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W życiu każdej firmy przychodzi moment 
podsumowania zmian, jakie w niej zaszły 
przez lata funkcjonowania. W historii firmy 
Immergas ten moment właśnie nastał,  
a okazją do tego jest obchodzony w tym 
roku jubileusz 50-lecia firmy, przy okazji 
którego firma zdecydowała się na od-
świeżenie swojego wizerunku. Nowe logo 
oraz nowa strona internetowa odwzoro-
wują nowy koncept i filozofię działania 
firmy. 
Zmiany, jakim poddawane jest logo firmy, 
odzwierciedlają rozwój marki na przestrze-
ni lat. W 50-letniej historii firmy Immergas 
jej logo zmieniało się kilkukrotnie, wyzna-
czając kamienie milowe zgodnie z kierun-
kiem rozwoju firmy. Nowe logo przekazuje 
najważniejsze wartości marki Immergas 
– mocno technologicznej, innowacyjnej, 
nowoczesnej. 
Nowe logo na szeroką skalę zadebiutuje 
w kampanii marketingowo-informacyjnej, 
która wspierana jest hasłem „Immergas. 
The sign of the future”. 
Jednym z elementów odświeżenia wi-
zerunku jest również nowa strona inter-
netowa Immergas Polska, która w no-
woczesnej odsłonie prezentuje ofertę 
produktową Immergas. Przejrzysty układ 
strony ułatwia dostęp do najważniejszych 
informacji i funkcjonalności, a nowa gra-
fika uzupełnia zmiany wizerunkowe firmy. 
Jednak zmiana identyfikacji wizualnej 
to nie wszystko – strona jest bogatym, 
multimedialnym źródłem informacji dla 
fachowców. W serwisie znaleźć można 
opisy poszczególnych produktów wraz 
z kartami katalogowymi i instrukcjami, 

wyszukiwarkę punktów sprzedaży i insta-
latorów, czy bogatą zakładkę wsparcia 
technicznego z działem porad. Osobny 
dział z wymaganym logowaniem stanowi 
zakładka dla profesjonalistów, podzielona 
na cztery grupy zawodowe: dystrybutor, 
instalator, projektant i serwisant.
Stronę dostosowano do potrzeb użytkow-
ników korzystających z Internetu na urzą-
dzeniach mobilnych: witryna jest nowa 
wizualnie – jaśniejsza i bardziej przejrzysta. 
Strona będzie cały czas rozbudowywana.
www.immergas.com.pl

Nowe logo i strona www.immergas.com.pl

Ponad 17 mln euro na energetykę odnawial-
ną na obszarach wiejskich chce przeznaczyć 
ministerstwo rolnictwa. Na wsparcie będą 
mogły liczyć m.in. inwestycje prosumenckie. 
Resort poinformował, że środki – łącznie  
17 mln 250 tys. euro – pochodzą z części Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 
na lata 2007–2013. Ich przesunięcie zatwier-
dził we wrześniu Komitet Monitorujący PROW. 
Przekazał też Komisji Europejskiej prośbę  
o akceptację zmiany ich przeznaczenia.  
Beneficjentem programu resortu mają być 
gminy, które będą chciały inwestować  
w odnawialne źródła energii (OZE) i ich mon-
taż. Dofinansowanie pokryje do 90% inwe-
stycji. Możliwe będzie również przeznaczenie 
pomocy resortu na sfinansowanie instalacji 
OZE na nieruchomościach należących do 
osób fizycznych.
Ministerstwo nie narzuca rodzaju urządzeń, 
na zakup których można otrzymać wsparcie. 
Podkreśla jednak, że preferowana będzie 
różnorodność zastosowanych mikroinstalacji 
prosumenckich. Resort dodaje też, że instala-
cje OZE będą mogły zostać wykorzystane  
do realizacji większego przedsięwzięcia, ja-
kim może być powołanie spółdzielni ener-
getycznej z udziałem samorządu lokalnego, 
związanego z obszarami wiejskimi. Maksymal-
na kwota wsparcia nie może przekroczyć  
0,5 mln euro.
Nabór i weryfikację projektów prowadzić 
będą samorządy wojewódzkie, z nimi też  
zostaną zawarte umowy. 
Źródło: www.pap.com.pl

Ministerstwo 
rolnictwa chce  
przeznaczyć na OZE 
ponad 17 mln euro

http://www.instalreporter.pl
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Po raz trzeci rusza konkurs Multi EKO Dom 
na projekt domu jednorodzinnego łączą-
cego maksymalną opłacalną ekonomicz-
nie efektywność energetyczną z estetyką i 
komfortem użytkowania. Konkurs Multi EKO 
Dom to regularna inicjatywa i stała część 
kampanii społecznej „Szóste paliwo”, która 
skupia się na powszechnej edukacji w zakre-
sie budownictwa efektywnego energetycz-
nie. Długofalowe zmiany, jakie zachodzą w 
rodzimym sektorze budowlanym, oznaczają 
konieczność odpowiedniego przygotowania 
na przyszłe uwarunkowania prawne. Przygo-
tować należy zwłaszcza tych, którzy stawiają 
na tym polu swe pierwsze kroki. 
Zadaniem uczestników, podobnie jak w po-
przednich edycjach konkursu, jest zaprojek-
towanie domu jednorodzinnego, łączącego 
maksymalną efektywność energetyczną 
z odpowiednio uzasadnioną opłacalnością 
dobranych rozwiązań w porównaniu do 
domu spełniającego minimalne wymagania, 

niebanalną estetykę oraz dającą szerokie 
możliwości funkcjonalność. Projekty zgłaszane 
do konkursu muszą zawierać rozwiązania opar-
te na skalnej wełnie ROCKWOOL.  
Prace powinny składać się z przekrojów  
i wizualizacji w skali 1:100, a także charaktery-
styki energetycznej i ekonomicznej wraz 
z opisem projektu i zastosowanych rozwiązań. 
W konkursie wziąć udział można indywidual-
nie lub grupowo. Prace przyjmowane są do 
30 czerwca 2015 roku. Na zwycięzców czeka-
ją trzy nagrody finansowe – 10 000 zł, 5000 zł  
i 3000 zł. Jak corocznie prace poddane zo-
staną analizie na trzech płaszczyznach.  
Jeden projekt może uzyskać maksymalnie 
100 punktów. Za funkcjonalność i estetykę 
oraz uzasadnienie rozwiązań pod względem 
ekonomicznym można zdobyć po 30 punk-
tów. Dogłębniej oceniony zostanie dobór 
rozwiązań energetycznych – tutaj otrzymać 
można aż 40 punktów. 
Więcej

Rusza III edycja konkursu Multi EKO Dom

Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 
opracowała aktualizację aplikacji aoze.pl, dzię-
ki czemu przeprowadzenie analizy zastosowania 
alternatywnych i odnawialnych źródeł energii  
w budynku będzie jeszcze prostsze niż dotych-
czas. Wprowadzone usprawnienia obejmują:
• prosty dostęp do przykładowych analiz, któ-
re mogą być następnie wykorzystywane jako 
szablony dla nowych projektów. Ułatwia to 
zapoznanie się z aplikacją, skracając jedno-

cześnie czas przygotowania raportu;
• możliwość wprowadzania dwufunkcyjnych 
źródeł ciepła przy odrębnym definiowaniu pa-
rametrów instalacji c.o. i c.w.u. Dzięki temu roz-
wiązaniu wprowadzanie danych na podstawie 
charakterystyki energetycznej budynku staje się 
bardziej intuicyjne.
Aplikacja jest przeznaczona dla projektantów ins- 
talacji, architektów i audytorów energetycznych.
Więcej informacji: www.aoze.pl

Aktualizacja aplikacji do analizy zastosowania 
alternatywnych i odnawialnych źródeł energii

http://www.uniwersal.com.pl/
http://6paliwo.pl/yep/konkurs/
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W 2013 roku ludzkość wyemitowała 36 
miliardów ton dwutlenku węgla, a jego 
stężenie stale rośnie, informuje raport Glo-
bal Carbon Budget 2014. Na tle rankingu 
dziesiątki krajów Unii Europejskiej emitują-
cych największą ilość dwutlenku węgla 
na osobę Polska zajmuje ósme miejsce. 
Biopaliwa takie jak pelet, mogą przyczy-
nić się do ochrony środowiska naturalne-

go i obniżyć niepokojące wskaźniki doty-
czące emisji gazów cieplarnianych. 
Niszczycielska działalność człowieka do-
prowadziła do ogromnej eksploatacji złóż 
paliw kopalnych oraz zanieczyszczenia 
środowiska. Największą ilość CO2 w roku 
2013 wyemitowały Chiny, następnie Stany 
Zjednoczone, zaraz za nimi Unia Europej-
ska, potem Indie. W Polsce na jedną oso-

bę przypada prawie 10 ton CO2 rocznie.
Istotnym działaniem redukującym emisję 
gazów cieplarnianych jest m.in. stosowa-
nie alternatywnych źródeł energii. Do ta-
kich należy biomasa. Najpopularniejszym 
produktem biomasy na polskim rynku jest 
pellet, który podczas spalania pozosta-
wia niewielką ilość popiołu. 
Źródło: Stelmet

Większość z Polaków deklaruje selektywną zbiórkę odpadów (91,3%), chroni przyro-
dę wokół siebie (94,6%), nie marnuje i chroni wodę (95,4%) oraz racjonalnie używa 
energii (96,9%). A do najbardziej popularnych i konkretnych działań proekologicz-
nych należy gaszenie zbędnych żarówek, zgniatanie butelek plastikowych przed 
wrzuceniem do kosza, korzystanie z torby wielokrotnego użytku na zakupach, cho-
dzenie na zakupy z własną torbą, segregacja baterii, używanie żarówek energoosz-
czędnych, dokręcanie kranów oraz odłączenie od prądu naładowanych urządzeń. 
Badania przeprowadzone przez Ośrodek Badań Społecznych INDEKS miały cha-
rakter ogólnopolski i zostały przeprowadzone w sposób reprezentatywny na próbie 
składającej się z ponad 1000 osób, należących do jednej z pięciu grup: dzieci  
i młodzieży (5-16 lat), edukatorów, urzędników samorządowych, przedsiębiorców  
i pracowników firm. Ankietowani oceniali także ogólne problemy środowiska natu-
ralnego, w tym czynniki. które mają na nie największy wpływ, jak również stopień 
własnego zadowolenia z jego stanu. Wyniki wykazały, iż ponad 92% respondentów 
podejmuje działania proekologiczne w domu, blisko 70% z nich wykonuje takie dzia-
łania w miejscu pracy lub w szkole, a około 40% działania na rzecz środowiska natu-
ralnego i ekologii podejmuje na zakupach. Podczas wypoczynku oraz w podróży  
o ekologię dba odpowiednio 28,6% oraz 26,0% badanych.
Podczas wspólnej konferencji Fundacji Nasza Ziemia oraz NFOŚiGW, pod hasłem 
„Polskie społeczeństwo a zrównoważony rozwój”, którą zorganizowano 19 listopada 
br. zaprezentowano wyniki i podsumowano drugą edycję badania opinii społecz-
nej i oceny postaw w zakresie zrównoważonego rozwoju, wykonanego na zlecenie 
Fundacji w ramach Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego 2011-2014.
Więcej

Polacy są eko?

