoli to na oszczędno-
ści rzędu nawet 30-40% w skali roku. 

Korzyści dodatkowe – chłodzenie 
jako efekt uboczny

Zarówno w pompie ciepła kompaktowej,  
jak i modułowej możemy użyć powietrze wy-

a r t y k u ł  t e c h n i c z n y
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Spokój
na długie lata.
Jesteśmy na polskim rynku od 32 lat. Wysoka jakość i trwałość produktów to cechy, które zapewniły nam osiągnięcie 
czołowej pozycji wśród producentów urządzeń grzewczych. Stawiamy na rozwój, dlatego w procesach produkcyjnych 
korzystamy z innowacyjnych technologii i stale rozwijamy gamę wytwarzanych urządzeń, zapewniając klientom 
kompleksową ofertę. Jako jedyni w Polsce produkujemy zintegrowane systemy grzewcze, które zapewnią komfort 
i ciepło w Twoim domu na długie lata.

Zapoznaj się z pełną ofertą na:

www.galmet.com.pl

Systemy grzewcze

http://www.galmet.com.pl


rzutowe z pompy ciepła do schładzania  
pomieszczeń. 
Do tego celu należy użyć przepustnicy z obej-
ściem. Za pomocą dźwigni możemy zmienić 
kierunek przepływu powietrza. W samej pom-
pie ciepła powietrze ulega wyłącznie schło-
dzeniu i wykropleniu. W takich sytuacjach 
należy pamiętać wyłącznie o okresowym 
czyszczeniu i odgrzybianiu rurociągów powie-
trza oraz parowacza pompy ciepła (podob-
nie jak w klimatyzacji samochodowej).

Praca całoroczna – praca z centralą 
wentylacyjną

Jeśli w budynku została zainstalowana cen-
trala wentylacyjna możemy wykorzystać ją 
do odebrania ciepła wyrzutowego z budyn-
ku w okresie zimowym (powietrze za centra- 
lą wentylacyjną ma temperaturę średnią  
ok. 5/7°C, przy temperaturze zewnętrznej  

-15/-20°C). W okresie letnim natomiast powie-
trze schłodzone przez pompę ciepła będzie 
wtłaczane do pomieszczeń. 

Podsumowanie

W tym momencie na rynku grzewczym konku-
rencja w zakresie pomp ciepła do ogrzewa-
nia wody użytkowej jest bardzo duża. Każdy li-
czący się producent urządzeń grzewczych 
posiada w swoim portfolio pompy ciepła do 
ogrzewania wody użytkowej. Instalator z inwe-
storem przed wyborem urządzenia konkret-
nego producenta powinni jednak najpierw 
określić cechy pompy ciepła – pojemność za-
sobnika, moc urządzenia, możliwości sterowa-
nia, które będzie zarządzać instalacją.
Rysunki i zdjęcia wykorzystane w artykule  
pochodzą z materiałów szkoleniowych  
HEWALEX. Wykorzystanie ich bez zezwolenia 
jest zabronione.  

ZIMA LATO 

7  Możliwość wykorzystania kanałów wentylacyjnych do odzysku ciepła i schładzania 
pomieszczeń
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rzystywaniu ciepła z powietrza zużytego. 
Pomieszczenie musi być wyposażone w przy-
łącza ciepłej i zimnej wody, jak również od-
pływ kondensatu oraz przyłącze elektryczne 
(230 V/50 Hz).  
Istnieje możliwość podłączenia poprzez 
króćce kanałów powietrznych (DN 160) 
systemu kanałów, umożliwiającego wyko-
rzystanie do przygotowywania c.w.u. cie-
pła zawartego w powietrzu zużytym (prze-
pływ powietrza 250 m3/h przy 100 Pa  
w tym trybie pracy).

Pompy BWP serii 307 wyposażono w układ 
regulacyjny Ventronik 160. Wydajność  

wentylatora może być ustawiana w 3 stop-
niach, pracę urządzenia można ograniczyć 
czasowo. 
Regulacja temperatury c.w.u. odbywa się za 
pomocą czujnika w zasobniku. Obudowa jest 
ocynkowana, z powłoką proszkową i izolacją 
dźwiękową.

Pompa BWP 307S oferuje także możliwość 
podłączenia istniejącego systemu grzewcze-
go (np. olejowego lub gazowego) poprzez 
zintegrowany wymiennik ciepła. 
Można wykorzystać także inne źródło energii 
odnawialnej (jak instalacja solarna). Skraca 
to fazę wygrzewania pompy ciepła do przy-
gotowywania c.w.u. 

ALPHA-INNOTEC  
Pompa ciepła BWP 307S –
komfortowe rozwiązanie c.w.u.

  Pompa Alpha-InnoTec BWP 307S to „roz-
wiązanie komfortowe”. Pompy ciepła do 
przygotowywania c.w.u. BWP serii 307 są od-
powiednie do ustawienia wewnętrznego za-
równo w nowym budownictwie, jak i już ist-
niejącym. Idealnym miejscem ustawienia 
jest piwnica, kotłownia, suszarnia, pralnia, 
gdzie można wykorzystywać ciepło z zamra-
żarki, pralki lub suszarki. Dzięki temu osiąga 
się pozytywny efekt – zmniejszenia wilgotno-
ści powietrza w pomieszczeniu przy wyko-

Pompa ciepła Alpha-InnoTec  
BWP 307S do c.w.u. produkcji 
Alpha-InnoTec zapewnia ciepłą 
wodę dla całego budynku (jedno- 
lub dwurodzinnego) niezależnie  
od rodzaju systemu grzewczego.  
Do 75% energii cieplnej pozyskuje 
ona bezpłatnie z otoczenia. 
Jest to korzystne nie tylko dla 
budżetu inwestora, ale i dla 
środowiska. Użytkownik zaś 
dysponuje ciepłą wodą w ilości 
wystarczającej dla kąpieli, prania  
i celów kuchennych.
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Przedsiębiorstwo Hydro-Tech Konin
ul. Zakładowa 4D, 
62-510 Konin
tel. 63 245 34 79, 
faks 63 242 37 28
hydro@hydro-tech.pl
www.hydro-tech.pl
www.alpha-innotec.pl

Nazwa handlowa BWP 307S

Rodzaj monoblok  
z zasobnikiem

Moc grzewcza 
7/55ºC 1,1/2,6 kW 

Pobierana moc 
elektryczna  
7/55ºC

0,43 kW 

COP 7/55ºC 2,72

Zasobnik c.w.u.

285 l, wężownica  
0,8 m2 do podłączenia 

drugiego źródła  
ciepła (solarów, 

kominka itp.)
Temperatura 
maksymalna  
c.w.u.

55°C 

Zakres regulacji 
temperatury  
c.w.u.

do 65°C  

Typ sprężarki scroll
Napięcie zasilania 1~/N/PE/230V/50Hz
Czynnik roboczy  R134a
Strumień powietrza 250 m³/h  
Poziom hałasu, 52 dB(A) 
Wymiary 1837/660 mm 
Ciężar 113 kg  
Gwarancja 2 lata
Cena producenta 12 000 zł netto

http://www.instalreporter.pl
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  Szeroka oferta powietrznych pomp ciepła 
Ariston do przygotowania ciepłej wody użyt-
kowej pozwala na wybór wśród 7 typoszere-
gów, a w nich kilkunastu modeli. Generalnie 
pompy ciepła NUOS możemy podzielić na:
- wiszące typu monoblok: NUOS PRIMO, 
NUOS EVO 80-110
- wiszące typu split: NUOS EVO SPLIT 80-110; 
NUOS EVO SPLIT 200
- stojące typu monoblok: NUOS PRIMO FS 
200-240 SYS; NUOS 200-250-250 SOL

- stojące typu SPLIT: NUOS EVO SPLIT FS 300
Pompy ciepła NUOS wykorzystują powietrze 
jako dolne źródło ciepła i pracują w szero-
kim w zakresie temperatury tego powietrza: 
od -5oC do 42oC, tak więc praktycznie przez 
cały rok podgrzewacze te gwarantują pracę 
z wysoką sprawnością. Gdy niemożliwa jest 
praca w trybie pompy ciepła np. ze wzglę-
du na temperaturę powietrza poniżej -5oC, 
komfort ciepłej wody zapewnia wbudowana 
grzałka (model FS), wykonana w technolo-

ARISTON 
Najwyższa jakość  
pomp ciepła NUOS

  Agata Miczyńska, Marcin Mazur Oferta specjalna – wypróbuj NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ 
powietrznych pomp ciepła NUOS
Ariston jest pewny najwyższej jakości powietrznych pomp ciepła NUOS.  
Zaprasza firmy instalacyjne do skorzystania z dedykowanej oferty specjalnej. Wypróbuj 
najwyższą jakość! Pompę wyprodukowaną w naszej fabryce we Francji i docenioną Laurem 
Jakości przez tamtejszy rynek. 

Zainstaluj NUOS FS 250 SOL lub dowolną pompę ciepła powietrze-woda z gamy NUOS, 
nabywając ją na warunkach specjalnych – 50% rabatu.

Trophée de la Maison dla pompy ciepła 
NUOS FS 250 SOL
 
Laur konsumentów francuskich  2014 - 
potwierdza najwyższą jakość urządze-
nia.

Prestiżowa nagroda przyznana przez Cen-
trum Jakości Francuskich* Konsumentów.
85% z nich powiedziało, że natychmiast 
zaczęliby korzystać z tego produktu, ze 
względu na jego zalety, jakimi są oszczęd-
ność i komfort użytkowania.

Zapraszam do skorzystania z dedykowanej oferty specjalnej. 
Wypróbuj najwyższą jakość ! Pompę wyprodukowaną w naszej fabryce we Francji i docenioną Laurem 
Jakości przez tamtejszy rynek. 
Zainstaluj NUOS FS 250 SOL lub  dowolną pompę ciepła powietrze-woda z gamy NUOS:

• Nabywając ją na warunkach specjalnych – 50% rabatu

• Skontaktuj się z naszym handlowcem z Twojego regionu,  
który wskaże Ci dystrybutora u którego będziesz mógł zrealizować transakcję.

Serdecznie zachęcam do skorzystania z oferty,

Agata Miczyńska
Marketing Manager
Ariston Thermo Polska

KUPON RABATOWY  
do jednokrotnego wykorzystania  
na zakup dowolnej pompy ciepła NUOS z rabatem 50% 
od ceny katalogowej

 
Złóż zamówienie zostawiając kupon  
w punkcie sprzedaży  
wskazanym przez Managera Obszaru Ariston.
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Kraków , 9 września 2014

najkrótszy czas 
podgrzewania wody

* Francja to największy, a co za tym idzie najbardziej 
wymagający rynek pomp ciepła w Europie

Kupon rabatowy ważny do 31.10.2014 r.

aktywna 
anoda

bezawaryjna 
sucha grzałka

MADE IN
FRANCE

Mirosław Kania

ZAKŁAD USŁUG INSTALACYJNYCH I HANDEL WOD-
-KAN-C.O.-GAZ KANIA ŁUKASZ

Pijarska 18/7

33-300 Nowy Sącz

Pan  
Mirosław Kania

Nr NIP firmy: 7341004675

Trophée de la Maison dla pompy ciepła 

NUOS FS 250 SOL 
Laur konsumentów francuskich  2014 - 

potwierdza najwyższą jakość urządze-

nia.

Prestiżowa nagroda przyznana przez Cen-

trum Jakości Francuskich* Konsumentów.

85% z nich powiedziało, że natychmiast 

zaczęliby korzystać z tego produktu, ze 

względu na jego zalety, jakimi są oszczęd-

ność i komfort użytkowania.

Zapraszam do skorzystania z dedykowanej oferty specjalnej. 

Wypróbuj najwyższą jakość ! Pompę wyprodukowaną w naszej fabryce we Francji i docenioną Laurem 

Jakości przez tamtejszy rynek. 
Zainstaluj NUOS FS 250 SOL lub  dowolną pompę ciepła powietrze-woda z gamy NUOS:

• Nabywając ją na warunkach specjalnych – 50% rabatu

• Skontaktuj się z naszym handlowcem z Twojego regionu,  

który wskaże Ci dystrybutora u którego będziesz mógł zrealizować transakcję.