Biopaliwa ratunkiem dla atmosfery

emisje dwutlenku węgla per capita w tCo2/os. przez państwa 
Unii europejskiej w roku 2013 Dane Global Carbon Budget 2014.

http://www.instalreporter.pl
http://www.pro-vent.pl
http://instalreporter.pl/aktualnosci/polacy-sa-bardziej-eko/
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Otwarcie salonu grzejników JAGA ART STUDIO przekroczyło ramy 
klasycznej uroczystości stając się happeningiem na temat ekolo-
gii i sztuki we współczesnym świecie. Grzejniki stały się symbolem, 
a zaproszeni goście świadkami i współuczestnikami pasji Jagi  
w kreacji ciepła.

Salon JAGA ART STUDIO w Warszawie przy ul. Zwycięzców 28 
z założenia nie jest klasyczną ekspozycją grzejników. Zaprojekto-
wany został jako miejsce, w którym spotykają się design, techno-
logia i informacja. Wyposażony w wysokiej klasy multimedia może 
służyć do specjalistycznych szkoleń, kameralnych rozmów, a na-
wet rockowych koncertów. O niezwykłym klimacie tego miejsca 
mogli przekonać się goście zaproszeni na uroczyste otwarcie 
salonu, które odbyło się 23 października br. Wydarzenie zgroma-
dziło przyjaciół i sympatyków Jagi – przedstawicieli prasy, środowi-
ska architektów oraz współpracujące firmy. 
Kluczowym założeniem spotkania była integracja, stąd pomysł 
na zaaranżowanie imprezy nie tylko w salonie, ale również  
w całej Galerii Saska Kępa i zaproszenie do współpracy firm, 
które mają tu swoje siedziby. Stonowany rytm wydarzenia Jaga 
zrodził przestrzeń do wzajemnych kontaktów, rozmów i reflek-

sji na temat kondycji współczesnego świata wywołanej przez 
Jana Kriekelsa, właściciela i CEO Jaga N.V.,  filozofa i perfor-
mera. W swojej prezentacji zaprezentował on źródła powstania 
Jagi, które swój początek mają w pierwotnej potrzebie ciepła. 
Krokiem w przyszłość była prezentacja książki pod znamiennym 
tytułem „Innovate or die”, w której Jan Kriekels wypowiada się 
na tak istotne tematy dla świata jak ekologia, konsumpcjonizm 
i kreatywność. Prezent, którym właściciel Jaga obdarował pol-
ski salon, również ma znaczenie symboliczne. To mały model 
wielkiego totemu – wspólnego dzieła wszystkich pracowników  
i współpracowników firmy, który znajduje się przed siedzibą 
firmy Jaga w Belgii. Ręcznie rzeźbiony jest dowodem wspólnej 
pracy, pasji i zaangażowania.
Jednym z bohaterów otwarcia JAGA ART STUDIO był też cze-
koladowy grzejnik Heatwave wykonany przez mistrzów z firmy 
Wedel. Słodki grzejnik rzeczywistych rozmiarów wzbudził aplauz 
gości, którzy podczas spotkania mogli podziwiać zarówno pro-
ces jego powstawania, jak i delektować się wybornym sma-
kiem czekolady.

Przez całą uroczystość przed Galerią Saska Kępa obecny był 
Jaga Experience Truck – multimedialna wizytówka firmy, która 
reprezentuje markę podczas podróży po różnych zakątkach 
świata. Oryginalnie zaaranżowane wnętrze ciężarówki pełne 
światła i dźwięku było kolejną platformą do integracji stworzo-
ną w tym dniu przez Jaga Polska. 
Wieczorną część otwarcia salonu wypełniła historia i muzyka. 
O roli ciepła i źródłach jego kreacji opowiedziała dr Krystyna 
Łuczak-Surówka, historyk i krytyk designu. Oddział Zamknięty 
z Krzysztofem Jaryczewskim zagrał swoje największe przeboje, 
przy których goście Jaga bawili się do późnych godzin. Spotka-
nie zakończył jam session, podczas którego można było zagrać 
z zespołem lub zaprezentować swój solowy talent muzyczny. 

– Zapraszamy do salonu JAGA ART STUDIO na rozmowy i dys-
kusje o kreatywności, designie, technologii – mówi Dariusz 
Majchrzak z Jaga Polska. – Chcemy, by miejsce to było 
platformą do przekazywania aktualnej wiedzy i prezentacji naj-

nowszych rozwiązań grzewczych dla szerokiego grona odbior-
ców: klientów, współpracowników, ale również dla studentów 
czy dziennikarzy.
Zdjęcia: Przemysław Borys

Jan Kriekels

JAGA ART STUDIO, czyli władcy ciepła

http://www.instalreporter.pl
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Kolejne energooszczędne osiedle spełniają-
ce surowe wymogi NFOŚiGW powstaje  
w Krakowie. Po pierwszej w Polsce, energo-
oszczędnej inwestycji Borkowska B1 i B2 na 
Klinach, przyszedł czas na Halszki 28A na 
Kurdwanowie. Inwestorem obu inwestycji jest 
Wawel Service. 
Inwestycja Halszki 28 to energooszczędny 
wielorodzinny budynek mieszkalny. Znajdą 
się tam 94 mieszkania o powierzchniach od 
30 do 80 m2. Zainteresowani zakupem miesz-
kania w energooszczędnym budynku mogą 
starać się o dopłaty do kredytu hipotecz-
nego, w ramach programu Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Bezzwrotna dopłata do kredytu hi-

potecznego wynosi 11 tys. złotych. 
Energooszczędne mieszkania przy ul. Halsz-
ki 28A poprzez zastosowane rozwiązania 
projektowe i techniczne będą eksploato-
wane przy mniejszym, niż w przypadku tra-
dycyjnego budownictwa, zużyciu energii. 
W inwestycji zostanie zainstalowany system 
rekuperacji, czyli odzyskiwanie ciepła  
z powietrza wywiewanego na zewnątrz bu-
dynku. Oznacza to nie tylko mniejsze koszty 
utrzymania lokum (o ponad 30%), ale także 
większy komfort – mieszkanie wolne od aler-
genów oraz doskonały mikroklimat wnętrz 
zimą i latem. Roczne zużycie energii, jak in-
formują inwestorzy nie będzie przekraczać 
40 kWh/m2.

Kraków: powstają kolejne mieszkania 
energooszczędne z dopłatami NFOŚiGW 

Systemy hybrydowe 
PROSUMENT z Nibe-Biawar

W celu zapewnienia większej do-
stępności produktów oraz szybszej 
realizacji zamówień, Iglotech po-
stanowił otworzyć oddział w Krako-
wie. W dniu uroczystego otwarcia 
na klientów czekały liczne niespo-
dzianki: loteria, super oferta, bony 
rabatowe, konsultacje handlowe, 
poczęstunek.  
Nowy oddział zlokalizowany jest:  
ul. Romanowicza 6A,  
30-702 Kraków,  
tel. +48 12 222 00 04,  
krakow@iglotech.com.pl

Uroczyste otwarcie oddziału Iglotech  
w Krakowie

Nibe-Biawar wprowadza do oferty kompletne zestawy 
„prosumenckie”, na które można uzyskać 40% dotacji  
z NFOŚiGW w ramach programu „PROSUMENT”. Zesta-
wy składają się z 4 lub 8 wysokiej klasy paneli fotowol-
taicznych o łącznej mocy 1 lub 2 kW, sterownika grzał-
ki, okablowania, zespołu grzejnego o stopniowanej 
mocy i zbiornika ciepłej wody użytkowej do wyboru, 
w zależności od rodzaju systemu grzewczego. Zestawy 
można łączyć z gruntową lub powietrzną pompą cie-
pła NIBE, jak również z kotłem na biomasę PELLUX lub 
PELMAX czy też systemem solarnym HEVELIUS, uzyskując 
ekologiczny, energooszczędny i ekonomiczny system hybrydowy. Systemy 
hybrydowe, spełniają wszystkie warunki dofinansowania NFOŚiGW, przezna-
czonego na zakup i montaż mikroinstalacji OZE. Niewątpliwą zaletą proponowanych przez 
firmę Nibe-Biawar zestawów grzewczych jest to, że nie wymagają pozwolenia na podłącze-
nie do sieci elektroenergetycznej i stanowią najtańsze i komfortowe źródło ogrzewania domu.

http://www.instalreporter.pl
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Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej  
w Olsztynie, zdecydował się na uczestnictwo w programie PRO-
SUMENT. Jeszcze w tym roku planuje ogłosić nabór wniosków na 
dofinansowanie mikroinstalacji. Taka szybkość działania wynika 
z przeprowadzonej analizy rynku, wskazującej, iż zarówno osoby 
fizyczne, spółdzielnie, jak i wspólnoty mieszkaniowe chcą przy-
stąpić do programu. Olsztyński Fundusz chce zaoferować swoje 
usługi jeszcze przed wejściem do programu zainteresowanych 

banków. Kiedy bowiem zostanie uruchomiona kolejna droga 
dofinansowania mikroinstalacji OZE, część potencjalnych klien-
tów może wybrać tę opcję. Prezes zarządu NFOŚiGW Małgorza-
ta Skucha zapowiedziała, że WFOŚiGW w Rzeszowie niebawem 
dołączy do grona funduszy wojewódzkich realizujących pro-
gram PROSUMENT. Łącznie wykorzystają one ponad 75 milionów 
– to ¾ środków zaplanowanych dla nich na najbliższe dwa lata.
Więcej

Prosument na Warmii i Mazurach

6 polskich miast zostało laureatami drugiej edycji konkursu ECO-MIASTO 
2014. Lublin, Malbork, Gdańsk, Nowy Dwór Mazowiecki, Kraków i Puławy 
najefektywniej realizują politykę zrównoważonego rozwoju. Lublin i Mal-
bork zwyciężyły w kategorii mobilność zrównoważona, Gdańsk i Nowy 
Dwór Mazowiecki w kategorii efektywność energetyczna budynków, 
natomiast Kraków i Puławy zostały nagrodzone w dziedzinie gospodarki 
odpadami. Organizatorem projektu ECO-MIASTO jest Ambasada Fran-
cji w Polsce, we współpracy z Renault Polska, Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz firmami Saint-Gobain, 
Schneider Electric i Krajową Agencją Poszanowania Energii. 
Więcej