Serdecznie zachęcam do skorzystania z oferty,

Agata MiczyńskaMarketing ManagerAriston Thermo Polska

KUPON RABATOWY  
do jednokrotnego wykorzystania  

na zakup dowolnej pompy ciepła NUOS z rabatem 50% 

od ceny katalogowej 
Złóż zamówienie zostawiając kupon  

w punkcie sprzedaży  wskazanym przez Managera Obszaru Ariston.
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Kraków , 9 września 2014

najkrótszy czas podgrzewania wody

* Francja to największy, a co za tym idzie najbardziej 

wymagający rynek pomp ciepła w Europie

Kupon rabatowy ważny do 31.10.2014 r.

aktywna anoda bezawaryjna sucha grzałka

MADE INFRANCE

Mirosław KaniaZAKŁAD USŁUG INSTALACYJNYCH I HANDEL WOD-

-KAN-C.O.-GAZ KANIA ŁUKASZPijarska 18/7
33-300 Nowy Sącz

Pan  
Mirosław Kania

Nr NIP firmy: 7341004675

Jeśli chcesz otrzymać specjalny kupon rabatowy,  
skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 

Ariston (kliknij tutaj)

Jan Nowak
ZAKŁAD USŁUG INSTALACYJNYCH I HANDEL WOD-KAN-

C.O.-GAZ NOWAK JANWarszawska 7
31-500 Gdańsk

http://www.instalreporter.pl
http://www.support.aristonheating.pl/services/immagini/Ariston_Dzial_Handlowy_201405.pdf
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  Kompaktowa pompa ciepła  
BIAWAR OW-PC 270.1 R

Pompa ciepła typu OW-PC 270.1 R z wbudo- 
wanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej  
o pojemności 285 litrów korzysta z darmowej od-
nawialnej energii znajdującej się w powietrzu we-
wnętrznym lub zewnętrznym. Wg danych staty-
stycznych, kompaktowe pompy ciepła c.w.u. 
mają największy udział w sprzedaży pomp cie-
pła w Polsce, a spośród nich najczęściej wybiera-
ne są urządzenia o pojemności 250-300 l, co po-
twierdza, że pompa ciepła OW-PC 270.1R jest 

NIBE-BIAWAR 
Pompy ciepła  
do c.w.u.: kompakt  
lub „nadstawka”

  Małgorzata Smuczyńska

Ze względu na budowę pomp ciepła c.w.u., urządzenia 
możemy podzielić na kompaktowe z wbudowanym 
zbiornikiem c.w.u. i pompy ciepła z osobnym 
zbiornikiem c.w.u., które dają możliwość doboru 
odpowiedniej pojemności zbiornika zewnętrznego 
lub podłączenia zbiornika już istniejącego. Oba 
typy urządzeń znajdują się w ofercie pomp ciepła 
oferowanych przez firmę nIBE-BIAWAR.

BIAWAR OW-PC 270.1 R

NIBE F130

gii „suchej”, co z jednej strony wydłuża jej ży-
wotność, z drugiej ułatwia wymianę – bez ko-
nieczności opróżniania zbiornika. 
W urządzeniach tych zyskujemy zalety w po-
staci możliwości wykorzystania powietrza wy-
lotowego do schładzania czy też osuszania 
pomieszczeń. Powietrze może być zasysane  
z zewnątrz lub z pomieszczenia. Modulowany 
wentylator dopasowuje prędkość obrotową 
do warunków pracy – stopnia odparowania 
czynnika grzewczego, gwarantując utrzyma-
nie wysokiej sprawności. 

Najnowszymi podgrzewaczami z pompą ciepła 
w rodzinie Ariston są 2 modele: NUOS PRIMO 
(wisząca) i NUOS PRIMO FS 200-240 (SYS) 
(wersja stojąca), dostępne w bardzo korzyst-

nym wariancie cenowym. Wersja SYS z wę-
żownicą daje możliwość podłączenia dodat-
kowego źródła ciepła (kominek z płaszczem 
wodnym, kocioł stałopalny). Pompy charak-
teryzują się bardzo korzystnym stosunkiem 
ceny do jakości. Współczynnik efektywności 
COP wynosi odpowiednio 3,1 (wersja stoją-
ca) i 3,0 (wersja wisząca). Nowe pompy cie-
pła mają możliwość programowania dzien-
nego, wyposażono je także w funkcje: green; 
boost; antylegionella.  

Ariston Thermo Polska Sp. z o.o.
31-408 Kraków
ul. Pocieszka 3
service.pl@aristonthermo.com
www.ariston.com/pl
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Nazwa handlowa NUOS PRIMO NUOS PRIMO FS 
200-240 (SYS) NUOS FS 250 SOL

Rodzaj monoblok z zasobnikiem
Moc grzewcza 20/55ºC 0,75 kW  1,55 kW  2,775 kW  
Pobierana moc elektryczna 20/55ºC 0,25 kW  0,5 kW  0,75 kW  
COP 20/55ºC 3 3,1 3,7
Zasobnik c.w.u. 80 lub 100 l 200 lub 242 l 250 l
Min. temperatura powietrza zasysanego 10oC -5oC -5oC
Temperatura maksymalna c.w.u. 65°C  75°C  75°C  
Zakres regulacji temperatury c.w.u. od 40 do 65°C  od 40 do 75°C  od 40 do 75°C  
Typ sprężarki scroll scroll scroll
Napięcie zasilania 230 V 230 V 230 V
Czynnik roboczy  R134A R134A R134A
Strumień powietrza 170 m³/h  400 m³/h  500 m³/h  
Poziom hałasu 38 dB(A) 54 dB(A) 54 dB(A) 
Wymiary mm mm mm 
Ciężar 45/49 kg 87/107 kg 110 kg 
Gwarancja 5 lat na zbiornik
Cena producenta 3299/3599 zł netto 6590/7949 zł netto 9674 zł netto

Artykuł o pompach 
NUOS

Pobierz

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/instalacje-c-o/nuos-primo-fs-dla-kazdego-i-nuos-fs-klasa-premium/
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ciepła (tzw. „nadstawka”) pole-
cana jest do domów poddawa-
nych termomodernizacji, ponie-
waż umożliwia podłączenie do 
niej zbiornika już istniejącego. 
Ponieważ roczne oszczędności 
w porównaniu do elektrycznego 
ogrzewacza wody sięgają 1000 
zł, a cena katalogowa NIBE F130 
wynosi 6900 zł netto, to inwesty-
cja dla 3-osobowej rodziny zwró-
ci się po 7 latach, a żywotność 
pomp ciepła szacowana jest na 
około 20-25 lat. 
Pompa „nadstawkowa” może stanowić roz-
wiązanie problemu związanego z niskim po-
mieszczeniem o nietypowych wymiarach, do 
którego nie zmieści się pompa kompaktowa 
z wbudowanym zbiornikiem. NIBE F130 o wy-
miarach 0,6x0,6x0,4 m można zmieścić prak-
tycznie wszędzie i do rozwiązania pozostaje 
tylko kwestia umiejscowienia, znacznie niż-
szego od pompy kompaktowej, zbiornika  
np. BIAWAR MEGA KLASA A.
Pompa NIBE F130 wyposażona jest w osob-
ny sterownik, który umożliwia dowolny wybór 
pomieszczenia i miejsca, z którego chcemy 
zarządzać pracą urządzenia.

Sterowanie

Sterowniki pomp ciepła do c.w.u są proste,  
z ustawieniami fabrycznymi, które umożliwia-
ją pracę od momentu uruchomienia urzą-
dzenia. Jednak w celu osiągnięcia opty-
malnych parametrów pracy i użyteczności 
systemu, ustawienia fabryczne powinny być 
dostosowane do indywidualnych preferen-
cji użytkownika. Regulatory pomp ciepła, 
pozwalają na sterownie urządzeniem w try-
bie ręcznym lub automatycznym. Główną 

ich funkcją jest regulacja wydajności wenty-
latora, programowanie czasowe wentylato-
ra, nastawa maksymalnej temperatury c.w.u. 
oraz ustawienia związane z możliwością załą-
czania się wbudowanej grzałki elektrycznej 
lub zewnętrznego źródła ciepła. 
Pozostałe funkcje serwisowe dają możli-
wość ustawienia pracy względem taryf ener-
getycznych, czasowego przegrzewu wody 
przeciw Legionella, nastawy min. przepływu 
powietrza i min. temperatury, przy której sprę-
żarka pracuje, czy też maksymalnej liczby 
godzin pracy ciągłej. 

Nibe-Biawar sp. z o.o. służy pomocą przy do-
borze urządzeń biorąc pod uwagę indywi-
dualne wymagania klienta, a także otacza 
klienta opieką serwisową.  
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Pompa ciepła Węgiel Gaz ziemny Gaz LPG Olej Grzałka elektr. 

Dzienny koszt produkcji c.w.u (zł) dla rodziny 3-osobowej Nazwa handlowa BIAWAR OW-PC 270.1 BIAWAR OW-PC 270.1 R NIBE F130

Rodzaj monoblok  
z zasobnikiem

monoblok  
z zasobnikiem

monoblok do pod-
łączenia do osob-

nego zasobnika
Moc grzewcza 15/45ºC 2 kW 1,52 kW 1,35 kW (A20/W45)
Pobierana moc elektryczna 15/45ºC 0,6 kW 0,43 kW 0,43 kW (A20/W45)
COP 15/15-45ºC 3,33 3,54 3,13

Zasobnik c.w.u.
270 l 285 l 

brak zbiornika 
c.w.u.

z dodatkową wężownicą do podłączenia 
dodatkowego źródła ciepła  
(np. kolektorów słonecznych)

Temperatura maksymalna c.w.u. 
(sprężarka) 65°C (55°C)  65°C (55°C)  63°C  

Zakres regulacji temperatury c.w.u. 5-55°C  0-55°C  5-60°C  
Typ sprężarki tłokowa tłokowa rotacyjna
Napięcie zasilania 1x230V 1x230V 1x230V
Czynnik roboczy  R134A R134A R134A
Strumień powietrza 200-300³/h  140-370m³/h  m³/h  
Poziom hałasu, - dB(A) 52 dB(A) 43 dB(A) 
Wymiary 1750/600/720 mm  1837/660 mm 420/600/605 mm 
Ciężar 155 kg 120 kg 50 kg 
Gwarancja do 5 lat do 5 lat do 5 lat
Cena producenta 8400 zł netto 7500 zł netto 6900 zł netto
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NIBE-BIAWAR sp. z o.o. 
Al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok 
tel. 85 662 84 90, faks 85 662 84 09 
sekretariat@biawar.com.pl
www.biawar.com.pl

idealnie dostosowana do potrzeb. Jej zasada 
działania opiera się na pracy typowej sprężarko-
wej pompy ciepła. Najistotniejszym elementem 
tego cyklu jest fakt, iż na 1,5 kW energii uzyskiwa-
nej z pompy ciepła OW-PC 270.1 R, tylko 0,43 kW 
to energia elektryczna, a  pozostała energia po-
chodzi z otaczającego powietrza. Toteż spraw-
ność BIAWAR OW-PC 270.1 R wynosi aż COP=3,54 
(dla temp. pow. 15˚C i temp. wody 45˚C). Stanowi 
to zaledwie 28% energii, która zostałaby pobra-
na przez elektryczny ogrzewacz wody. Poziom 
efektywności pompy ciepła OW-PC 270.1 R po-
woduje, iż koszty energii elektrycznej potrzebnej 
do przygotowania 150 litrów ciepłej wody (dla 
3-osobowej rodziny), w typowym budynku jedno-
rodzinnym, wynoszą około 1 zł dziennie i są trzy-
krotnie niższe w porównaniu do elektrycznego 
ogrzewacza wody (patrz wykres). Istotną zaletą 
OW-PC 270.1 R jest korzystanie z powietrza o tem-

peraturze do -5˚C. Nie bez znaczenia jest również 
możliwość dowolnej konfiguracji urządzenia po-
przez dołączalne kanały powietrzne (śr. 160 mm). 
Pompa ciepła BIAWAR OW-PC 270.1 R. mo- 
że wyprodukować 365 litrów ciepłej wody 
o temperaturze 52,5 °C w ciągu 11,5 godziny. 
Wbudowana wężownica pozwala na peł-
ną integrację z istniejącymi już instalacjami 
grzewczymi. Urządzenie wyposażono w elek-
troniczny regulator w języku polskim, umożli-
wiający sterowanie wszystkimi funkcjami,  
w tym wbudowaną grzałką elektryczną. 

„Nadstawkowa” pompa ciepła  
NIBE F130

W ofercie NIBE-BIAWAR znajduje się też pom-
pa ciepła bez wbudowanego zbiornika cie-
płej wody użytkowej NIBE F130. Taka pompa 

http://www.instalreporter.pl
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sób modulacyjny tzn. z prędkością od 40 do 
100%. Dzięki niemu instalator może zaprogra-
mować przy jakiej temperaturze powietrza 
zewnętrznego wentylator zmniejsza pręd-
kość, co redukuje koszty związane ze zuży-
ciem energii elektrycznej, ale również wy-
dłuża żywotność, zmniejszając jednocześnie 
natężenie hałasu. 

Zaprogramowana funkcja antylegionelli
Zastosowany moduł główny w pompie cie-
pła pozwala na dokładne zaprogramo-
wanie funkcji antylegionelli. Możemy okre-
ślić liczbę cykli wygrzewu, temperaturę do 
której ma zostać podgrzana woda oraz 
częstotliwość wykonywania zabiegu de-
zynfekcji termicznej. Ze względu na to, że 
temperatura wody w zasobniku często jest 
ustawiana na stosunkowo „niską” wartość 
ok. 42-45°C, dlatego też przy dużym zładzie 
wody w zasobniku (260 litrów wody stoją-
cej) tak istotnym elementem jest włączanie 
funkcji antylegonelli w sposób automa-
tyczny. W przeciwnym razie istnieje ryzyko 
zwiększonej zachorowalności na choroby 
górnych dróg oddechowych, szczególnie 
w tych domach, gdzie użytkownicy korzy-
stają z pryszniców.

Blokada włączania i wyłączania
Następnym parametrem istotnym z punktu 
widzenia żywotności sprężarki zamontowanej 
w pompie ciepła jest jej blokada włączania i 

wyłączania. Należy tak zaprogramować pra-
cę pompy ciepła, aby w jak najdłuższym (ak-
ceptowalnym) czasie pracowała sprężarka i 
nie miała częstych włączeń i wyłączeń. Dla-
tego w ustawieniach fabrycznych stosuje się 
tzw. blokadę czasową włączenia sprężarki 
(musi upłynąć 16 minut od ostatniego wyłą-
czenia do ponownego jej załączenia) wraz  
z ustawioną histerezą c.w.u. na 5°C. Zmniej-
szenie powyższych parametrów na niż-
sze wartości spowoduje częstsze załączanie 
pompy ciepła wraz z utrzymywaniem do-
kładniejszej temperatury c.w.u., jednak skut-
kiem takiej pracy będzie skrócenie żywot-
ności. Tak więc pompa ciepła z modułem 
sterującym wyposażonym w dodatkowe 
funkcji spowoduje, że klient będzie długo  
i z satysfakcją korzystał z tego ekologiczne- 
go i ekonomicznego rozwiązania.  

BERETTA 
HP260 ACS – 
pompa ciepła jak 
samochód klasy S

  Marcin Jóskowski*

  2 modele do wyboru
W celu utrzymania temperatury wody w za-
sobniku przy niewielkim jej spadku dobowym, 
zasobnik został zaizolowany z wykorzystaniem 
pianki poliuretanowej formowanej wtryskowo  
o grubości 50 mm. Do wyboru są dwa modele 
różniące się liczbą wężownic w zasobniku. Mo-
del HP260 ACS S ma pojedynczą wężownicę do 
podłączenia dodatkowego źródła ciepła np. 
kotła węglowego, a model HP260 ACS S.C. jest 
wyposażony w dwie wężownice, które mogą 
zostać wykorzystane do podłączenia dodatko-
wych źródeł ciepła takich, jak: kocioł węglowy, 
gazowy czy też kominek z płaszczem wodnym. 

Rozbudowana regulacja
Istotną zaletą pompy ciepła marki Beretta 

jest możliwość zarządzania dodatkowym źró-
dłem ciepła przez jej moduł główny. W przy-
padku, kiedy temperatura powietrza ze-
wnętrznego jest odpowiednia (wyższa od 
minimalnej temperatury pracy, czyli 8°C) pra-
cuje pompa ciepła, natomiast kiedy tem-
peratura powietrza spada poniżej warto-
ści granicznej moduł główny pompy ciepła 
przełącza pracę na dodatkowe źródło (np. 
grzałkę elektryczną, kocioł węglowy, komi-
nek z płaszczem wodnym itd.), które pod-
grzewa wodę w zasobniku do żądanej przez 
użytkownika wartości. Jest to bardzo komfor-
towa opcja, a niewiele urządzeń firm konku-
rencyjnych ma taką w standardowym wy-
posażeniu. Interesującym rozwiązaniem jest 
również możliwość pracy wentylatora w spo-

W związku z dynamicznym rozwojem odnawialnych źródeł 
energii producent gazowych kotłów marki Beretta firma RUG 
Riello Urządzenia Grzewcze SA wprowadziła na rynek polski dwa
modele pomp ciepła typu powietrze woda do przygotowania 
c.w.u. z wbudowanym zasobnikiem 260-litrowym. 

* mgr inż. Marcin Jóskowski, Pre-Sales Manager    

Nazwa handlowa HP260 ACS S HP260 ACS S.C.
Rodzaj monoblok z zasobnikiem 
Moc grzewcza 7/35ºC 2,427 kW  2,427 kW  
Pobierana moc 
elektryczna 7/35ºC 0,639 kW  0,639 kW  

COP 7/35ºC 3,25 3,25
Przepływ wody 80/60°C  
– 10/45°C (DIN 4708) 1,1 m³/h 1,1 m³/h  

Zasobnik c.w.u.

260 l dodatko-
wa wężownica 
do podłącze-
nia np. kotła 
węglowego

260 l dwie 
wężownice do 
podłączenia 

dodatkowych 
źródeł ciepła

Temperatura 
maksymalna c.w.u. 60°C  60°C  

Zakres regulacji 
temperatury c.w.u. 15-60°C  15-60°C  

Typ sprężarki
hermetyczna sprężarka tłokowa 
SCI Siam Compressor Industrial 

Mitsubishi Electric Group
Napięcie zasilania 230 Vac 230 Vac
Czynnik roboczy R 134a R134a
Strumień powietrza 450 m³/h  450 m³/h  
Poziom hałasu, 52 dB(A) 52 dB(A) 
Wymiary 1845x660 mm 1845x660 mm 
Ciężar transportowy 127 kg 145 kg 
Gwarancja 2 lata 2 lata

Cena producenta 9 796,75 zł 
netto

10 365,85 zł 
nettor
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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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grzewczym, który wykorzystuje do pomiaru 
ciepłej wody czujnik NTC. Dodatkowo auto-
matyka sterująca ma funkcje wykorzystywa-
nia energii elektrycznej produkowanej przez 
panele fotowoltaiczne. Współpracując z taką 
instalacją, wykrywa, kiedy produkowana jest 
energia ze słońca i wykorzystuje ją do zasila-
nia urządzenia.

Możliwa jest również kooperacja kotła sta-
łopalnego z Logatherm WPT 270/2. Dzięki 
temu rozwiązaniu w okresie od wiosny do je-
sieni nie ma konieczności uruchamiania ko-
tła w celu podgrzewania ciepłej wody, co 
daje dużą wygodę użytkownikowi. W sezo-
nie grzewczym, kiedy kocioł jest tradycyj-
nie uruchamiany, może on poprzez wężow-
nicę podgrzewać zasobnik pompy ciepła. 
Nawet jeżeli kocioł wygaśnie w wyniku bra-
ku paliwa, urządzenie przejmie podgrzewa-
nie c.w.u.

Pompa ciepła do podgrzewania ciepłej 
wody użytkowej Logatherm WPT 270/2 spraw-
dza się świetnie jako samodzielny lub uzupeł-
niający system przygotowania ciepłej wody 
w budynku mieszkalnym. Woda poprzez wy-
korzystanie technologii pomp ciepła pod-
grzewana jest bardzo ekonomicznie. Wyso-
ka sprawność urządzenia sprawia, że koszty 
eksploatacji są niskie. Przy większym zapo-
trzebowaniu na wodę, poprzez odpowiednie 
połączenie hydrauliczne, możliwa jest praca 
pomp ciepła w kaskadzie. Urządzenia są pro-
dukowane w Unii Europejskiej i objęte stan-
dardową gwarancją z możliwością przedłu-
żenia do 5 lat. 

Firma Buderus posiada w ofercie rów-
nież inne rozwiązania służące podgrzewa-
niu ciepłej wody, jak: kolektory słoneczne 

oraz podgrzewacze pojemnościowe, któ-
re mogą współpracować z różnymi źródła-
mi ciepła.  
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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

BUDERUS 
Logatherm WPT 270/2 
 – pompy ciepła 
do ciepłej wody 
użytkowej

  Pompa ciepła 
Buderus Logatherm 
WPT 270/2 do monta-
żu wewnątrz budyn-
ku podgrzewa cie-
płą wodę użytkową, 
wykorzystując do 

tego celu energię cieplną z powietrza.  
Może być ono pobierane zarówno z po-
mieszczenia, w którym stoi pompa ciepła, jak 
i z pomieszczeń sąsiadujących lub spoza bu-
dynku, dzięki kanałom powietrznym podłą-
czonym do urządzenia. Ich maksymalna dłu-
gość to 70 m, dlatego nie ma ograniczeń 
przy czerpaniu powietrza z dowolnego miej-
sca. Pompę ciepła można w okresie letnim 
wykorzystać również do chłodzenia nagrza-
nych pomieszczeń, kierując do nich schło-
dzone powietrze.

Dostępne są dwa modele pomp ciepła:  
Logatherm WPT 270/2 I-S oraz Loga-
therm WPT 270/2 A-S, gdzie pierwszy  
pracuje do temperatury powietrza 5oC,  

a drugi nawet do temperatury -10oC.  
Emaliowany zasobnik zabezpieczony ano-
dą o pojemności 260 litrów w pełni pokry-
wa całkowite zapotrzebowanie domu  
w ciepłą wodę użytkową. Jest on również 
wyposażony w wężownicę grzewczą o po-
wierzchni 1 m2, pozwalającą przyłączyć 
dowolne źródło ciepła. Maksymalna tem-
peratura wody wytworzonej przez samą 
WPT 270/2 w zasobniku to 60oC, przy dezyn-
fekcji termicznej temperatura wody pod-
noszona jest do 70oC, za pomocą dogrze-
wacza elektrycznego. 

Urządzenie jest przygotowane do współpra-
cy z innymi źródłami ciepła zarówno pod ką-
tem hydraulicznym, jak i sterowania. Przy-
kładem może być instalacja pompy ciepła 
Logatherm i dowolna instalacja kolektorów 
słonecznych. Sterownik kontroluje czy produ-
kują one ciepło. Jeżeli instalacja solarna pra-
cuje wydajnie, pompa ciepła nie uruchamia 
się. Oprócz instalacji solarnej, pompa ciepła 
może współpracować z dowolnym kotłem 

Nazwa handlowa Logatherm  
WPT 270/2 I-S

Logatherm  
WPT 270/2 A-S

Rodzaj monoblok  
z zasobnikiem

monoblok  
z zasobnikiem

Moc grzewcza 1,7 kW  1,7 kW  
Pobierana moc 
elektryczna  0,6 kW  0,6 kW  

COP wg EN 16147 
temp. powietrza 15ºC 3,2 3,2

Zasobnik c.w.u.

260 l z wężownicą 
grzewczą dającą 

możliwość podłączenia 
kolektorów słonecznych 
oraz dowolnego kotła 

grzewczego
Minimalna temperatura 
powietrza zasysanego 5°C  -10°C  

Temperatura 
maksymalna c.w.u. 
za pomocą samej 
pompy ciepła

60°C  60°C  

Zakres regulacji 
temperatury c.w.u. 30-60°C  30-60°C

Typ sprężarki rotacyjna rotacyjna
Napięcie zasilania 230 V 230 V
Czynnik roboczy  R 134A R 134A
Strumień powietrza 300-490 m³/h  300-490 m³/h  
Poziom hałasu 40 dB(A) 40 dB(A) 
Wymiary 700/1835/735 mm 
Ciężar 121 kg 121 kg 
Gwarancja do 5 lat do 5 lat
Cena producenta 9299 zł netto 9999 zł netto
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growany z pompą ciepła podgrzewacz o po-
jemności 200 l (z wężownicą spiralną) lub 270 l 
(z dwiema wężownicami) z powodzeniem za-
bezpieczy ciepłą wodę użytkową dla 4-5-oso-
bowej rodziny. W standardzie znajduje się 
także grzałka elektryczna, służąca do okreso-
wego dogrzewania. Moc grzewcza 2 kW po-
zwala uzyskać wartość współczynnika COP 
na poziomie 3,2 (przy podgrzaniu z temp. 
+10°C do +45°C), zużywając zaledwie 600 W 
energii elektrycznej podczas godzinnej pracy.