Konkurs ECO-MIASTO 2014 
rozstrzygnięty 

Gebo – promocja  
na króćce gwintowane 

http://www.instalreporter.pl
http://www.bsh.pl/
http://instalreporter.pl/aktualnosci/prosument-na-warmii-i-mazurach/
http://instalreporter.pl/aktualnosci/konkurs-eco-miasto-2014-rozstrzygniety/
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Wyniki konkursu na stanowisko dyrektora ITB

WENTYLACJA KLIMATYZACJA CHŁODNICTWO
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Wraz z nadejściem sezonu grzewczego kwestia 
bezpieczeństwa energetycznego oraz cen 
ogrzewania zyskuje na znaczeniu w dyskursie 
politycznym. Konieczne jest podjęcie mądrych 
decyzji, by zmniejszyć zależność energetyczną 
Europy od paliw kopalnych w sektorze grzew-
czym, przy jednoczesnym wsparciu dla państw 
członkowskich UE w zakresie osiągnięcia dłu-
goterminowych celów wydajności energetycz-
nej, ochrony środowiska oraz ekorozwoju.
Pompy ciepła, których w Europie zainstalo-
wano już ponad 6 milionów, zdążyły udo-
wodnić swoją skuteczność. Technologia jest 
opłacalną i wydajną opcją dostarczenia 
ciepła, chłodu i ciepłej wody do zastosowań 
domowych, komercyjnych i przemysłowych.
Badanie oparte o dane rynkowe Europejskie-
go Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA) po-
kazuje: zainstalowanie dodatkowych 54 mln 
pomp ciepła może oznaczać bezpośredni 
koniec popytu na rosyjski gaz w Europie.
Dążenie do osiągnięcia tego celu w ciągu naj-
bliższych 15 lat nie tylko znacząco zmniejszy za-
leżność Europy od importu gazu, ale także bę-
dzie kluczowym elementem spełnienia przez 
Europę ambitnych celów energetycznych na 
rok 2030. W zasadzie oznaczałoby to, że cele 
postrzegane obecnie jako „zbyt ambitne” sta-
łyby się realistyczne i możliwe do osiągnięcia.
W 2030 r. działające 60 mln pomp ciepła 

zapewniałoby 60 Mtoe energii odnawialnej, 
zmniejszyłoby zapotrzebowanie na energię  
o 37 Mtoe oraz zmniejszyłoby emisję gazów 
cieplarnianych o 181 Mt. Oznaczałoby to tak-
że utworzenie 333 772 nowych miejsc pracy.
Ta wizja jest realistyczna, ponieważ wiele  
rynków pomp ciepła jest już rozwiniętych  
i posiada odpowiednią infrastrukturę oraz 
wiedzę, pozwalającą na osiągnięcie dwucy-
frowego wzrostu.
Konieczny byłby roczny wzrost rynku w ca-
łej Europie o 17%. Wzrost taki może być 
osiągnięty dzięki szybkim i zdecydowanym 
działaniom podejmowanym przez UE oraz jej 
państwa członkowskie, na przykład:
• zwiększanie świadomości dotyczącej zalet 
oraz potencjału pomp ciepła związanych  
z bezpieczeństwem energetycznym, łago-
dzeniem skutków zmian klimatu oraz ekoro-
zwojem w Europie;
• zmniejszanie przewagi konkurencyjnej in-
nych, mniej wydajnych i mniej przyjaznych dla 
środowiska i/lub mniej lokalnych źródeł energii;
• zwiększenie inwestycji w pompy ciepła 
(jednej z nielicznych technologii, która obec-
nie nie otrzymuje niemal żadnego dofinan-
sowania publicznego, jak wskazuje ostatnie 
badanie KE).
Zobacz pełną analizę
(Źródło: EHPA/PORT PC)

Zgodnie z § 11 ust. 4 rozporządzenia ministra 
nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 28 paździer-
nika 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przepro-
wadzania konkursu na stanowisko dyrektora in-
stytutu badawczego (Dz.U. z 2010 r. Nr 215, poz. 
1412) ITB informuje, że Komisja Konkursowa po-
wołana przez Radę Naukową ITB, po przepro-

wadzeniu w dniach 9 i 28 października 2014 r. 
postępowania konkursowego, postanowiła 
przedstawić Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju 
dr inż. Marcina Mateusza Kruka jako kandydata 
na stanowisko dyrektora Instytutu Techniki Bu-
dowlanej w Warszawie.
Źródło: ITB

14 listopada ruszyła nowa promocja Ariston. Zarejestruj kody z premiowanych produktów  
Ariston w programie My Team. W okresie od 14 listopada do 15 grudnia 2014 na stronie  

www.myteam.pl będzie prowadzony 
promocyjny ranking rejestracji dokona-
nych w trakcie trwania promocji.  
Ranking jest dostępny po zalogowaniu 
w zakładce Moje konto. 
Uczestnik, który zarejestruje najwięcej 
punktów, w trakcie trwania promocji 
zajmie 1 miejsce w rankingu i wygra 
telewizor SAMSUNG. Uczestnicy, któ-
rzy zajmą kolejno 2 i 3 miejsce otrzy-
mają ekspres do kawy i zegarek spor-
towy. 

Nagrody:
1 miejsce w rankingu  
– telewizor SAMSUNG Led. 
2 miejsce w rankingu  
– ekspres na kapsułki Tchibo. 
3 miejsce w rankingu  
– sportowy zegarek firmy Beurer

Wszystkie nagrody mają gwarancję 
dostawy przed świętami!

Promocja Ariston „Wygraj telewizor 
SAMSUNG na święta”

Analiza EHPA: Jak w zrównoważony sposób 
zrezygnować w Europie z dostaw rosyjskiego gazu?

http://www.instalreporter.pl
http://www.wentylacja.com.pl
http://www.portpc.pl/pdf/analiza_nadchodzi_zima.pdf


9l i s t o p a d  2 0 1 4  ( 1 1 )  a k t u a l n o ś c i d O  s p I s U  T R E Ś C I

Zaprezentowanie młodzieży nowo-
czesnych technologii i rozwiązań 
od strony praktycznej i teoretycz-
nej – taki cel przyświeca warszta-
tom organizowanym przez firmę 
Viega. Program skierowany jest 
przede wszystkim do uczniów klas 
o profilu technik urządzeń sani-
tarnych. Najważniejsze tematy to 
systemy instalacyjne, montaż sys-
temów podtynkowych i technika 
odprowadzania wody. 

Zajęcia odbywają się w nowoczesnym 
centrum szkoleniowym firmy Viega 
przy ul. Postępu 6 w Warszawie.  
W październiku wzięły w nich udział 
trzy klasy z Technikum Architektonicz-
no-Budowlanego w Warszawie, Pań-
stwowych Szkół Budownictwa i Geo-
dezji w Lublinie oraz Zespołu Szkół 
Zawodowych nr 2 w Rykach. 

Warsztaty podzielone są na część 
teoretyczną i praktyczną. Pierwsza od-
bywa się w multimedialnej sali szkole-
niowej, gdzie uczniowie dowiadują się 
wszystkiego o nowoczesnych techno-
logiach łączenia rur, doborze materia-
łów instalacyjnych, czy prawidłowym 
montażu odwodnień podłogowych. 
Wykład uzupełniają odpowiednie fil-
my instruktażowe. Następnie przyszli 
instalatorzy przechodzą do części eks-
pozycyjnej, w której zaprezentowane 
są wszystkie produkty i rozwiązania 
firmy Viega. Przy stole montażowym 
mogą na własne oczy przekonać się 

o zaletach nowoczesnej techniki za-
prasowywania, a także własnoręcznie 
wykonać połączenia za pomocą za-
ciskarki. 
Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele 
byli bardzo zadowoleni z udziału  
w pierwszych szkoleniach, podkreśla-
jąc wyniesione z nich korzyści.
– Niezwykle ważny jest dla nas kon-
takt z producentami, którzy zwracają 
uwagę na rzeczy jakich często nie 
ma w podręcznikach, nowe techno-
logie, przykłady z życia – mówi Artur 
Kryczka, nauczyciel przedmiotów 
budowlanych z ZSZ nr 2 w Rykach. – 
Po raz pierwszy usłyszeliśmy na przy-
kład, że połączenia zaprasowywane 
można stosować w instalacjach ga-
zowych. 

Nowoczesne rozwiązania instalacyjne 
robią wrażenie także na uczniach, 
którzy chętnie uczestniczą w warsz-
tatach organizowanych przez produ-
centów takich jak Viega. 
– Podobał mi się film porównujący za-
prasowywanie i lutowanie – mówi To-
masz Mróz z trzeciej klasy technikum. 
– Chciałbym w przyszłości móc praco-
wać w tak wygodnej i oszczędzającej 
czas technologii. 

W najbliższych miesiącach firma Viega 
będzie kontynuować program szkole-
niowy. Szkoły, które byłyby zaintereso-
wane udziałem proszone są o kontakt 
z centrum szkoleniowym w Warszawie,  
tel. 22 33 191 08. 

Viega szkoli przyszłych instalatorów 

Od 12 listopada 2014 do wyczerpania 
zapasów do każdego filtra BWT Protector 
BW producent dokłada opaskę odblas- 
kową wyprodukowaną na folii zgodnej  
z wymaganiami normy PN-EN 13356:2004.

Nowa  
promocja  
na filtr BWT  
Protector BW

http://www.instalreporter.pl
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 Grzejniki z podłączeniem środkowym dolnym  
    – dlaczego warto je kupować?

Już 70% mieszkań developerskich w Euro-
pie wyposażanych jest w grzejniki płyto-
we zasilane środkowo-dolnie. Skąd tak duża 
popularność tego rozwiązania? Dlaczego 
zarówno w budynkach wielo-, jak i jednoro-
dzinnych warto instalować grzejniki z wła-
śnie takim przyłączem?

Montaż przyłączy na etapie stanu suro-
wego budynku. Podłączenie środkowe dol-
ne pozwala na to, by grzejnikowe przyłącza 
instalacji c.o. montować już na etapie stanu 
surowego budynku. Niewymagane jest przy 
tym instalowanie samego grzejnika, a wy-
łącznie złączki u-kształtnej, co znacznie uła-
twia wykonywanie wszystkich prac wykoń-
czeniowych.