Small 2GT…
…umożliwia przygotowanie ciepłej wody 
użytkowej dla 6-osobowej rodziny (maksy-
malna temperatura wody użytkowej to 50oC). 
Small 2GT przeznaczona jest do podłączenia 
do zbiornika istniejącej instalacji, zawiera jed-
ną wytwornicę ciepła oraz opcjonalnie grzał-
kę elektryczną (którą można podłączyć do 
zbiornika). Pompa pobiera ciepło z otacza-
jącego powietrza i wykorzystuje je do ogrza-
nia wody w zasobniku. Może być podłączo-
na także do kanałów powietrznych. Podczas 
pracy pompa ciepła odprowadza również 
wilgoć z pomieszczenia. Urządzenie może 
współpracować z każdym typem zasobnika 
wyposażonym w wężownicę. 

Galmet jest producentem kompletnych zin-
tegrowanych systemów grzewczych. W ka-
talogu firmy znajdują się gotowe projekty in-
stalacji z kolektorami słonecznymi, pompami 
ciepła, dobranym zbiornikiem oraz w razie 
potrzeby kotłem c.o. Optymalnie dobrane 
urządzenia i elementy instalacji zapewniają 
najwyższą wydajność, ekonomiczność i nie-
zawodność systemu grzewczego, który ob-
jęty jest dodatkową gwarancją i oferowany 
w bardzo korzystnych cenach. Powierzenie 
opracowania schematu systemu grzewcze-
go profesjonalistom z firmy GALMET zapewni 
domownikom spokój na długie lata.  

„Galmet Sp. z o.o.” Sp. K. 
48-100 Głubczyce, ul. Raciborska 36
tel. 77 403 45 00, faks 77 403 45 99
galmet@galmet.com.pl
www.galmet.com.pl
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GALMET  
Najwyższej jakości polskie 
pompy ciepła do c.w.u. 

  Pompy ciepła 
– z początku dość 
nieufnie traktowa-
ne przez miesz-
kańców central-
nej i północnej 
Europy – szybko 
przekonały do sie-
bie użytkowników. 
Te uniwersalne 
urządzenia przy-
czyniają się do 
znacznego obni-
żania rachunków 

za energię elektryczną i cieplną, a nie wy-
magają np. pracochłonnego i niewygodne-
go dostarczania paliwa stałego, płynnego, 
czy gazowego. Lawinowo rosnąca popular-
ność pomp ciepła wynika również ze znacz-
nego obniżenia ich cen w  ostatnich latach.
Wytwarzane przez Galmet pompy ciepła do 
przygotowania c.w.u. Basic GT i Small 2GT to 
pełne zalet urządzenia o wysokiej jakości  
i wydajności za niewielką cenę, umożliwiają- 
ce łatwy i szybki montaż. 
Galmet wszystkie pompy ze swojej oferty  
produkuje w Polsce, w nowoczesnej fabry- 
ce, a ich podzespoły pochodzą wyłącznie  

z własnej produkcji lub od renomowa-
nych europejskich firm. Produkty tej mar-
ki nie zawierają żadnych azjatyckich ele-
mentów niskiej jakości.

Basic GT…
…jest kompaktowym urządzeniem, dzię-
ki któremu podgrzejemy wodę do tem-
peratury 50°C, zapewnimy domownikom 
przyjemny chłód w upalne dni i osuszy-
my zawilgocone pomieszczenie. Zinte-

Pompy ciepła są coraz powszechniej stosowane w systemach grzewczych. 
Zalety tych nowoczesnych i bardzo ekologicznych urządzeń są 
niepodważalne i sprawiają, że technologia pomp ciepła ma największy 
potencjał rozwojowy w dziedzinie ogrzewnictwa i jest jego przyszłością.

Nazwa handlowa Basic GT Small 2 GT

Rodzaj monoblok 
z zasobnikiem 

monoblok  
do podłączenia 

do osobnego 
zasobnika

Moc grzewcza 
7/35ºC 2 kW  2 kW    

Pobierana moc 
elektryczna 
7/35ºC

0,6 kW  0,6 kW    

COP A15/W15-
W45ºC 3,2 3,2

Przepływ wody 
dla ΔT = 5°C brak  0,4 m³/h  

Zasobnik c.w.u.

200 l z jedną 
wężownicą lub 
270 l z dwiema 
wężownicami 
dla dodatko-
wego źródła 
np. kolektory 

300 l dwie wę-
żownice, podłą-
czenie pompy 
oraz dodatko-

wego źródła np. 
kocioł 

Temperatura 
maksymalna 
c.w.u.

50°C  50°C  

Zakres regulacji 
temperatury 
c.w.u.

10-50°C  10-50°C

Typ sprężarki tłokowa tłokowa
Napięcie 
zasilania 230 V 230 V

Czynnik roboczy  R134a R134a
Strumień 
powietrza 300 m³/h  300 m³/h  

Poziom hałasu 45 dB(A) 45 dB(A)
Wymiary 1500/670 mm 400/680/720 mm
Ciężar 125 kg 64 kg 
Gwarancja 30 miesięcy 30 miesięcy
Cena 
producenta 6190 zł netto 4999 zł netto

Basic GT Small 2GT
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  Komfortowy zbiornik
Zabudowany w Vitocal 161-A zbiornik 300-li-
trowy zapewnia wysoki komfort ciepłej wody, 
nawet dla 5-osobowej rodziny. Woda użytko-
wa może być w nim ogrzewana przez pom-
pę ciepła do temperatury 65°C (w trybie 
pracy tylko pompa ciepła). Temperatura 
wody użytkowej kontrolowana jest przez dwa 
czujniki temperatury – w zależności od po-
trzeb wymagana temperatura wody może 
być kontrolowana przez górny lub dolny czuj-
nik temperatury. Dla podniesienia komfortu 
można zastosować dodatkowo grzałkę elek-
tryczną 1500 W, dzięki której uzyskuje się jesz-
cze wyższą temperaturę c.w.u. oraz szybsze 
jej dogrzewanie.

Pompa i wentylacja
Przy stosunkowo niskim koszcie inwestycji  

Vitocal 161-A może samodzielnie ogrzewać 
wodę użytkową przez cały rok. Może również 
współpracować z kotłem grzewczym lub ko-
lektorami słonecznymi. Pompa wykorzystuje 
ciepło powietrza z pomieszczenia, w którym 
się znajduje (minimalna kubatura 20 m3), ob-
niżając w nim wilgotność i temperaturę. 
Za pomocą przewodów wentylacyjnych 
może pobierać powietrze z innych pomiesz-
czeń w budynku lub z zewnątrz domu. 
Pompa może również współpracować z in-
stalacją wentylacji mechanicznej z odzy-
skiem ciepła, w jeszcze większym stopniu wy-
korzystując ciepło z powietrza usuwanego  
z budynku. Zabudowany w pompie wentyla-
tor umożliwia uzyskanie przepływu powietrza 
do 300 m3/h, przy sprężu dyspozycyjnym  
150 Pa. Dzięki temu Vitocal 161-A może być 
stosowana do kontrolowanej wentylacji kilku 

VIESSMANN 
Vitocal 161-A –  
300 l c.w.u za 2 zł!

  Krzysztof Gnyra

Pompa ciepła Vitocal 161-A jest samodzielnym, 
wysokoefektywnym urządzeniem do przygotowania 
ciepłej wody użytkowej, pobierając ciepło 
bezpośrednio z powietrza otaczającego lub  
z sąsiednich pomieszczeń.

Nazwa handlowa Vitocal  
161-A WWK

Vitocal  
161-A WWKS

Rodzaj monoblok  
z zasobnikiem

monoblok  
z zasobnikiem

Moc grzewcza 1,7 kW  1,7 kW  
Pobierana moc 
elektryczna  0,51 kW  0,51 kW  

COP dla A15/
W15-45 wg EN 255 3,7 3,7

Zasobnik c.w.u. 308 l 

300 l  
z możliwością 
podłączenia 
kolektorów 

słonecznych 
Minimalna 
temperatura 
powietrza 
zasysanego

-5°C -5°C 

Temperatura 
maksymalna 
c.w.u.

65°C  65°C  

Zakres regulacji 
temperatury c.w.u. 25-65°C 25-65°C 

Typ sprężarki łopatkowa 
wielotorowa

łopatkowa 
wielotorowa

Napięcie zasilania 230 V 230 V
Czynnik roboczy  R 134A R 134A
Strumień 
powietrza do 425 m³/h  do 425 m³/h  

Moc akustyczna 
wg EN 12102 56 dB(A) 56 dB(A)

Wymiary 666/1812/761 mm 
Ciężar 145 kg 160 kg 
Gwarancja do 5 lat do 5 lat
Cena producenta 8695 zł netto 9559 zł netto

Pompa ciepła Vitocal 161-A tanio 
ogrzewa wodę użytkową, zapew-
niając jednocześnie wysoki komfort 
jej korzystania. Dodatkowa korzyść 
to wyższa sprawność głównego źró-
dła ciepła, kotła grzewczego lub 
pompy ciepła, które pracują z wyż-
szą sprawnością, dostarczając cie-
pło tylko na potrzeby ogrzewania 
budynku. Przy temperaturze powie-
trza 15°C i dla mocy grzewczej 1670 
W pompa ciepła potrzebuje jedy-
nie 510 W energii elektrycznej. Efek-
tywność na poziomie 3,7 (300 litrów 
c.w.u. ogrzewane od 15 do 45°C) 
oznacza, że koszt jej podgrzania 
wynosi 2 zł. 
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Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław
tel. 71 36 07 100, faks 71 36 07 101
www.viessmann.pl
infolinia serwisowa: 801 0 801 24
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300K-2,3 kW i 300SK-2,3kW. Zbiornik wyróż-
nia się tym, że jest wyprodukowany z stali nie-
rdzewnej 304L o grubości 2 mm i dodatkowo 
zabezpieczony anodą magnezową i tytano-
wą. Wersja K ma jedną wolną wężownicę ko-
tłową w dolnej strefie zbiornika. Skraplacz 
pompy ciepła, mocowany na zasobniku, 
również rozpoczyna się w dolnej części zbior-

pomieszczeń o cał-
kowitej powierzchni 
do ok. 200 m2 (przy 
0,5-krotnej wymia-
nie powietrza).

Dostosowanie  
do potrzeb
Eksploatację pom-
py ciepła można 
dostosować do róż-
nych potrzeb. We 
wszystkich trybach 
pracy woda użyt-
kowa jest ogrzewa-
na, kiedy tylko jej 
temperatura spad-
nie poniżej tempe-
ratury wymaganej 
(poniżej progu włą-
czenia). W trybie 
automatycznym 
regulator włącza 
wentylator tylko 
przy podgrzewie 
wody użytkowej  

i reguluje jego prędkość obrotową w zależ-
ności od zapotrzebowania na ciepło. 
Tryb wentylacji umożliwia stałą wentylację 
pomieszczeń przy stałej prędkości obroto-
wej wentylatora lub z wykorzystaniem różnej 
prędkości obrotowej wentylatora w ustawio-
nych okresach czasu dla poszczególnych dni 
tygodnia.
Dla maksymalnego obniżenia kosztów 
ogrzewania c.w.u. Vitocal 161-A przygoto- 
wana jest do współpracy z „inteligentną sie-
cią” i korzystania z własnego prądu, z wła-
snej elektrowni słonecznej przy zastosowa- 
niu systemu fotowoltaicznego Viessmann –  
Vitovolt 200.  

HEWALEX  
Różny klient, różne pompy 
do c.w.u. – zawsze wysoki 
standard

  Aktualnie proponowane rozwiązanie  
to modułowa pompa ciepła o nazwie 
PCWU 2,5kW do podłączenia do posia-
danego już zbiornika. Urządzenie ogrzewa 
wodę przepływającą przez wymiennik płasz-
czowo-rurowy przez co do montażu nie po-
trzebuje dodatkowej wężownicy w zbiorniku. 
Najczęstsze zastosowanie to modernizowa-
ne instalacje, gdzie pompa ciepła ogrzewa 
wodę poza sezonem grzewczym, zastępując 
kocioł na droższe paliwo lub eliminując ko-
nieczność rozpalania kotła latem. Jednocze-
śnie w tym okresie jej praca charakteryzuje się 
najwyższym współczynnikiem COP (rys. 1 ).
Rozwiązaniem z pompą ciepła zabudowaną 
na zbiorniku są modele PCWU 200K-2,3kW, 

na przestrzeni ostatnich  
lat oferta firmy hEWALEX  
w segmencie pomp ciepła do 
przygotowania ciepłej wody 
użytkowej ulegała ciągłemu 
rozwojowi i dostosowaniu 
do wymagań polskiego 
użytkownika.

1

2
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nika, co powoduje, że bez względu na źró-
dło ciepła cała objętość zasobnika zostanie 
ogrzana. Wersja SK ma dwie wolne wężowni-
ce: solarną i kotłową do podłączenia dwóch 
dodatkowych źródeł ciepła. Skraplacz pom-
py ciepła mocowany na zasobniku rozpo-
czyna się mniej więcej w połowie wysokości 
zbiornika w kierunku góry zbiornika, co do-
datkowo umożliwia przygotowanie ciepłej 
wody przez tańsze źródło ciepła, jakim są np. 
kolektory słoneczne, kominek z płaszczem 
wodnym itp., ponieważ w dolnej części zbior-
nika woda nie jest ogrzewana przez pom-
pę ciepła. Podstawowym źródłem ciepła 
jest powietrze zasilane, a następnie wyrzu-
cane, za pomocą kanałów powietrza poza 
budynek. Aktualnie, w celu zasilania możli-
wie najwyższą temperaturą powietrza i pracy 
pompy ciepła przez cały rok, coraz częściej 
podłącza się kanały powietrza pompy cie-
pła pod wyrzut powietrza z wentylacji me-

chanicznej lub rekuperacji. Wykres (rys. 2 ) 
potwierdza, że zasilając pompę ciepła po-
wietrzem o temperaturze większej niż 0°C jej 
współczynnik COP nie spadnie poniżej 2.

Sterowanie
Opisane pompy ciepła wyposażone są 
w sterownik, który oprócz pompy ciepła może 
obsłużyć grzałkę elektryczną, pompę cyrku-
lacyjną, pompę kotła stałopalnego i kocioł 
automatyczny wraz z odpowiednio ustawio-
nymi priorytetami do ekonomicznego ogrze-
wania wody użytkowej. Dodatkowo, dla pom-
py ciepła i każdego z podłączonych urządzeń 
można zdefiniować przedziały czasowe pra-
cy. Sterownik sygnalizuje pracę poszczegól-
nych elementów instalacji i parametry obiegu 
termodynamicznego pompy ciepła. Uzupeł-
nieniem oferty jest możliwość podłączenia 
modułu ekolan do zdalnego sterowania insta-
lacją i odczytywania statystyk pracy.

-Ekonomiczna wersja pomp ciepła PCWU
Dla spełnienia ekonomicznych wymagań, 
przy jednoczesnym zachowaniu ważnych 
cech konstrukcji pomp ciepła serii PCWU 
200K-2,3kW, 300K-2,3 kW i 300SK-2,3kW,  
w sierpniu 2014 do oferty został wprowa-
dzony model PCWU 200K-1,5kW, charakte-
ryzujący się mniejszym zakresem wyposa-
żenia. Ma on moc grzewczą znamionową 
1,65 kW, a sterownik HW100 ma zakres funk-
cji do obsługi wyłącznie pompy ciepła  
i zabudowanej grzałki (brak zdalnego  
nadzoru EKONTROL). 
Wentylator 2-stopniowy został zastąpiony 
1-stopniowym i zasys powietrza odbywa się 
przez kratkę w obudowie. Ochrona zbiornika 

wyłącznie przez anodę magnezową. Urzą-
dzenie występuje tylko w wersji z 200-litro-
wym zbiornikiem i jedną wężownicą grzew-
czą do podłączenia dodatkowego źródła 
ciepła. Wykres COP pokazuje (rys. 3 ), że 
przeprowadzone zmiany obniżyły efektyw-
ność urządzenia zaledwie o około 4%.  

HEWALEX Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Słowackiego 33,
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. (32) 214 17 10, faks (32) 214 50 04
hewalex@hewalex.pl,  
www.hewalex.pl
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Nazwa handlowa PCWU 200K-1,5kW PCWU 200K-2,3kW PCWU 2,5kW

Rodzaj monoblok  
z zasobnikiem

monoblok  
z zasobnikiem

monoblok do 
podłączenia do 
osobnego zasobnika

Moc grzewcza 1,65 kW (7/15-45)  2,3 kW  (7/15-45)  2,51 kW (7/35)  
Pobierana moc 
elektryczna 0,45 kW (7/15-45)  0,6 kW (7/15-45)  0,67 kW (7/35)  

COP 3,67 (7/15-45)  3,84 (7/15-45)  3,8 (7/35)  

Zasobnik c.w.u.

200 l, wężownica 
1m2, grzałka 1,5kW, 
anoda magnezowa, 
sterowanie pompą 
ciepła i grzałką

200 l, wężownica  
1m2, grzałka 1,5kW, 
anoda magnezowa  
i tytanowa, sterowanie 
dodatkowymi źródłami 
ciepła, możliwość 
zdalnego sterowania

bez zasobnika, 
sterowanie 
dodatkowymi źródłami 
ciepła, możliwość 
zdalnego sterowania

Temperatura 
maksymalna c.w.u. 60°C  55°C  60°C  

Zakres regulacji 
temperatury c.w.u. 10-60°C  10-60°C  10-60°C  

Typ sprężarki rotacyjna rotacyjna rotacyjna
Napięcie zasilania 230/50 V/Hz 230/50 V/Hz 230/50 V/Hz
Czynnik roboczy  R134a R134a R410a
Strumień powietrza 350 m³/h  250/350 m³/h  350/500 m³/h  
Poziom hałasu, 45 dB(A) 45 dB(A) 45dB(A) 
Wymiary 1890/520 mm 1700/560 mm 720/600/490 mm 
Ciężar 75 kg 90 kg 45 kg 
Gwarancja 2 lata 2 lata 3 lata
Cena producenta 5700 zł netto 7130 zł netto 4170 zł netto
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powietrza z dowolnego miejsca, ponieważ 
ich łączna długość może sięgać nawet  
70 m. Pozwala to na wykorzystanie pompy 
ciepła do chłodzenia pomieszczeń nagrza-
nych promieniami słonecznymi lub osuszania 
wilgotnych miejsc (piwnicy, pralni). Dodatko-
wo cyrkulowanie powietrza wpływa na po-
prawę jego jakości. 
Zaletą pompy powietrznej Supraeco W jest 
łatwy w obsłudze inteligentny sterownik z wy-
świetlaczem LCD pozwalający: programo-
wać czas pracy oraz okres wakacyjny, kon-
trolować zużycie energii, przeprowadzać 
dezynfekcje termiczną w wyznaczonym cza-
sie oraz wprowadzać wiele innych regulacji.
Pompa ciepła idealnie sprawdza się w bu-

dynkach jedno- i wielorodzinnych, w obiek-
tach użyteczności publicznej, zakładach 
pracy oraz pensjonatach. Postawienie kilku 
pomp ciepła w kaskadzie umożliwia zapew-
nienie ciepłej wody obiektom nawet o du-
żym zapotrzebowaniu na wodę.  

JUNKERS 
Całkowita integracja 
– druga generacja 
pomp ciepła do c.w.u. 
Supraeco W

  Marka Junkers, dostawca wielu innowa-
cyjnych rozwiązań na rynku, posiada w swo-
jej ofercie powietrzną pompę ciepła dru-
giej generacji o oznaczeniu Supraeco W 
SWO 270-2X oraz Supraeco W SWI 270-2X 
do podgrzewania c.w.u. Mottem przewod-
nim urządzenia jest „całkowita integracja”, 
co oznacza, że jest ono przystosowane do 
współpracy z innymi źródłami ciepła. Może 
być to dowolny kocioł, instalacja kolektorów 
słonecznych lub nawet współpraca z pane-
lami fotowoltaicznymi. Przy podłączeniu do-
wolnej instalacji słonecznej (kolektorów sło-
necznych lub fotowoltaicznych) regulator 
pompy ciepła sprawdza, czy produkowana 
jest darmowa energia i jeśli tak jest, wykorzy-
stuje ją maksymalnie. Jeżeli do pompy cie-
pła podłączony jest kocioł pompa ciepła 
decyduje, kiedy ma się uruchomić i przy ja-
kiej temperaturze powietrza. 
Oprócz nowych zalet związanych ze stero-
waniem nowa pompa ciepła osiąga jesz-
cze wyższą sprawność działania, co oznacza 
jeszcze tańsze podgrzewanie wody. Współ-

czynnik wydajności grzewczej 
urządzenia COP = 4,3. 
Urządzenie wyposażone jest  
w emaliowany zasobnik z wężow-
nicą o pojemności 260 litrów, za-
bezpieczony anodą. Gruba izola-
cja zapewnia niskie straty ciepła. 
Modułowa budowa urządzenia po-
zwala na rozłączenie pompy ciepła od za-
sobnika, co jest przydatne podczas trans-
portu. Dodatkowo oprócz prostego montażu 
hydraulicznego (pompę ciepła podłącza 
się jak standardowy zasobnik ciepłej wody), 
podłączenie elektryczne nie nastręcza żad-
nych problemów. Urządzenie wyposażono
w przewód elektryczny zakończony wtyczką, 
którą podłącza się bezpośrednio do gniazd-
ka elektrycznego. 
W ofercie będą dostępne dwa modele:  
SWO oznacza pompę ciepła, której minimal-
na temperatura powietrza zasysanego  
w czasie pracy to -10oC, w SWI jest to 5oC. 
Dodatkowo obudowa pompy ciepła pozwa-
la na podłączenie kanałów i pobieranie  

Nazwa handlowa Supraeco W SWI-2X Supraeco W SWO-2X

Rodzaj monoblok  
z zasobnikiem

monoblok  
z zasobnikiem

Moc grzewcza 1,7 kW  1,7 kW  
Pobierana moc elektryczna 0,6 kW  0,6 kW  
COP wg EN 16147 temp. 
powietrza 15ºC 3,2 3,2

Zasobnik c.w.u.
260 l z wężownicą grzewczą dającą 
możliwość podłączenia kolektorów 
słonecznych oraz dowolnego kotła 

grzewczego
Minimalna temperatura 
powietrza zasysanego 5°C  -10°C  

Temperatura maksymalna 
c.w.u. za pomocą samej 
pompy ciepła

60°C  60°C  

Zakres regulacji temperatury 
c.w.u. 30-70°C  30-70°C    

Typ sprężarki rotacyjna rotacyjna
Napięcie zasilania 230 V 230 V
Czynnik roboczy  R 134A R 134A
Strumień powietrza 300-490 m³/h  300-490 m³/h  
Poziom hałasu 40 dB(A) 40 dB(A) 
Wymiary 700/1835/735 mm 700/1835/735 mm 
Ciężar 121 kg 121 kg 
Gwarancja do 5 lat do 5 lat
Cena producenta 9549 zł netto 10 239 zł netto

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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• dwa modele do wyboru, z 220- lub 300-li-
trowym zasobnikiem c.w.u.
• łatwy transport: możliwość krótkotrwałego 
transportu urządzenia w pozycji poziomej
• nowy, atrakcyjny wygląd
• skuteczna izolacja cieplna
• niska emisja hałasu
• zdobywca prestiżowej nagrody Plus X 
Awards – „Najlepszy produkt roku 2013”
w kategorii „Ogrzewanie i klimatyzacja”  

STIEBEL ELTRON 
Nowość WWK 220/300 electronic  
i …kolejne 2 jubileuszowe promocje