Montaż grzejnika po całkowitym zakoń-
czeniu budowy. Decydując się na grzej- 
niki z zasilaniem środkowym ich montaż  
w instalacji c.o., a nawet zakupu poszcze-
gólnych modeli, można dokonać nawet po 
zakończeniu prac remontowo-budowlanych 
w budynku.

Stała kontrola ciśnienia w sieci c.o.  
podczas całe- 
go remontu. Uży- 
cie specjalnego,  
u-kształtnego złącza 

montażowego pozwala na napełnienie in-
stalacji wodą i przeprowadzanie próby ci-
śnieniowej w instalacji, mimo że nie ma za-
łożonych grzejników. Co więcej, instalacja 
może podczas całej budowy czy remontu 
znajdować się stale pod ciśnieniem, dzięki 
czemu ewentualne jej uszkodzenie podczas 
prac budowlanych będzie widoczne od 
razu, a nie dopiero po montażu grzejników.

Grzejnik zawsze w osi okna. Raz wykona-
ne przyłącze będzie stale znajdowało się 
w środkowej osi okna. Dzięki temu nawet 
w momencie, w którym zmienimy długość 
grzejnika, zawsze będzie on umieszczony 

centralnie, co pozwoli na zachowanie este-
tyki wnętrza.

Stała odległość grzejnika od ściany. 
Grzejniki zasilane środkowo od dołu typu 21, 
22 i 33 montowane są w identycznej odległo-
ści od ściany. Dlatego też podczas zmiany 
modelu np. z dwu- na trzypłytowy nie musi-
my się w ogóle martwić tym parametrem.

Uruchamianie grzejników tylko w wy-
branych pomieszczeniach. Zastosowanie 
złączki u-kształtnej pozwala na montaż i uru-
chomienie grzejników w dowolnie wybra-
nych pomieszczeniach.

Odpowiedzi udzieliła:
Olga Gretka
Marketing Techniczny 
Grupa SBS Grzejnik Keller tX6 dostępny w hurtowniach Grupy SBS

Energochłonność polskiego budownictwa 
jednorodzinnego maleje z roku na rok. Na 
przestrzeni ostatnich czterech lat udało się 
nam zwiększyć liczbę budowanych domów 
energooszczędnych oraz obniżyć zużycie 
energii wykorzystywanej w nich na potrzeby 
ogrzewania o 12%. Co roku w Polsce odda-
wanych jest do użytkowania około 70 tys. 
nowych domów jednorodzinnych. Według 
danych BuildDesk zebranych ze świadectw 
energetycznych, w 2013 roku ich zapotrze-
bowanie na energię użytkową, wykorzysty-
waną na potrzeby ogrzewania (EUco), wy-
nosiło średnio 83,85 kWh/m2/rok. Było to  
o 11,45 kWh/m2/rok mniej niż w 2009 roku.  
W tym samym czasie zaobserwowano rów-
nież pozytywną tendencję w liczbie odda-
wanych do użytkowania domów energoosz-
czędnych, których EUco wynosi pomiędzy  
30 a 70 kWh/m² rocznie. Ich udział w całko-
witej liczbie nowych domów budowanych  
w Polsce wynosi obecnie około 30%.
Aby zwiększyć liczbę budowanych w Polsce 
domów energooszczędnych NFOŚiGW zaini-
cjował w 2013 roku program dopłat do kredy-
tów bankowych przeznaczanych na budowę 
takich domów. Budżet programu wynosi  
300 mln zł. Wsparcie w wysokości 20 tys. zł 
brutto mogą otrzymać budynki jednorodzinne, 
których zapotrzebowania na energię użytko-
wą do celów ogrzewania – EUco wynosi maks.  
40 kWh/m2/rok. 40 tys. zł brutto mogą otrzy-
mać budynki pasywne z EUco wynoszącym 
maks. 15 kWh/m2/rok. Pierwsze kredyty z dota-
cją udzielone zostały w III kwartale 2013 r.
www.gramwzielone.pl

Ile domów 
energooszczędnych 
powstaje w Polsce? 

http://www.instalreporter.pl


Przyczyny i środki zaradcze 

Nieprzyjemny 
zapach wody  
w podgrzewaczach c.w.u.

  Bartosz Kuźnik

  Użytkownicy podgrzewaczy i wymienni-
ków c.w.u. czasami napotykają na trudności 
podczas eksploatacji urządzeń. Najczęściej 
występującymi niesprawnościami są: 
- niedziałająca grzałka;
- nieprawidłowo działający termostat;
- brak wystarczającej ilości ciepłej wody;
- cieknący zawór bezpieczeństwa. 
Wszystkie te niesprawności są zazwyczaj usu-
wane przez serwis fabryczny wytwórcy urzą-
dzenia. Są uciążliwe dla użytkowników, ale 
możliwe i szybkie do usunięcia. 

Problemy z wodą…

Woda wodociągowa charakteryzuje się 
pewnymi własnościami, które są ważne  

z punktu widzenia zdrowia ludzkiego. Dlate-
go woda jest badana przez odpowiednie 
służby i dopuszczana do użytku. 
Pomijając te ważne dla zdrowia ludzi wła-
sności, jak zawartość substancji chemicz-
nych, to jednym z podstawowych para-
metrów wody użytkowej ze względu na 
wygodę użytkowania ogrzewaczy c.w.u.  
jest twardość wody. 

Woda twarda zawiera dużo wapnia i jest 
uciążliwa dla użytkowników podgrzewaczy 
c.w.u. ponieważ powoduje tzw. „osadzanie się 
kamienia” na elementach grzejnych . Takie 
„zakamienione” grzałki przepalają się, często 
też nieprawidłowo działają termostaty. Skutku-
je to tym, że producenci urządzeń mogą od-

oprócz typowych niesprawności spowodowanych warunkami eksploatacji  
i konstrukcją urządzenia istnieją też problemy w użytkowaniu podgrzewaczy 
c.w.u., które nie wynikają z winy producenta, czy z niewłaściwego sposobu 
użytkowania. Związane są np. z własnościami wody użytkowej, na które 
ani producent urządzenia, ani tym bardziej użytkownik nie mają wpływu. 
Jednym z takich problemów jest przykry zapach wody.

a r t y k u ł  t e c h n i c z n y
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wymiar i staje się źródłem naprawdę niema-
łych problemów zarówno dla użytkownika, 
jak i producenta urządzenia.

Sposób na śmierdzącą wodę…

Problem oczywiście można zminimalizowo-
wać albo wyeliminować całkowicie na kilka 
sposobów. 
Najskuteczniejszym z nich jest zastoso-
wanie anody tzw. prądowej, czyli tytano-
wej. Zastosowanie takiej anody powoduje, 
że proces wytwarzania siarkowodoru w wo-
dzie zostaje zatrzymany i nieprzyjemny za-
pach znika. Jest to rozwiązanie najprostsze, 
ale najdroższe, taka bowiem anoda rzadko 
kosztuje poniżej 400 zł. Dodatkowo wyma-
ga też stałego podłączenia do prądu elek-
trycznego, co generuje dodatkowe, aczkol-
wiek niewielkie koszty. W przypadku jednak 
małych ogrzewaczy elektrycznych koszt 
anody tytanowej często przekracza wartość 
ogrzewacza. Jednak istnieją jeszcze inne 
bardziej ekonomiczne sposoby zminimalizo-

wania nieprzyjemnego zapachu wody. 
Najtańszym sposobem jest okresowe 
zwiększanie temperatury wody do oko-
ło 75oC. Praktyka wykazuje, że często taki za-
bieg pomaga. 
Problem można rozwiązać również poprzez 
okresowe płukanie zbiornika i wymianę 
anody magnezowej co kilka miesięcy. 
W skali kraju woda wodociągowa ma ra-
czej stałe parametry chemiczne zgodne 
z przepisami sanitarnymi. Dzięki temu pro-
blem nieprzyjemnej woni wody użytkowej 
występuje niezwykle rzadko: Elektromet 
na przykład – jeden z większych polskich 
producentów ogrzewaczy i wymienników 
c.w.u. – odnotował raptem dwa przypad-
ki w ciągu roku w Polsce i jeden w Niem-
czech. Z kolei jeden z procentów anod ma-
gnezowych odnotował taki przypadek  
u użytkownika w Niemczech. Ale są to te 
zgłoszone przypadki… W większości odno-
towanych sytuacji problem rozwiązano, sto-
sując anodę tytanową w miejsce anody 
magnezowej.  

mówić wtedy wykonania bezpłatnej naprawy 
gwarancyjnej, powołując się na odpowiednie 
zapisy w instrukcjach obsługi urządzeń. 

Woda miękka z kolei powoduje zachwianie 
ochrony anodowej zbiornika, w takiej wodzie 
bowiem spada przewodność elektryczna. 
Praktyka jednego z czołowych producen-
tów podgrzewaczy c.w.u. wykazuje, że zbior-

niki użytkowane w wodzie miękkiej wykazują 
nieszczelności po trzech, a nawet po dwóch 
latach eksploatacji, a co ciekawsze w tych 
przypadkach anoda magnezowa nie wyka-
zuje śladów zużycia. 
Nie mniej ważnym aczkolwiek mało używa-
nym parametrem jest zawartość tlenu  
w wodzie wodociągowej. Czasami zdarza 
się, że woda jest uboga w tlen. Problem ten 
występuje niezwykle rzadko, ale jest bardzo 
uciążliwy, ze względu na fakt, że w wodzie 
takiej dochodzi do zjawiska, w wyniku które-
go woda nabiera woni siarkowodoru, a ści-
ślej pachnie jak „zgniłe jaja”. 
Dla pocieszenia mogę dodać, że odnotowuje 
się raptem kilka takich przypadków rocznie. 
Problem takiego nieprzyjemnego zapachu 
wody nie jest związany z budową zbiornika 
ogrzewcza lub wymiennika c.w.u., a bezpo-
średnio z własnościami wody wodociągowej. 
Rzadko zwraca się na to uwagę, ponieważ 
tlen nie jest ani substancją szkodliwą, ani nie 
wpływa w żaden sposób na własności użyt-
kowe wody. Lecz w urządzeniu, jakim jest 
podgrzewacz ciepłej wody użytkowej wypo-
sażony w anodę magnezową, problem zbyt 
małej ilości tlenu w wodzie przybiera nowy 

Kiedy woda jest uboga w tlen na powierzchni anody magnezowej gromadzą się bakterie 
beztlenowe. Proces „życia” tych bakterii powoduje wytwarzanie siarkowodoru w wodzie, 
który objawia się jako woń „zgniłych jaj” w wodzie podgrzewanej w urządzeniu. Najzwy-
czajniej woda śmierdzi i nie nadaje się do mycia rąk. 
Zjawisko to nasila się wraz z upływem czasu i jest związane bezpośrednio z działaniem 
anody magnezowej. Proces wytwarzania nieprzyjemnej woni jest skomplikowany, ale  
w skrócie można go opisać w następujący sposób: bakterie rozwijające się w wodzie ubo-
giej w tlen „żerujące” na anodzie magnezowej powodują, że w wodzie wydzielany jest 
siarkowodór. Nie występuje on w ilościach szkodliwych dla organizmu ludzkiego, lecz jego 
obecność objawia się właśnie niemiłym zapachem. Taka woda nie nadaje się do użytku, 
ponieważ woń jest przenoszona z wody na skórę ludzką.  