  Joanna Radzimirska

  Pompa 
ciepła WWK 
220/300 elec-
tronic typu po-
wietrze/woda 
służy do au-
tomatyczne-
go podgrzewu 
wody użytko-
wej. Temperatu-
ra ciepłej wody 

użytkowej może 
być regulowana bez-

stopniowo w zakresie od 20 do 65°C. Mak-
symalna temperatura ciepłej wody użytko-
wej w trybie pracy pompy ciepła wynosi aż 
65°C! Pompy ciepła serii WWK przeznaczone 
są do zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową 
kilku punktów poboru.
Pompa ciepła została wyposażona w wbu-
dowany zasobnik wody użytkowej o pojem-
ności 220 lub 300 litrów. Zasobnik wykonany 
jest ze stali i pokryty od wewnątrz specjal-
ną emalią oraz dodatkowo zabezpieczony 
całkowicie bezobsługową, tytanową ano-
dą ochronną.
Urządzenie wyposażone jest fabrycznie we 

wszelkie elementy regulujące i zabezpiecza-
jące, co pozwala na w pełni automatyczną 
i bezpieczną eksploatację urządzenia. Do-
datkowa grzałka elektryczna o mocy 1,5 kW 
umożliwia szybkie/komfortowe lub awaryjne 
dogrzewanie wody.
W części frontowej urządzenia zabudowany 
jest nowoczesny, przyjazny w obsłudze elek-
troniczny regulator z wyświetlaczem LCD. Pa-
nel sterujący umożliwia zmianę i odczyt pa-
rametrów pracy oraz wyświetla kody błędów. 
Dzięki zintegrowanemu czujnikowi całkujące-
mu (pomiar temperatury na całej wysokości 
zasobnika wody użytkowej) wyświetlana jest 
informacja o aktualnie dostępnej objętości, 
zmieszanej wody o temperaturze 40°C.
Pompy ciepła serii WWK…electronic są przy-
stosowane do współpracy z instalacją foto-
woltaiczną oraz umożliwiają podgrzewanie 
wody użytkowej w tańszej taryfie energetycz-
nej. Elektroniczny układ sterowania dobiera 
parametry pracy zapewniające maksymal-
ną oszczędność energii.
W zależności od planu taryfowego zakładu 
energetycznego i źródła zasilania urządze-
nia oraz zapotrzebowania użytkownika na cie-
płą wodę użytkową urządzenie automatyczne 

podgrzewa wodę do zadanej temperatury.
Pompy ciepła serii WWK…electronic spełnia-
ją rygorystyczne wymagania ujęte w normie 
EN 16147 dotyczące wydajności i efektywno-
ści urządzenia przy określonym profilu zużycia 
ciepłej wody użytkowej – profil XL.

WWK…electronic w podsumowaniu: 
• ekologiczny czynnik chłodniczy R134a
• efektywne podgrzewanie wody użytkowej 
do 65°C wyłącznie za pomocą wbudowane-
go agregatu sprężarkowego
• elektroniczny układ sterowania z przyja-
znym w obsłudze i nowoczesnym panelem 
sterowania z wyświetlaczem LCD
• urządzenie przystosowane do współpracy  
z instalacją fotowoltaiczną
• całkowicie bezobsługowa, tytanowa ano-
da ochronna
• temperatura c.w.u. nastawiana jest bez-
stopniowo w zakresie od 20°C do 65°C 
• zakres temperaturowy stosowania dla dol-
nego źródła: powietrze 6°C ÷ 42°C

Nazwa handlowa WWK 220/300 
electronic

Rodzaj monoblok  
z zasobnikiem

Moc grzewcza 15/45ºC 1,68/1,69 kW  
Pobierana moc elektryczna 
15/45ºC 0,52 kW  

COP 15/45ºC 3,42/3,82
Zasobnik c.w.u. 220/300 l
Temperatura maksymalna 
c.w.u. 65°C  

Zakres regulacji 
temperatury c.w.u. 20-65°C  

Typ sprężarki rotacyjna
Napięcie zasilania 220/230 V
Czynnik roboczy  R134A
Strumień powietrza 550 m³/h  
Poziom hałasu, 60/61 dB(A) 

Wymiary 1740/750; 2100/750 
mm 

Ciężar 120/135 kg 
Gwarancja lat
Cena producenta zł netto
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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

Karta katalogowa
Pobierz
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Jubileuszowe promocje Stiebel Eltron…

Ogrzejemy każde pomieszczenie – 
piece akumulacyjne

Czy wiesz, że nasze piece akumulacyjne  
są NAJ? NAJcichsze na rynku, o NAJwiekszej 
akumulacyjnosci przy danej wielkosci oraz 
NAJszybsze w montażu. Tych faktów  
nie można niewykorzystać. Dlatego tylko  
w tym roku proponujemy specjalną promo-
cję, skierowaną również do dystrybutorów 
i instalatorów. Każdy zakup 1 sztuki pieca 
akumulacyjnego rozładowywanego dyna-
micznie, marki STIEBEL ELTRON lub AEG HAU-
STECHNIK, dowolnego typu i mocy, będzie 
nagradzany upominkiem. 
Do wyboru: nowoczesny, komfortowy regula-

tor pokojowy marki EBERLE E200 lub markowy 
t-shirt z limitowanej serii. 
Promocja rozpoczęła się 1 sierpnia 2014 i po-
trwa do 31 marca 2015 roku.

Dynamiczny, standardowy piec  
akumulacyjny ETS
Piec akumulacyjny rozładowywany dyna-
micznie (z dmuchawą) typu ETS z serii stan-
dard wykorzystuje wszystkie zalety energii 
elektrycznej. Zasada działania tego urządze-
nia pozwala na wykorzystanie tańszej taryfy 
do jego naładowania oraz oddawanie zgro-
madzonego ciepła w ilości i czasie zdefinio-
wanym wg potrzeb użytkownika. Urządzenie 
jest fabrycznie wyposażone we wbudowa-
ne elementy grzejne oraz elektroniczny re-
gulator ładowania. Możliwość nastawienia 
stopnia ładowania na 100/90/80/70%. Nowo-
czesna technika regulacyjna rejestruje każ-
dą zmianę temperatury i bezzwłocznie ją 
koryguje. Piec wyposażony jest w regulator 
temperatury pokojowej, który steruje różnicą 
temperatury i ilością obrotów wentylatora  
w celu równomiernego oddania ciepła (wy-
posażenie dodatkowe). Godna uwagi jest 
wyjątkowa trwałość tej konstrukcji oraz ja-
kość materiałów pozwalająca na wieloletnią 
eksploatację bez jakichkolwiek awarii (wie-

lowarstwowa, cieplna technika izolacyjna 
thermosolid, specjalny rdzeń pieca akumula-
cyjnego, rurkowe elementy grzejne  
z odpornej na wysoką temperaturę stali szla-
chetnej, z przyłączami wtykowymi). Klasycz-
na obudowa o standardowych wymiarach 
decyduje o uniwersalności pieca. Urządzenie 
emaliowane na kolor biały (RAL 9010). Kratka 
wylotu powietrza w kolorze brąz metalik.

Piece akumulacyjne w promocji  
jubileuszowej
• ETS → kliknij i dowiedz się więcej
Dynamiczny, standardowy piec akumula-
cyjny ETS został zaprojektowany do ogrzania 
dużych przestrzeni mieszkalnych. 
• ETW → kliknij i dowiedz się więcej
Dynamiczny, płaski piec akumulacyjny ETW 
został zaprojektowany dla wąskich, ciasnych 
wnęk pod oknem. 
• ETT → kliknij i dowiedz się więcej
Dynamiczny, niski piec akumulacyjny ETT  
idealnie pasuje pod niskimi parapetami. 
• ETC → kliknij i dowiedz się więcej
Statyczny, stojący piec akumulacyjny ETC  
jest przeznaczony do pomieszczeń, w których 
komfort ogrzewania z uwagi na ich funkcje 
nie jest najważniejszy.

Nasz jubileusz, Twoja korzyść  
– rabat na pompy ciepła WPC

Czy wiesz, że pompy ciepła STIEBEL ELTRON 
typu WPC to najefektywniejsze urządzenia 
na rynku? Zastosowanie optymalnych kom-

ponentów oraz najnowsza technologia pro-
dukcji pozwoliły na uzyskanie najwyższego 
na rynku współczynnika efektywności ener-
getycznej COP=5,0! Pompa ciepła WPC lub 
WPC Cool z chłodzeniem pasywnym ide-
alnie sprawdzi się w małych, ciasnych po-
mieszczeniach, gdyż zajmuje jedynie 0,42 m2 
powierzchni wewnątrz budynku. 
Z okazji jublileuszu 90-lecia marki dla klien-
tów indywidualnych proponujemy specjalną 
akcję: dla każdej pompy ciepła typoszeregu 
WPC lub WPC Cool udzielony będzie specjal-
ny rabat w wysokości 2000 zł. To nie wszystko. 
Do zakupu dodajemy również ekstra gratis: 
markowe zdalne sterowanie FE lub FEK.
Akcja trwa od 1 lipca 2014 do końca roku. 

Piece akumulacyjne
przejdź
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peraturach powietrza COP może osiągnąć 
poziom 4,3. Natomiast zimą, kiedy do ogrze-
wania wykorzystujemy kocioł, pompa ciepła 
może posłużyć jako zasobnik c.w.u z wężowni-
cą grzewczą, w którym woda ogrzewana jest 
właśnie za pomocą kotła na paliwo stałe. 
Pompy ciepła KP-38HS mają wiele innych za-
let m.in. bezpieczny skraplacz, który chro-
ni wodę użytkową przed zanieczyszczeniem. 
Skraplacz obiega zewnętrzną część zasobni-
ka i nie ma bezpośredniego kontaktu z wodą.  
Sam zasobnik zastosowany w tych pompach 
wykonany jest ze stali nierdzewnej, co świad-
czy o wysokiej jakości urządzenia. Pompy 
mają również automatyczną ochronę przed 
zeszronieniem parownika. Istotną rolę anty-
skażeniową pełni tzw. funkcja antylegionella, 
która załącza się, kiedy pompa jest wyłączo-
na, bądź w trybie oczekiwania. Grzałka elek-
tryczna podgrzewa wtedy wodę w zbiorniku 
do temp. 60°C i utrzymuje ją przez 60 minut,  
zabezpieczając przed rozwijaniem się bakterii. 
Filozofia działania pomp pozwala na wyko-
rzystanie tych urządzeń do różnych celów. 
Mogą one pracować również jako dmu-
chawa, osuszacz, klimatyzator, czy też na-
rzędzie do odzysku energii. Funkcja jaką 
mają spełniać, zależy jedynie od sposobu 
ich zamontowania.  

TERMET 
Pewna, prosta, 
przystępna – 
pompa ciepła 
na c.w.u.

  W pompach ciepła firmy Termet zastoso-
wane są nowoczesne, hermetyczne sprężar-
ki rotacyjne. Filozofia pracy urządzenia jest 
identyczna, jak w zwykłej chłodziarce domo-
wej – tylko ze zmienionym celem pracy (grza-
nie zamiast chłodzenia). Czynnik roboczy jest 
kolejno sprężany i rozprężany, czego efektem 
jest pobieranie i oddawanie ciepła. 
Pompy ciepła KP-38HS mają napęd elek-
tryczny, ale ok. 75% ciepła potrzebnego do 
ogrzania wody użytkowej uzyskują z oto-
czenia. Pozostała część pobierana jest jako 
energia elektryczna do napędu sprężarki. 
Ostatecznie energia elektryczna również zo-
staje przekształcona w ciepło i wykorzystana 
do celów grzewczych. 