1  Anoda magnezowa

2  Anoda tytanowa (prądowa) w komplecie 
z zasilaczem, przewodem oraz korkami do 
montażu

http://www.instalreporter.pl
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zentanta uczestników danego rynku.  
Dlatego, zanim Stowarzyszenie Producentów 
i Importerów Urządzeń Grzewczych jako or-
ganizacja branżowa, wystąpi z odpowiednim 
zapytaniem w tej sprawie do Komisji Europej-
skiej, chcielibyśmy poznać opinie na ten te-
mat Departamentu Energetyki Ministerstwa 
Gospodarki.  

Katalog pytań i zagadnień, które naszym 
zdaniem powinny być wyjaśnione przed wej-
ściem w życie zatwierdzonych przepisów 
obejmuje m.in.
1. W Rozporządzeniach Komisji (UE) Nr 811, 
812, 813, 814/2013, w sprawie wykonania dy-
rektywy ErP, podana jest każdorazowo „Pro-
cedura weryfikacji do celów nadzoru rynku”. 
Procedurę weryfikacji mają przeprowadzać  
„organy państw członkowskich”. Czy będzie  
w Polsce wydane odpowiednie rozporządze-
nie w tej sprawie? 
2. Pytania co do tej krajowej procedury: jakie 
„organy” w Polsce brałyby w tym udział?
Według jakich zasad, budżetu i przepisów 
realizowany byłby ew. program badań i na 
czyj wniosek odbywałyby się takie badania?  
Kto byłby jednostką kontrolną oraz jakie kon-
sekwencje są przewidywane jako wynik wy-
mienionych działań?
3. Wyjaśnienie interpretacji definicji „Pro-
ducenta” i „Wprowadzającego towar do 
obrotu”.
4. Jak wygląda możliwość sprzedaży kotłów 
gazowych z otwartą komorą spalania po 
25.09.2015. Jest to związane z sytuacją, że  
w Polsce  jest bardzo dużo zainstalowanych

Jak rozumieć zapisy w rozporządzeniach erP i ecoetykietowanie?  

Nowe regulacje prawne  
a zmiany dla branży grzewczej  
w obrocie towarów od 2015 r.

  opracowanie Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych

  We wrześniu 2015 r. zaczną obowiązywać 
wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskie-
go i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 
2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustala-
nia wymogów dotyczących ekoprojektu dla 
produktów związanych z energią (tzw. dyrek-
tywa  ErP (Energy rated Products) dla urzą-
dzeń o mocy do 400 kW oraz Dyrektywy Par-
lamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE  
z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania 
poprzez etykietowanie oraz standardowe in-
formacje o produkcie, zużycia energii oraz  
innych zasobów przez produkty związane  
z energią (tzw. Ecoetykietowanie, ecolabel-
ling) – dla urządzeń do 70 kW oraz dla zbior-
ników o poj. do 500 l.

Rozpoczęta przez Stowarzyszenie Producen-
tów i Importerów Urządzeń Grzewczych ak-
cja informacyjna pokazała, że istnieją roz-
bieżności co do interpretacji przepisów, które 

mają obowiązywać od 26.09.2014 r. na ryn-
ku w Polsce, ale także w innych krajach UE. 
Podstawowymi pytaniami, jakie zadają so-
bie obecnie producenci oraz dystrybutorzy 
urządzeń grzewczych są m.in.: czy i na ja-
kich zasadach będzie można sprzedawać 
gazowe kotły konwencjonalne oraz jakie 
będą mechanizmy wdrażania ww. zasad  
u nas w kraju? 

Przygotowywany przez SPIUG katalog pytań 
wynika z naszych wewnętrznych konsultacji, 
także z partnerami – naszymi odpowiednika-
mi w innych krajach. 
Ponieważ nie znaleźliśmy jednoznacznych 
odpowiedzi na podane zagadnienia, a tak-
że spotkaliśmy się ze sprzecznymi interpre-
tacjami poszczególnych przepisów, SPIUG 
podjął się zadania wyjaśnienia tych wątpli-
wości przed wejściem cytowanych przepi-
sów w życie, aby wypracować wspólną dla 

wszystkich uczestników rynku instalacyjno-
-grzewczego w Polsce ich interpretację,  
w celu uniknięcia nieporozumień i negatyw-
nych zawirowań na rynku wynikających  
z różnego podejścia do wdrażanego pra-
wa europejskiego. Do współpracy w wyja-
śnieniu tych spraw zaprosiliśmy Ministerstwo 
Gospodarki. W dalszej kolejności, będziemy 
się zwracać do odpowiednich organów Unii 
Europejskiej. 
Wynika to z aktualnie obowiązujących pro-
cedur. Rola rządu polskiego skończyła się 
wraz z uchwaleniem odpowiednich rozpo-
rządzeń UE. Na obecnym etapie ewentualne 
zapytania do KE mogą być kierowane m.in 
przez stowarzyszenia branżowe, jako repre-

Informacja SPIUG w sprawie podejmowanych działań związanych z wchodzeniem w życie Dyrektywy Parlamentu 
europejskiego i Rady 2009/125/we z dnia 21 października 2009 r. (tzw. dyrektywa erP – energy rated Products) 
oraz Dyrektywy Parlamentu europejskiego i Rady 2010/30/Ue z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie etykietowania. 
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konwencjonalnych kotłów gazowych, gdzie 
ich wymiana na kocioł kondensacyjny nie 
jest możliwa z przyczyn technicznych.  
Jakie byłyby zasady instalacji kotłów w ta-
kim wypadku i jak wyglądałyby procedury 
kontrolne i konsekwencje wynikające z ta-
kiej kontroli? 
5. Wyjaśnienie kwestii ofert z etykietami ener-
getycznymi, szczególnie w wypadku komple-
towanych tzw. „zestawów” urządzeń do in-
stalacji. 
6. Niejasne jest też, jakie kary grożą za niesto-
sowanie się do dyrektywy i kto będzie orga-
nem kontrolującym? 
Istnieje szereg interpretacji dotyczących od-
powiedzi na powyższe pytania, co nie jest 
korzystne z punktu widzenia uporządkowa-
nego funkcjonowania rynku instalacyjno-
-grzewczego.

Wymieniane regulacje wprowadzają bar-
dzo duże zmiany w obrocie towarów dla 
branży grzewczej. We wrześniu 2015 r. za-
czynie obowiązywać Rozporządzenie De-
legowane ErP nr 641/2009/UE, które do-
puszcza produkcję i wprowadzanie do 
obrotu na rynek europejski jedynie urzą-
dzeń grzewczych zawierających nisko-
energetyczne pompy obiegowe. W prakty-
ce oznacza to, że w większości obecnych 
dziś na rynku kotłów, grup pompowych itd. 
będą musiały być stosowane pompy obie-
gowe, spełniające warunki tej dyrektywy. 
To z kolei będzie skutkowało zastąpieniem 
aktualnych modeli poszczególnych urzą-
dzeń – nowszymi, podobnymi urządzenia-
mi – zmodyfikowanymi np. tylko o pompę. 
Będą to jednak formalnie inne produkty  
(z handlowego punktu widzenia: inny in-
deks/kod produktu). Według aktualnej wie-
dzy, w myśl tego przepisu od 1.08.2015 r. 

nie będzie można produkować, ale będzie 
można sprzedawać urządzenia niespełnia-
jące wymogów dot. pomp obiegowych, 
czyli nadal producenci i importerzy będą 
mogli teoretycznie kupować takie urządze-
nia oraz sprzedawać je na polskim rynku. 

Dyrektywa ErP dopuszcza od dnia 26 wrze-
śnia 2015 r. możliwość wprowadzania na ry-
nek UE wyłącznie urządzeń grzewczych, któ-
re spełniają określone normy efektywności 
energetycznej. W praktyce będzie to skut-
kowało dla poszczególnych grup produkto-
wych w następujący sposób: 

a. kotły gazowe – sprawność średniorocz-
na (liczona w określony sposób narzuco-
ny dyrektywą) > 86%. Takie warunki będą 
spełniać jedynie kotły kondensacyjne, toteż 
kotły konwencjonalne znikną praktycznie 
ze sprzedaży. Jedynym wyjątkiem będą ko-
tły z otwartą komorą spalania, które będą 
dopuszczone do sprzedaży jedynie  
z przeznaczeniem do modernizacji poje-
dynczych urządzeń w układzie wspólnego 
komina w budynkach wielorodzinnych. Jest 
to rozwiązanie jednak raczej mało popular-
ne w Polsce; 

b. podgrzewacze c.w.u. – sprawność śred-
nioroczna (liczona w określony sposób na-
rzucony dyrektywą) > 75%. Prawie wszyst-
kie urządzenia dostępne obecnie na polskim 
rynku spełniają te warunki; 

c. w grupie z kolei kolektorów słonecz-
nych, pomp ciepła, zasobników c.w.u. – 
trzeba sprawdzić efektywność energetycz-
ną. Praktycznie wszystkie obecne dzisiaj na 
rynku urządzenia z tych grup spełniają te 
warunki. 

a r t y k u ł  t e c h n i c z n y
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Immergas prezentuje swoją nową odsłonę

Od 50-ciu lat Immergas zapewnia ciepło w milionach domów dostarczając na 
rynek najnowocześniejsze rozwiązania grzewcze. Obchodzony w tym roku 
jubileusz firmy stał się przesłanką wielu zmian, a symbolem przełomowego 
momentu w naszej historii jest prezentowany nowy kocioł serii Victrix TT– 
pierwszy na rynku kocioł przystosowany do nowych wymagań energetycznych. 
Z dumą prezentujemy również nowe logo Immergas. Zmiany, jakim zostało 
poddane, odzwierciedlają najważniejsze wartości marki Immergas. Marki wysoko 
technologicznej, innowacyjnej i nowoczesnej. To wartości pielęgnowane przez 
Immergas od lat niezmiennie pozostające wyznacznikiem naszych działań.