Ze stosunku całkowitego oddanego ciepła 
grzewczego (ciepło z otoczenia oraz ciepło 
powstałe w sprężarce z energii elektrycznej) 
do użytej energii elektrycznej wynika współ-
czynnik efektywności pompy ciepła – COP. 
W pompach ciepła KP-38HS współczynnik 
wydajności wynosi od 3,0 do 4,3.
Pompy ciepła firmy Termet w prosty sposób 
pobierają powietrze z zewnątrz. Zasysane jest 
ono za pośrednictwem elastycznych przewo-
dów wentylacyjnych. Dzisiejsze pompy są  
w stanie wytworzyć ciepło nawet w chłod-
ne dni, jednakże przy niskiej temperaturze 
powietrza zewnętrznego osiągnięcie zada-
nej temperatury wody może wymagać do-
datkowego dogrzania. Dlatego też pom- 

py ciepła firmy Termet wyposażone są  
w grzałki elektryczne. 
Pompy KP-38HS mogą być doskonałym roz-
wiązaniem grzewczym, przede wszystkim  
w miejscach, gdzie nie ma możliwości ko-
rzystania z tradycyjnego ogrzewania ga-
zowego, a w okresie letnim ciepła woda 
pozyskiwana jest z bojlera elektrycznego.  
Dodatkowa wężownica grzewcza do źródła 
zewnętrznego – będąca elementem wypo-
sażenia pompy – pozwala na współpracę 
urządzenia z kotłem na paliwo stałe. La-
tem, kiedy nie ma konieczności ogrzewania 
domu, pompa ciepła jest doskonałym, eko-
nomicznym źródłem energii cieplnej potrzeb-
nej do przygotowania c.w.u. Przy letnich tem-

Pompy ciepła firmy Termet 
charakteryzują się łatwością montażu, 
funkcjonalnością, niewielkimi gabarytami, 
niskimi kosztami eksploatacji, a przede 
wszystkim umożliwiają korzystanie  
z „zielonej” ekologicznej energii.  
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Termet S.A. 
58 160 Świebodzice, ul. Długa 13 
tel. 74 85 60 601 (801), 74 85 42 549
termet@termet.com.pl  
market@termet.pl
www.termet.com.pl

Nazwa handlowa
TERMET KP-38HS-200; 
KP-38HS-250; KP-
38HS-300

Rodzaj monoblok  
z zasobnikiem

Moc grzewcza 7/35ºC 2,25 kW  
Pobierana moc 
elektryczna 7/35ºC 0,7 kW  

COP 7/35ºC 3,2

Zasobnik c.w.u.

200; 250 lub 300 l;  
dodatkowa 
wężownica na 
wyposażeniu 
podstawowym

Temperatura 
maksymalna c.w.u. 60°C  

Zakres regulacji 
temperatury c.w.u. 10-60 °C  

Typ sprężarki rotacyjna
Napięcie zasilania 230 V 50 Hz
Czynnik roboczy  R410a (1100g)
Strumień powietrza 600 m³/h  
Poziom hałasu, 45 dB(A) 

Wymiary 
Ø570/1800; 
Ø570/1960; 
Ø640/1960 mm

Ciężar 90, 100, 110 kg 
Gwarancja 2 lata

http://www.instalreporter.pl
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Przewodność gruntu… w Internecie…
Instalacje do pozyskiwania ciepła z dolne-
go źródła są najważniejszym i jednocześnie 
najbardziej problematycznym elementem 
systemu ogrzewania i chłodzenia budynków 
za pomocą pompy ciepła. Spośród dolnych 
źródeł (powietrze, woda lub grunt) najbar-
dziej złożonym jest proces projektowania  
i wykonania instalacji do pozyskiwania cie-
pła z gruntu. Bez wątpienia ułatwienie dla 
fachowców stanowić będzie przygoto-
wywana polska wersja internetowego na-
rzędzia, przedstawiającego przewodność 
cieplną warstw gruntu do głębokości 10 m 
w całej Polsce. W chwili obecnej trwają rów-
nież wstępne rozmowy w sprawie kolejnego 
projektu stworzenia mapy z przewodnością 
cieplną dla gruntów do 100 m głębokości, 
co będzie sporym ułatwieniem przy pra-
cach koncepcyjno-projektowych  
z wykorzystaniem pionowych gruntowych 
wymienników ciepła.  

Certyfikacja wiertników…
Dużym zainteresowaniem, a zarazem sporym 

sukcesem cieszy się wprowadzony w Polsce 
system szkoleń i certyfikacji EUCERT. Po za-
kończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu insta-
lator uzyskuje tytuł europejskiego instalatora 
pomp ciepła. 
W odniesieniu do standardów jakości wykony-
wanych wierceń PORT PC wraz z Polskim  
Stowarzyszeniem Geotermalnym oraz zagra-
nicznymi partnerami planuje wprowadzenie  
w 2015 roku systemu szkoleń i certyfikacji wiert-
ników według standardów DVGW W 120.

W planach także…
Kolejne przewidziane na rok 2015 działania 
to wydanie fachowych poradników dla in-
nych typów dolnych źródeł dla pomp ciepła 
m.in. na temat ograniczenia głośności jedno-
stek zewnętrznych pomp ciepła typu powie-
trze/woda. 
Od początku przyszłego roku przewidziane 
jest również przeprowadzenie przez PORT PC 
specjalnych seminariów szkoleniowych dla 
projektantów, instalatorów i wiertników, które 
przybliżą stosowanie narzędzi PORT PC w za-
kresie dolnych źródeł pomp ciepła.  

Co planuje PORT PC? 
Kongres, wytyczne, poradnik…

  Wytyczne…
W trakcie tegorocznej konferencji swoją  
premierę będą miały kolejne części publiko-
wanych przez PORT PC „Wytycznych Projek-
towania, Wykonania i Odbioru Instalacji  
z Pompami Ciepła”. 
Opracowania obejmą między innymi szaco-
wanie współczynnika SCOP (SPER) dla elek-
trycznych i gazowych pomp ciepła, standardy 
dotyczące twardości wody grzewczej czy rów-
noważenia hydraulicznego instalacji. W przy-
gotowaniu są już kolejne wytyczne w zakresie 
dolnych źródeł pomp ciepła z tzw. bezpośred-
nim odparowaniem czynnika roboczego.

Baza obiektów referencyjnych…
Wkrótce na stronie internetowej PORT PC 
pojawi się baza referencyjna największych 
gruntowych dolnych źródeł wykonanych  
w Polsce. Stanowią one najlepszy przykład na 
to, że można i warto inwestować w ich realiza-
cję. Poglądowe dane o lokalizacji oraz krótkie 
opisy instalacji z pompami ciepła przedstawia 
interaktywna mapa Repowermap (www.re-
powermap.org). Dzięki akcji promocyjnej PORT 
PC na mapie Polski aktualizowane są kolejne 
instalacje z pompami ciepła. Obecnie jest ich 
już kilkaset i stanowią największą grupę z po-
kazywanych urządzeń OZE w Polsce.

III Kongres PORT PC odbędzie się 23 września 2014 w Warszawie. 
Poznamy tam kompleksowy program działań stowarzyszenia w zakresie 
dolnych źródeł pomp ciepła w Polsce.

Poradnik dla inwestorów…

Prace stowarzyszenia nie ograniczają się jedynie do narzędzi w po-
staci wytycznych. Już w czasie Kongresu organizacja przekaże po-
radnik skierowany do inwestorów, w którym zawarte będą pod-
stawowe informacje i porady dla wszystkich zainteresowanych 
instalacją pomp ciepła korzystających z energii geotermalnej  
w swoim domu. Czytelnicy znajdą w nim wiele praktycznych informa-
cji m.in. na temat analizy ponoszonych kosztów oraz wyboru opty-
malnych rozwiązań. Ważnym zagadnieniem poruszanym w porad-
niku będą również ramy prawne czy kwestie jakości wykonywanych 
instalacji. Potencjalny inwestor po zapoznaniu się z tym materiałem 
będzie w stanie określić wiarygodność firmy wykonującej zlecenie. 

Przykład obiektu referencyjnego 
z bazy obiektów referencyjnych 
PORT PC (kliknij i obejrzyj  
więcej obiektów)

Mapa projektu 
Repowermap 

Pobierz Strona tytułowa 
„Wytycznych 
projektowania...”

Pobierz

Strona tytułowa 
„Poradnika inwestora”

http://www.instalreporter.pl
http://www.portpc.pl/?page_id=491
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2014/09/fot2.png
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2014/09/fot4.pdf
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Boom na kolektory 
słoneczne w Polsce 
zwalnia tempo

  Rynek kolektorów słonecznych jest najwięk-
szym rynkiem energetyki prosumenckiej w Pol-
sce. W ciągu ostatnich 5 lat rozwijał się bardzo 
dynamicznie i zanotował wzrost o ok. 75%. Pod 
względem rocznie instalowanych systemów na-
leży do jednych z najwięk-
szych w Europie. Mimo no-
towanych dotychczas 
rekordowych wzrostów 
sprzedaży, w ubiegłym roku 
po raz pierwszy od prawie 
dekady spadła sprzedaż 
kolektorów słonecznych. 
W analogicznym okresie 
roku 2012 sprzedaż wynio-
sła 302 tys. m2, a na rynku 
odnotowano 19% wzrostu (z danych IEO).   
Wg wstępnych analiz Instytutu Energetyki Od-
nawianej, o ile nie zostaną podjęte działa-
nia naprawcze w krajowym systemie promocji 
kolektorów słonecznych, w 2014 r. powsta-
nie mniej inwestycji w sektorze kolektorów sło-
necznych niż w 2013 r. o ok. 10-20%. Promo-
cja utrzymującego się na stałym poziomie 
eksportu nie jest wystarczającym instrumen-
tem stymulacji rozwoju przemysłu kolekto-
rów słonecznych. Realizacja celów dyrektywy 
2009/28/WE oraz obowiązującego Polskę pla-
nu jej wdrożenia wymaga dodatkowych in-

strumentów wsparcia dla produkcji ciepła  
z OZE na rynku krajowym. Wyniki badań IEO 
pokazują silne przetasowania strukturalne  
i technologiczne zarówno wewnątrz branży ko-
lektorów słonecznych, jak i na rynku energetyki 

prosumenckiej w Polsce. 
Kolektory słoneczne  
i cały sektor zielonego 
ciepła zostały wykluczo-
ne z systemu wsparcia 
energii z OZE w rządo-
wym projekcie usta-
wy o OZE skierowanym 
w czerwcu 2014 roku 
do Sejmu. Negatywny 
wpływ na wyniki sprze-

daży kolektorów słonecznych w 2014 roku 
może mieć również kończący się okres fi-
nansowania okresu wydatkowania środków  
z funduszy regionalnych na lata 2007-2014 
oraz dyskryminujący technologie „zielone-
go ciepła” nowy program priorytetowy  
NFOŚiGW pn. „Prosument”. Niemniej jednak,  
w kolejnych latach popyt na kolektory sło-
neczne w Polsce, w coraz większym stopniu 
napędzać mogą administracyjne wymogi 
narzucane przez Unię Europejską w zakre-
sie budownictwa energooszczędnego oraz 
wzrost cen tradycyjnych nośników energii.  

Nowości w sklepie IEO

RAPORT: RYNEK KOLEKTORóW  
SŁONECZNYCH W POLSCE 2014
W raporcie 2014 (szósta edycja) do-
stępne są m.in.: pełny obraz rynku ko-
lektorów słonecznych w Polsce, staty-
styki sprzedaży instalacji słonecznych, 
sprzedaż w regionach Polski, sprze-
daż instalacji słonecznych w podzia-
le na systemy ogrzewania, rozkład in-
westycji ze względu na finansowanie, 
systemy wsparcia dla energetyki sło-
necznej w Polsce i w wybranych kra-
jach europejskich, export oraz import 
kolektorów słonecznych, zatrudnienie 
w sektorze, łańcuch dostaw w sekto-
rze, analiza zmian cen powierzchni cał-
kowitej i apertury na przestrzeni 4 lat, 
dane statystyczne kolektorów słonecz-
nych dostępnych na rynku polskim  
w latach 2010-2013, analiza cen kolek-
torów słonecznych, polski rynek instala-
cji słonecznych na tle UE. 
Do końca września raport w promo-
cyjnej cenie.
Cena: 369zł 184,50zł brutto 

Spis treści i streszczenie raportu  
→ kliknij i zobacz
Raport do nabycia w sklepie 
→ kliknij i zobacz

RAPORT: RYNEK KOTŁóW I URZąDZEŃ 
NA BIOMASĘ W POLSCE
Spis treści raportu → kliknij i zobacz
Streszczenie raportu → kliknij i zobacz
Raport dostępny w wersji elektronicznej 
w pliku PDF.