Nowy kocioł kondensacyjny 
Victrix TT

• intuicyjna obsługa

• nowy wymiennik ciepła

• niskie opory hydrauliczne

• szeroki zakres modulacji

• elektronicznie sterowany 

zawór gazowy
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Wprowadzanie do obrotu –  
terminologia i jej interpretacja

Nieporozumienia budzi terminologia za-
warta w omawianych aktach prawnych  
i jej interpretacja. Co w praktyce ozna-
cza wprowadzenie do obrotu na rynek  
UE i jaki ma to wpływ sektor grzewczy? 

Wprowadzanie do obrotu towarów  
zakupionych…
…wewnątrz koncernu
„Wprowadzenie do obrotu” oznacza pierw-
szą transakcję na rynku, więc można by 
przypuszczać, że następuje ono np. w przy-
padku zakupów kotłów przez przedstawiciel-
stwo producenta w Polsce od spółki matki, 
a to oznaczałoby, że produkty niespełniają-
ce warunków dyrektywy, zakupione przed 
26.09.2015 przez tego importera, mogą być 
przez niego sprzedawane dalej „do wyczer-
pania zapasów”. 
UWAGA! Interpretacja KE jest zgoła inna,  
a mianowicie transakcje wewnątrz grupy, 
koncernu itd. nie są traktowane jako wpro-
wadzenie do obrotu. A zatem w takim przy-
padku następuje ono dopiero z momentem 
sprzedaży produktów przez danego impor-
tera na rynku. To oznacza, że taki importer 
będzie mógł sprzedawać „stare” urzą-
dzenia jedynie do dnia 25.09.2015, zaś od 
26.09.2015 – tylko urządzenia spełniające wy-
mogi dyrektywy, np. w przypadku kotłów – 
jedynie kondensacyjne z energooszczędną 
pompą. 

…poza firmą
W przypadku zakupu urządzeń pod wła-
sną marką spoza koncernu, czy jest to im-
port spoza UE, czy z terenu UE – ewidentnie 
wprowadzającym do obrotu jest „produ-

cent”, czyli w rozumieniu rozporządzeń EU – 
importer w Polsce. To sprowadza się do takiej 
samej sytuacji, jak w przypadku kotłów: „sta-
re” urządzenia importer będzie mógł sprze-
dawać jedynie do dnia 25.09.2015, zaś od 
26.09.2015 – tylko urządzenia spełniające wy-
mogi dyrektywy. 

Etykietowanie, czyli kto i co musi 
umieszczać na produktach

„Labeling directive” – etykietowanie na-
rzuca od dnia 26 września 2015 r. na „pro-
ducentów” obowiązek umieszczania na 
produktach oraz wszelkich materiałach 
handlowych, marketingowych itd. etykiet 
określających klasę energetyczną. 
Ideą tego przepisu jest umożliwienie klientowi 
końcowemu porównania urządzeń na pod-
stawie jednolitych, zrozumiałych i czytelnych 
dla niego parametrów. Polski producent czy 
importer – przedstawicielstwo producenta 
zza granicy w Polsce, z punktu widzenia UE 
(Dyrektywa ErP z 2009 r. nr 2009/125/EC) jest 
traktowany zarówno jako PRODUCENT, AUTO-
RYZOWANY PRZEDSTAWICIEL oraz IMPORTER. 
Definicje pojawiające się w dyrektywach: 
„producent” oznacza osobę fizyczną lub 
prawną, która wytwarza produkty objęte ni-
niejszą dyrektywą i jest odpowiedzialna za 
ich zgodność z niniejszą dyrektywą, zamie-
rza wprowadzić je do obrotu lub użytkowania 
pod własną nazwą producenta lub znakiem 
towarowym lub do własnego użytku produ-
centa. W razie braku producenta zdefiniowa-
nego w pierwszym zdaniu niniejszego punk-
tu lub importera zdefiniowanego w pkt 8 za 
producenta uważana będzie każda osoba fi-
zyczna lub prawna, która wprowadza do ob-
rotu lub użytkowania produkty objęte niniej-
szą dyrektywą; 

„autoryzowany przedstawiciel” oznacza 
każdą osobę fizyczną lub prawną mającą 
miejsce zamieszkania lub siedzibę we Wspól-
nocie, która otrzymała pisemne upoważnie-
nie od producenta do wykonywania w jego 
imieniu wszelkich lub niektórych z jego zobo-
wiązań oraz formalności wynikających z ni-
niejszej dyrektywy; 
„importer” oznacza każdą osobę fizyczną 
lub prawną mającą miejsce zamieszkania 
lub siedzibę na terytorium Wspólnoty, która 
w ramach swojej działalności gospodarczej 
wprowadza do obrotu we Wspólnocie pro-
dukt pochodzący z państwa trzeciego; 
Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europej-
skiego i Rady 2010/30/UE i rozporządzeniem 
uzupełniającym 811/2013 art. 4 materiały 
(urządzenia): 
- o mocy do 70 kW i pojemności do 500 li-
trów; 
- ogrzewacze pomieszczeń; 
- ogrzewacze wielofunkcyjne; 
- zestawy zawierające ogrzewacz pomiesz-
czeń, regulator temperatury i urządzenie sło-
neczne; 
- zestawy zawierające ogrzewacz wielofunk-
cyjny, regulator temperatury i urządzenie sło-
neczne; 
będą opatrzone na zewnątrz etykietą  
dostarczoną przez dostawców (widoczne 
dla klienta końcowego). 
Obowiązek dostarczania etykiet jest nałożo-
ny na dostawców na rynek europejski. 
Etykiety muszą być załączane do wszelkich 
materiałów o charakterze handlowym, tech-
niczno-handlowym, jak i marketingowym.  
To oznacza, że żadna oferta wychodząca od 
dostawcy, dystrybutora czy choćby instalatora 
do klienta końcowego, nie może być przeka-
zana, bez odpowiednio wykonanych etykiet. 
Dane, jakie mają się znaleźć na etykiecie 

są zawarte w certyfikacie WE, albo wylicza-
ne na podstawie certyfikatu WE dot. procesu 
produkcji, który jest wymagany, aby uzyskać 
certyfikat CE. 
Producent, importer, czy też dostawca 
będzie musiał mieć kopię dokumentu  
WE zakładu produkcyjnego!

Etykieta jest znormalizowana, ściśle określona 
i zawiera konkretnie wskazane informacje: 
„…a) każdy ogrzewacz pomieszczeń w punk-
cie sprzedaży był opatrzony na zewnątrz ety-
kietą dostarczoną przez dostawców zgodnie 
z art. 3 ust. 1, określoną w pkt 1 załącznika III, 
umieszczoną z przodu urządzenia w taki spo-
sób, aby była ona wyraźnie widoczna; 
b) wszelkie reklamy, które dotyczą określone-
go modelu ogrzewacza pomieszczeń i poda-
ją informacje związane z zużyciem energii lub 
ceną, zawierały wskazanie klasy sezonowej 
efektywności energetycznej ogrzewania po-
mieszczeń dla danego modelu w warunkach 
klimatu umiarkowanego”.
Takie same warunki zgodnie z rozporządze-
niem delegowanym 812/2013 dotyczą: pod-
grzewaczy wody, zasobników ciepłej wody 
użytkowej, zestawów zawierających pod-
grzewacz. 

A. Klasy urządzeń 

Klasy efektywności są 
jasno sprecyzowane i są 
odniesione do obliczanej, 
indywidualnie dla każdego 
urządzenia, sprawności 
średniorocznej, przykłady 
poniżej: Klasa sezonowej 
efektywności energetycznej 

Sezonowa 
efektywność 
energetyczna 
ogrzewania 
pomieszczeń  
η s w % 

A +++ η s ≥ 150 
A ++ 125 ≤ η s < 150 
….. …..
D 36 ≤ η s < 75 
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B. Etykiety 

Etykiety – w zależności od typu urządzenia, 
zawierają różne dane: 

a) urządzenia standardowe typu kocioł: 
Poza danymi producenta (dostawcy na ry-
nek EU) podajemy trzy podstawowe dane: 
- klasa efektywności wynikająca ze spraw-
ności,
- poziom hałasu,
- moc. 

b) Urządzenia wielofunkcyjne c.o. + c.w.u.
W przypadku tych urządzeń, niezależnie musi-
my podawać klasy dla c.o. i c.w.u., zatem po-
dajemy niejako dwie, niezależnie od tego, czy 
są identyczne czy nie. 

c) Urządzenia typu pompy ciepła,  
kolektory słoneczne. 
Tego typu urządzenia muszą dodatkowo za-
wierać informacje dot. różnych możliwości 
urządzenia typu: moc, sprawność, w różnych 
położeniach geograficznych. 

d) Zestawy 
Etykieta zestawów musi zawierać dane do-
tyczące efektywności energetycznej całe-
go zestawu oraz jasną informację cow skład 
takiego zestawu wchodzi np.: kocioł, regula-
tor pokojowy, zasobnik c.w.u., kolektory sło-
neczne itd. 
Podane zasady etykietowania nakładają na 
producenta/importera szereg obowiązków. 

C. Obowiązki producenta/importera 

Producent/importer musi dostarczyć: 
- etykietę z klasą energetyczną urządzenia 
(solo), 

- drugą etykietę – dla zestawu (etykieta wy-
pełniona tylko w części dot. danego urzą-
dzenia), 
- kartę zestawu – służącą do obliczenia 
efektywności energetycznej zestawu, któ-
ry ew. może zostać stworzony z wykorzysta-
niem danego urządzenia + innych (kolek-
tory, pompy ciepła, zbiorniki, termostaty). 
Firma, która tworzy i oferuje na rynku ZE-
STAW, ma obowiązek wypełnić etykietę ze-
stawu i kartę zestawu. Jeżeli producent ww. 
dokumentów nie dostarczy wraz z urządze-
niem, oznacza to, że nie dopuszcza możli-
wości konfigurowania zestawu z wykorzysta-
niem tego urządzenia. 

D. Obowiązek importera 

- Importer w myśl rozporządzenia UE jest trak-
towany jak producent, dlatego na nim ciąży 
obowiązek dostarczenia wszelakich etykiet. 
W przypadku sprzedawania gotowych zesta-
wów (min. 2 urządzenia, chociażby kocioł + 
termostat) oblicza i wypełnia etykietę i kartę 
zestawu. 
- Importer ma obowiązek dostarczania pod-
stawowych etykiet dla swoich dystrybuto-
rów, autoryzowanych punktów handlowych, 
instalatorów, autoryzowanych punktów 
sprzedaży, tak aby mogli oni (bo na nich 
też spoczywa ten obowiązek) sami tworzyć 
własne zestawy, ponieważ ich każda ofer-
ta sprzedaży musi być wyposażona w takie 
etykiety. 

W rozporządzeniach UE jest mowa o ka-
rach za niestosowanie się do ww. prze-
pisów. Każdy kraj członkowski ma wolną 
rękę w określeniu ich formy i wysokości. 
Nie mamy na obecnym etapie wiedzy, 
czy Polska określiła stosowne sankcje.  
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Skąd powietrze i gazy i jak się ich pozbyć? 

Problem  
z powietrzem  
w instalacji ogrzewczej (cz. 1)

  Andrzej Świerszcz

  Skąd powietrze w instalacji?

Gazy tworzą się również wówczas, gdy cała 
instalacja grzewcza skonstruowana jest z wie-
lu różnych materiałów, takich jak: stal, mo-
siądz, aluminium, żeliwo, miedź, brąz, stal nie-
rdzewna. Kiedy materiały te są ze sobą  
w kontakcie, następuje powstawanie mikro-
ogniwa (ogniwo Volty). W tym zestawie ma-
teriałów pojawiają się czasami również złącz-

ki wykonane ze staliwa (ocynkowane). Nie 
powinno montować się ich w instalacjach 
ogrzewczych. 
W przypadku przedostania się do wnętrza 
instalacji pakuł konopnych zachodzi proces 
gnicia. Ich rozkład powoduje wydzielanie 
się metanu, który gromadzi się w górnych 
częściach instalacji, m.in. w grzejnikach. 
Bardzo duży wpływ na powstawanie ga-
zów w instalacji ma również pH wody oraz 

Jedną z głównych przyczyn zakłóceń w prawidłowym funkcjonowaniu 
urządzeń grzewczych jest zbierające się powietrze w różnych punktach 
instalacji ogrzewczej. woda pochodząca z sieci miejskiej zawiera 
rozpuszczone gazy w różnych ilościach. Gazy poprzednio rozpuszczone 
w wodzie wydzielają się z niej podczas ogrzewania. Ich obecność 
prowadzi do powstawania słabych roztworów kwaśnych lub zasadowych. 
Intensyfikują się wówczas zjawiska korozji i zarastania sieci. Inne problemy 
wiążą się z obecnością w instalacji grzewczej powietrza, które nie zostało 
usunięte podczas napełniania całej instalacji.
Każda instalacja ogrzewcza, w której czynnikiem grzewczym jest woda, 
wymaga odpowietrzenia, aby działała poprawnie i bez zakłóceń oraz  
aby zminimalizować ryzyko korozji. 
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Systemy grzewcze

Spokój
na długie lata.
Jesteśmy na polskim rynku od 32 lat. Wysoka jakość i trwałość naszych 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 asortyment w celu zapewnienia klientom 
kompleksowej oferty. Galmet to najlepsze urządzenia i systemy grzewcze w Polsce, które zapewnią komfort i ciepło 
w Twoim domu na długie lata. 

Zapoznaj się z pełną ofertą na
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poziom jej twardości. Wartość pH powinna 
zawierać się w przedziale pomiędzy 7 a 8, 
jej twardość zaś powinna oscylować wokół 
20 F. Woda w instalacjach grzewczych po-
winna odpowiadać normie PN-93/C-04607: 
„Woda w instalacjach ogrzewania. Wyma-
gania i badania jakości wody”. Jeżeli woda 
w instalacji nie odpowiada powyższej nor-
mie, to wykazuje ona właściwości korozyj-
ne. Następuje wówczas reakcja z poszcze-
gólnymi metalowymi elementami instalacji, 
powodując korozję i powstanie dużej ilości 
gazu z przewagą wodoru. Innym powodem 
przenikania gazów do zładu, w tym przede 
wszystkim tlenu, może być zastosowanie au-
tomatycznego napełniacza, który w spo- 
sób ciągły wyrównuje duże ubytki wody  
w instalacji. Jest on najczęściej podłączo-
ny do przewodów wodociągowych zasilają-
cych instalację. Kolejnym miejscem przeni-
kania tlenu może być przeponowe naczynie 
wzbiorcze wypełnione wewnątrz powie-
trzem atmosferycznym zamiast gazem obo-
jętnym, tj. azotem. Zdarza się, że tlen może 
dostać się z wodą do instalacji pod wpły-
wem powstania miejscowego podciśnienia 
wywołanego przez nieodpowiednio zapro-
jektowaną pompę lub źle obliczoną obję-
tość przeponowego naczynia wzbiorcze-
go. Jego objętość nie może być zbyt mała. 
Zmiana ciśnienia w instalacji powoduje 
zmianę warunków, w których następuje roz-
puszczanie się gazów. 
W instalacjach wyposażonych w grzejniki 
wykonane ze stopów aluminium bardzo czę-
sto dochodzi do ich zapowietrzania się. Naj-
częściej zapowietrza się grzejnik usytuowa-
ny najbliżej kotła. Powodem takiej sytuacji 
jest wodór. Jest on produktem reakcji che-
micznej zachodzącej pomiędzy aluminium 
a miedzią. 

Zbędne powietrze, np. we wnętrzu pompy, może 
doprowadzić do jej zniszczenia oraz w bardzo 
znacznym stopniu przyczynia się do przyspiesze-
nia procesów korozyjnych w całej instalacji. 
Kolejnymi punktami, w których może nastę-
pować przenikanie powietrza do instalacji 
są: otwarte naczynia wzbiorcze, porowate 
uszczelki, nieszczelne połączenia oraz zaworu, 
a także rozkalibrowane i cieknące dławice. 
Przenikanie powietrza do zładu centralnego 
ogrzewania zachodzi wieloma drogami, spo-
śród których wymienić należy też:
- przedostawanie się powietrza do instalacji 
w trakcie jej napełniania,  
- wnikanie powietrza do zładu w postaci za-
wartych w wodzie pęcherzy i mikropęcherzy,
- wnikanie do instalacji powietrza rozpuszczo-
nego w wodzie,
- przedostawanie się powietrza przez ścianki rur 
z tworzyw sztucznych (bez bariery antydyfuzyj-
nej), nieszczelne dławice pomp i zaworów.
 
Napełnianie instalacji
Pozostawanie części powietrza w instalacji 
w czasie napełniania jej wodą związane jest 
głównie z nieprawidłowo prowadzonym od-
powietrzaniem. Napełnianie wodą zładu c.o. 

Najwięcej powietrza oraz innych ga-
zów będzie wydzielało się z wody 
tam, gdzie jest najwyższa tempera-
tura i najniższe ciśnienie. Można za-
łożyć, że temperatura wody w in-
stalacji ma podobną wartość jak na 
wyjściu z kotła. Zatem wydzielanie 
się gazów i powietrza będzie wzra-
stało ku górze, tam gdzie ciśnie-
nie statyczne jest najniższe, czyli na 
końcach przewodów pionowych. 

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

Nr 1 wśród profesjonalistów

Połączenia zaprasowywane – ekonomiczne i bezpieczne
Profipress to uniwersalny system kształtek zaprasowywanych z miedzi. Może być stosowany 
niemal do każdego rodzaju instalacji. Nowoczesna technologia gwarantuje krótszy czas  
montażu, a profil SC-Contur – maksimum bezpieczeństwa. Wszechstronność, profesjonalizm  
i ochrona – dzięki temu Profipress to zawsze doskonały wybór.  Viega. Liczy się pomysł! 
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Ogólne zasady montażu 
odpowietrzników automatycznych
• Odpowietrznik automatyczny montu-
jemy w najwyższym punkcie instalacji, 
to znaczy tam, gdzie najłatwiej groma-
dzi się powietrze. Może to być między in-
nymi górna część korpusu kotła czy też 
najwyższy punkt obudowy podgrzewa-
cza wody. Zaleca się również montaż na 
przewodach zasilających instalację,
• Odpowietrznik nie powinien być insta-
lowany w miejscach, w których występu-
je podciśnienie, np. przed pompą, gdyż 
może to doprowadzić do zassania po-
wietrza do wnętrza instalacji,
• Odpowietrznik musi być zainstalowany 
w pozycji pionowej zgodnie z naturalnym 
ruchem powietrza w instalacji ku górze, 
• Zaleca się stosowanie dodatkowo pod 
odpowietrznikiem zaworu zwrotnego 
(stopowego), co umożliwia jego wymia-

nę bez konieczności spuszczania wody  
z całej instalacji c.o.,
• Podczas odprowadzania gazów z in-
stalacji lub wprowadzania powietrza 
podczas spuszczania wody nie należy 
całkowicie wykręcać kapturka zamyka-
jącego kanał powietrzny.

Powyższe zasady dotyczą większo-
ści oferowanych na rynku tanich po-
pularnych odpowietrzników automa-
tycznych. Jednak nieznajomość ich 
budowy powoduje narzekanie użyt-
kowników na to, że ciekną i zapy-
chają się, powodując zalania po-
mieszczeń. W kolejnym numerze 
wyjaśnię, dlaczego taka sytuacja 
zdarza się dość często i jak można 
tego uniknąć! 

1  Budowa odpowietrznika automatycznego  
z zaworem stopowym

2  Różne konstrukcje odpowietrzników 
automatycznych

tura ma przy tym znacznie większy wpływ na 
rozpuszczalność gazów w wodzie niż ciśnie-
nie. Wzrost temperatury powoduje np. zmniej-
szanie się rozpuszczalności dwutlenku węgla 
w wodzie, tym samym zachwianie równowagi 
węglanowo-wapniowej i rozpadu kwaśnych 
węglanów wapnia i magnezu w myśl reakcji:

Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O
Mg(HCO3)2 → MgCO3 + CO2 + H2O

Produktem rozpadu są nierozpuszczalne  
w wodzie węglany wapnia i magnezu oraz 
wolny dwutlenek węgla. Gaz ten gromadzi 
się zwykle w postaci mikropęcherzy na po-
wierzchniach wymiany ciepła, jak: ścianki 
kotła, ścianki wymienników ciepła. Porywany 
jest on przez przepływającą wodę i przeno-
szony do dalszych części instalacji, gdzie  
w sprzyjających warunkach (spadek tempe-

ratury wody) może ponownie ulec rozpusz-
czeniu. Jednakże w najwyższych punktach 
instalacji, z uwagi na spadek ciśnienia pra-
wie zawsze przechodzi w fazę gazową. 