BAZA DANYCH KOTŁóW I URZąDZEŃ 
NA BIOMASĘ ORAZ BAZA KONTAKTOWA 
FIRM W SEKTORZE
Zapraszamy do zakupu raportu:  
Rynek kotłów i urządzeń na biomasę  
w Polsce → kliknij i zobacz
Kup bazę i raport – w promocyjnej cenie  
→ kliknij i zobacz

RAPORT: RYNEK FOTOWOLTAICZNY  
W POLSCE
Streszczenie raportu → kliknij i zobacz
Pełna wersja raportu → kliknij i zobacz

BAZA DANYCH INWESTYCJI PV  
W POLSCE 
Baza danych do nabycia w sklepie IEO 
→ kliknij i zobacz

BAZA DANYCH URZąDZEŃ I BAZA 
KONTAKTOWA FIRM NA RYNKU PV 
Baza danych do nabycia w sklepie IEO
→ kliknij i zobacz

sprzedaż kolektorów 
słonecznych w polsce, 
w 2013 roku wyniosła 
ponad 274 tys. m2,  
co oznacza spadek  
o ok. 9% w stosunku  
do roku poprzedniego. 

http://www.instalreporter.pl
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http://www.sklepieo.pl/p/pl/109/baza+danych+inwestycji+fotowoltaicznych+w+polsce+2014.html
http://www.sklepieo.pl/p/pl/109/baza+danych+inwestycji+fotowoltaicznych+w+polsce+2014.html
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POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA SERII LWA
Pompy ciepła typu powietrze/woda serii LWA produkcji Alpha-Innotec do ustawienia zewnętrznego za-
pewniają wysoką wydajność i niezawodność użytkowania. Można je z powodzeniem wykorzystać nie tylko  
w nowych budynkach, ale i w obiektach modernizowanych. Pompy ciepła LWA do ustawienia zewnętrzne-

go pozwalają oszczędzić cenne miejsce we-
wnątrz budynku. Dodatkowa powierzchnia 
może być wykorzystana do innych celów, np. 
na pomieszczenie gospodarcze. Oprócz tego 
pompy te nie wymagają znacznych prac w 
gruncie, co przekłada się na oszczędności in-
westycyjne. Wykorzystanie w dolnym źródle 
energii pochodzącej z otoczenia (powietrze) 
sprawia, ze pompy LWA mogą być instalowa-
ne praktycznie w każdej lokalizacji w Polsce.

 HYDRO-TECH

MODULENS O AFC
Za niecałe dwa miesiące rodzima wytwórnia De Dietrich zaprezentuje również 
najnowszą konstrukcję olejowego kotła kondensacyjnego MODULENS O AFC. 
Nazwa MODULENS zapisała się już na stałe w ofercie firmy pod postacią uzna-
nej i popularnej serii gazowych centrali kondensacyjnych AGC.

Nowy, olejowy MODULENS to konstrukcja oparta na monoblokowym wymien-
niku ze stali nierdzewnej, wykonanym w technologii trójciągowej. Kocioł zo-
stał wyposażony w modulowany palnik olejowy, pracujący płynnie w zakresie 
59-100%. Palnik jest zamontowany w nietypowy sposób – w osi pionowej kotła. 
Dzięki temu wszelkie zanieczyszczenia stałe, powstające w procesie spalania 
oleju opałowego, są dokładnie usuwane ze wszystkich przegród komory spa-
lania poprzez specjalne otwory rewizyjne.

Na rynek polski będą wpro-
wadzone trzy modele kotła 
kondensacyjnego MODULENS 
O AFC: 18, 24 i 30 kW, sprze-
dwane w pakiecie w jednej 
kolumnie z podgrzewaczem 
warstwowym 100 litrów, stan-
dardowym 160 l oraz stojącym 
obok podgrzewaczem solar-
nym 220 l. Kocioł został wy-
posażony w znaną i spraw-
dzoną automatykę Diematic 
iSystem oraz miejsce na mon-
taż szeregu akcesoriów, rozsze-
rzających podstawową funk-
cjonalność. Średnioroczna 
sprawność na poziomie 105% 
to znakomity wynik jak na ole-
jowy kondensat. Paliwem wła-
ściwym dla kotła MODULENS 
O AFC jest powszechnie do-
stępny olej lekki.

 DE DIETRICH

PŁYTY IZOLACYJNE F-BOARD W OFERCIE LUXBUD
Płyty izolacyjne F-BOARD przewidziane są do stosowania jako dodatkowa warstwa izolująca pod maty grzej-
ne i kable grzejne. Zalecane przy ogrzewaniu układanym na istniejącej podłodze. Dzięki ograniczeniu strat 

energii do podłoża czas nagrzewania podłogi może zostać skrócony 4 do 
5 razy w porównaniu z systemem grzejnym tej samej mocy ułożonym bez-
pośrednio na istniejącym podłożu. Wodoodporność płyt umożliwia ich bez-
pieczne stosowanie w pomieszczeniach wilgotnych, jak łazienki, kuchnie 
itp. Rdzeń izolacyjny płyty wykonany jest ze spienionego polistyrenu o du-
żej gęstości. Powierzchnie płyty pokryte są cementem polimerowym zbro-
jonym siatką z włókna szklanego. Ta chropowata warstwa trwale spojona  
z rdzeniem płyty zapewnia doskonalą przyczepność dla standardowych 
zapraw klejowych stosowanych w budownictwie. Płyty dostępne w 2 wa-
riantach o grubości 6 lub 10 mm. Płyta oferowana w opakowaniach po 
6 sztuk.

 LUXBUD

http://www.instalreporter.pl
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ZAWóR SCHELL POLAR II
Zawór POLAR II to rozwiązanie, które zapewni wygodny i bezawaryjny do-
stęp do wody na zewnątrz budynku przez cały rok. SCHELL POLAR II gwa-
rantuje wysoką odporność na działanie czynników atmosferycznych, 
zwłaszcza ujemnej temperatury. Ma funkcję automatycznego odwad-
niania wszystkich swoich elementów w momencie zamknięcia dopływu 
wody, dzięki czemu nie ma potrzeby ręcznego zakręcania zaworów odci-
nających wewnątrz budynku. Wystarczy jedynie przekręcić jedno pokrę-
tło na obudowie zaworu. W tradycyjnych instalacjach zamknięcie wody 
(np. przed okresem mrozów) wymaga odcięcia także innych punktów 
czerpalnych. W efekcie możemy zostać pozbawieni również innych źródeł 
wody, np. wewnątrz garażu. Dodatkową zaletą SCHELL POLAR II jest możli-
wość zabezpieczenia przed dostępem osób niepowołanych. Istnieje rów-
nież opcja zamykania i uruchamiania zaworu wyłącznie za pomocą klu-
cza dołączonego do zestawu. 
Zawór czerpalny SCHELL POLAR II wyróżnia się konstrukcją. Korpus jest wy-
pełniony wodą tylko w części znajdującej się wewnątrz budynku, natomiast 
zewnętrzny mechanizm jest automatycznie opróżniany w chwili zamknię-
cia zaworu. W zaworze zastosowano innowacyjne uszczelnienia O-ring. 
SCHELL POLAR II ma uniwersalne zastosowanie, może być umieszczony  
w każdym murze gr. 200-500 mm. W zależności od potrzeb, można go przy-
ciąć do określonej długości. Ważne, aby przy montażu zachować odpo-
wiedni spadek korpusu wynoszący 1%. Mechanizm zaworu od wewnętrz-
nej strony jest podłączany do instalacji w budynku, natomiast na zewnątrz 
nakłada się na niego armaturę czerpalną oraz estetyczną rozetę. 

Cena katalogowa od 290,23 do 361,31 zł netto.

 SCHELL

BWT AQA CLEAN – 
ZESTAW DO KONSERWACJI 
ZMIĘKCZACZY DOMOWYCH 
BWT AQA Clean to rozwiązanie opracowane przez 
BWT w celu czyszczenia i dezynfekcji żywicy jonowy-
miennej, pozwalające na uzyskanie wysokiej jakości 
wody i długotrwałą ochronę zmiękczaczy do wody. 
BWT AQA Clean to kompleksowa i łatwa konserwa-
cja zmiękczacza wydłużająca jego żywotność. 

Kompleksowa ochrona zmiękczacza poprzez: 
- usunięcie zanieczyszczeń (piasek, muł) i związków 
żelaza powodujących obniżenie żywotności żywicy,
- utrzymanie bezpieczeństwa, dobrego smaku i zapa-
chu wody dzięki dezynfekcji (usunięcie szkodliwych 
mikroorganizmów, bakterii),
- sprawdzenie poprawności działania zmiękczacza 
poprzez tester twardości znajdujący się w zestawie 
(kontrola twardości wody). 

BWT AQA Clean może być stosowany do każdego ro-
dzaju zmiękczaczy domowych i pozwala na zabez-
pieczenie żywicy jonowymiennej przez 1 rok.

 BWT

PASTA KELLER DO GWINTóW 
Profesjonalna pasta do połączeń gwintowanych 
w instalacjach wodnych, gazowych, c.o. oraz ci-
śnieniowo-powietrznych. Do użytku z pakułami. 
Nie wysycha i nigdy nie twardnieje. Bezzapacho-
wa. Mrozoodporna. Konserwuje gwinty, zapew-
niając łatwy demontaż po wielu latach od insta-
lacji. Maks. temperatura 130oC, maks. ciśnienie 
20 bar. Produkt ma atest gazowy INiG oraz atest 
PZH na kontakt z wodą pitną. 

Pasta pozostawiona w otwartym opakowaniu na 
bardzo długi okres, nie zmienia konsystencji. Na 
jej zmianę nie wpływają również znaczne skoki 
temperaturowe. Te cechy powodują, że pasta 
KELLER obecna w połączeniach gwintowanych 
będzie zawsze zachowywała swoje doskonałe 
uszczelniające właściwości. Bardzo dobre wła-
sności smarne pasty KELLER pozwalają na łatwe 
i szybkie skręcanie połączeń.

Opakowania: pasta KELLER do gwintów (woda/
gaz): 65 g tubka, 250 g tubka, 360 g puszka.

 GRUPA SBS

http://www.instalreporter.pl
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JAGA – GRZEJNIKI, KTóRE ZACHWYCAJą
Kreatywność firmy Jaga można mierzyć na różne sposoby: liczbą zachwyconych klientów, 
liczbą nagród przyznanych za technologię i wzornictwo, a także liczbą kopii grzejników Jaga.

Patrząc z perspektywy półwiecza na historię firmy Jaga, widać wyraźnie odwagę w dzia-
łaniu oraz pionierską rolę firmy w kreowaniu wzorniczych trendów i rozwiązań grzewczych. 
To właśnie Jaga wyprodukowała pierwszy na świecie grzejnik dekoracyjny oraz grzejnik  
z gładkim panelem przednim. 
Jaga jest pierwszym producentem na świecie, który użył do produkcji grzejników takich ma-
teriałów jak drewno (model Knockonwood) czy konglomerat (Geo). W 2007 roku producent 
sięgnął po sztuczny beton i stworzył z niego grzejnik-ornament, dokonując kolejnej rewolu-
cji w kreowaniu form ciepła – model Heatwave.
Formy grzejników Jaga można długo wymieniać: Iguana to grzejnik-kameleon, który podczas 
procesu produkcyjnego może przybrać praktycznie dowolną formę, Twine Piano – grzejnik 
z żeberkami w kolorach klawiszy fortepianu, grzejnik Moon z organiczną rytmu brazylijskiej 
samby, Crossroads – grzejnik-labirynt, Vertiga Dunes z frontem przypominającym piasek na 

wydmach czy Freedom 
oferujący klientowi wol-
ność wyboru funkcji i ko-
loru, itp.
We współczesnych kon-
sumpcyjnych czasach, 
gdy w produkt z defini-
cji wpisana jest krótko-
trwałość użycia, Jaga 
po raz kolejny zmierza 
pod prąd. Grzejniki bel-
gijskiego producenta 
zaprojektowane są tak, 
by służyć swoim użyt-
kownikom jak najdłu-
żej i dawać satysfakcję 
z wyboru przez dziesiąt-
ki lat (wymienniki cie-
pła Jaga mają 30-let-
nią gwarancję).

 JAGA

Spis reklamodawców
Beretta str. 41, BSh Klima str. 5, Galmet str. 44, hydro-Tech str. 6, Klimatyzacja.pl str. 10, 
McAlpine str. 28, nibe-Biawar str. 24, Oventrop str. 25, Rehau str. 14, Rettig heating str. 17, 
Roth str. 16 i 45, Taconova str. 4, Termet str. 43, Testo str. 3, Uniwersal str. 30,  
Viega str. 27, Wentylacja.com.pl str. 8, Wilo str. 1.

Kontakt do redakcji
Małgorzata Tomasik
Wioleta Chrostowska
Sylwia Śmiecińska

redakcja@instalreporter.pl

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

http://www.instalreporter.pl
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