Dyfuzja przez ścianki rur z tworzyw 
sztucznych
Przenikanie powietrza do instalacji zacho-
dzi najintensywniej w rurach polietylenowych 
oraz wykonanych z polibutylenu. Sieć wią-
zań występująca w polietylenie jest na tyle 
gęsta, że nie pozwala do przenikania cząste-
czek wody na zewnątrz, jednak jest zbyt sła-
bym zabezpieczeniem  dla znacznie mniej-
szych cząsteczek powietrza. Z tego powodu 
w instalacjach c.o. należy bezwzględnie sto-
sować rury PE z barierą antydyfuzyjną. Ba-
riera ta wykonana jest ze specjalnej żywicy 
z alkoholu poliwinylowego (EVOH). Lepszym 
rozwiązaniem jest zastosowanie rur wielo-
warstwowych z polietylenu sieciowanego 
PE-X lub rur wielowarstwowych z polietylenu 
o podwyższonej wytrzymałości na tempera-
turę PE-RT (z wkładką aluminiową lub cien-
kościenną rurą miedzianą wewnętrz). Rury 
z osłoną antydyfuzyjną mają powłokę za-
bezpieczającą na powierzchni zewnętrz-
nej lub powłokę usytuowaną we wnętrzu 
ścianki rury. Bariera tlenowa jest nieodporna 

powinno się wykonywać przewodami:
- powrotnymi przy rozdziale górnym,
- powrotnymi i częściowo zasilającymi przy 
rozdziale dolnym,
przy jednoczesnym odpowietrzaniu zładu  
w najwyższych punktach i w miejscach nie-
korzystnie położonych, jak: grzejniki, rozdzie-
lacze, naczynia wzbiorcze, itp. Proces na-
pełniania instalacji należy przeprowadzić 
bardzo powoli. Zbyt szybkie wypełnianie  
zładu spowoduje powstanie pęcherzy po-
wietrznych.  Rozpuszczony gaz znajduje się  
w wodzie użytej do napełniania instalacji, 
naturalna zawartość rozpuszczonego tlenu 
wynosi 11 mg/l, a azotu 18 mg/l.

Powietrze zawarte w wodzie 
Układy c.o. podłączone do sieci cieplnej 
miejskiej napełniane są zwykle wodą uzdat-
nioną. Woda taka poddawana jest proceso-
wi demineralizacji na kolumnach jonitowych. 
Zmienia się również jej pH. W odgazowywa-
czach termicznych usuwa się z niej również 
gazy zawarte w wodzie.  Inna sytuacja bę-
dzie w układach napełnianych wodą wodo-
ciągową. Niezależnie od typu ujęcia dla bu-
dynku (powierzchniowe, głębinowe) woda 
będzie zawierać mniejsze lub większe ilości 
rozpuszczonych gazów, jak: dwutlenek wę-
gla, azot, tlen, a nawet wodór czy metan. 
Rozpuszczalność gazów w wodzie zgodnie  
z prawem Henry’ego zależy od ciśnienia  
i temperatury. Im wyższe ciśnienie w instalacji, 
tym rozpuszczalność gazów w wodzie rośnie 
i na odwrót: im wyższa temperatura, tym ich 
rozpuszczalność w wodzie spada. Tempera-

Wydzielanie się dwutlenku węgla 
z wody wodociągowej w instalacji 
c.o. jest procesem jednorazowym 
i zanika po całkowitym rozpadzie  
kwaśnych węglanów wapnia i ma-
gnezu. Usunięcie w porę fazy gazo-
wej zabezpiecza w tym wypadku 
całą instalację c.o. przed korozją  
i przedwczesnym zniszczeniem. 
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na wodę i nie może być naniesiona na we-
wnętrznej powierzchni rury. Innym rozwiąza-
niem może być zastosowanie do budowy in-
stalacji ogrzewczej rur z polipropylenu  
z wkładką aluminiową (nieperforowaną – 
tzw. rury „stabi”) lub rur z polibutylenu z ba-
rierą antydyfuzyjną. Szybkość dyfuzji powie-
trza w rurach PE zależy od temperatury  
i stopnia nasycenia wody tlenem. 

Nieszczelności pomp dławnicowych
Zasysanie powietrza przez pompę obiegową 
może pojawić się w pompie wyposażonej  
w dławnicę. Powstaje ono po stronie ssawnej 
pompy. Występujący w tym miejscu spadek 
ciśnienia przy nieszczelnej dławnicy działa jak 
eżektor, zasysając powietrze z pomieszczenia. 
Lepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie 
w instalacji pompy bezdławnicowej. Rynek 
oferuje bardzo bogatą ofertę w tym zakresie.

Odpowietrzanie

Zgodnie z normą PN-91/B-02420 instalacje 
centralnego ogrzewania, jak również insta-
lacje chłodzące pracujące w systemie za-
mkniętym, powinny być wyposażone w urzą-
dzenia umożliwiające usunięcie powietrza ze 
zładu, zarówno w czasie ich napełniania, jak 
i normalnej pracy. Odpowietrzanie urządzeń 
ogrzewczych może być dokonywane ręcznie 
lub automatycznie. Zastosowanie urządzeń 
do automatycznego (samoczynnego) od-

powietrzania instalacji centralnego ogrze-
wania prowadzi do wyeliminowania sieci 
przewodów i tradycyjnych naczyń odpowie-
trzających, co gwarantuje prawidłowe dzia-
łanie całej instalacji. Zastosowanie takiego 
rozwiązania obniża całkowity koszt instalacji 
odpowietrzającej o ok. 30-50% w porówna-
niu z instalacją standardową. Usytuowanie 
automatycznego odpowietrznika w instala-
cji c.o. musi być zgodne z zaleceniami  
PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrza-
nie instalacji ogrzewań wodnych. Wymaga-
nia”. Norma ta, obowiązująca od 1 stycznia 
1993 r., zaleca stosowanie automatycznych 
odpowietrzników w instalacjach c.o. – szcze-
gólnie z rozdziałem dolnym i pompą na zasi-
laniu. Możliwe jest odprowadzanie powietrza 
z poszczególnych grzejni-
ków (np. przy zastosowa-
niu odpowietrzników ręcz-
nych), pionów i poziomów 
instalacji. Każdy z automa-
tycznych odpowietrzników 
powinien być zamontowa-
ny wraz z zaworem stopo-
wym. Odpowietrzniki au-
tomatyczne instaluje się 
przy kotłach, na pionach 
oraz we wszystkich innych 
miejscach instalacji, gdzie 
może gromadzić się po-
wietrze i mogą powstawać 
trudności w samoistnym 
odprowadzeniu powietrza  
z danego fragmentu insta-
lacji (syfony).

Podział i montaż

Automatyczny zawór odpo-
wietrzający pływakowy to 

mały zbiorniczek z zamocowanym wewnątrz 
pływakiem, który jest połączony z dźwignią 
zaworu wylotowego. Zasada jego działania 
jest następująca:  
w momencie pojawienia się w okolicy zawo-
ru powietrza lub innych gazów pływak za-
woru opada na dół pod własnym ciężarem 
pociągając za sobą ramię dźwigni. Wów-
czas następuje otwarcie zaworu wylotowe-
go. Powietrze i gazy uwalniają się do atmos-
fery. Miejsce usuniętego powietrza wypełnia 
woda, która unosi pływak i zamyka zawór 
wylotowy. Automatyczne zawory odpowie-
trzające pływakowe przeznaczone są do 
usuwania fazy gazowej w postaci dużych pę-
cherzy przemieszczających się grawitacyjnie 
w kierunku najwyżej położonych punktów in-

stalacji. Każdy z odpowietrzników automa-
tycznych powinien być zamontowany wraz 
z zaworem stopowym. Pozwala on na bez-
pieczną wymianę odpowietrznika na nowy 
bez konieczności spuszczania całej wody  
z instalacji. Podczas wykręcania odpowietrz-
nika z zaworu stopowego następuje odcięcie 
wody do urządzenia.

Automatyczne odpowietrzniki,  
ze względu na ich przeznaczenie,  
możemy podzielić na: 
• pionowe – montowane na pionach, zbior-
nikach, rozdzielaczach itp.;
• kątowe – grzejnikowe montowane na 
grzejnikach stalowych, aluminiowych lub 
żeliwnych.  
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Proszę pamiętać, że zastosowanie 
do budowy instalacji rur bez barie-
ry antydyfuzyjnej jest porównywal-
ne z cotygodniową wymianą całej 
wody w instalacji na nową!!!
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nych zakresach pracy: są więc zawory o ob-
niżonym przepływie przeznaczone do ma-
łych odbiorników (o małym współczynniku 
kv) i inne przeznaczone do większych odbior-
ników, a nawet na bardzo duże przepływy 
tgz o zwiększonym współczynniku kv. 

Co jeszcze oprócz przepływów należy 
rozważyć?
Oprócz zakresu regulacji istotne podczas wy-
boru jest zwrócenie uwagi na to, ile jest moż-
liwych pozycji nastawy wstępnej oraz na to, 
czy nastawa jest widoczna, czy ukryta (ta 
ostatnia oznacza brak ingerencji użytkow-
ników końcowych). W zależności od tego, 
jaki zakres przepływu zawór obsługuje, ilo-
ma nastawami dysponujemy, jaka ma zostać 
zapewniona dokładność regulacji, różnie 
kształtują się ceny zaworów.
Wybierając pierwszy z półki zawór termosta-
tyczny – prawdopodobnie będzie to też mo-
del najtańszy – ryzykujemy montażem zawo-
ru, który nie spełni swojej funkcji, bo np. zakres 
jego pracy nie pokryje się z przepływem obli-
czeniowym wynikającym z projektu).
 
Czy każdy z producentów ma różne  
zawory termostatyczne?
Większość z wiodących producentów oferuje 
zawory obsługujące różne zakresy przepływu 
– to wynik tego, że w różnych instalacjach, 
jak również często w obrębie jednej instalacji 
(np. na małych pionach łazienkowych i in-
nych większych), obsłużyć musimy odbiorni-
ki o różnej wielkości i tym samym niejednako-
wym przepływie. 
Poszczególne obiekty charakteryzują się spe-
cyficznymi wymaganiami odnośnie dokład-
ności regulacji. W budynkach o podwyższo-
nym standardzie energetycznym (biurowce 
klasy A, domy pasywne i niskoenergetyczne) 

ważne jest, aby przepływ przez zawór był do-
kładnie dopasowany do przepływu wyzna-
czonego na podstawie obliczeń zapotrzebo-
wania na ciepło w danym pomieszczeniu. 
Tutaj więc musimy mieć do dyspozycji zawo-
ry o różnym skalowaniu nastawy wstępnej.  

o funkcjach, doborze i działaniu…  

Jaki zawór 
termostatyczny,  
a jaka głowica – najczęściej 
zadawane pytania

  Joanna Pieńkowska

  Czy obojętne jest, jaki zawór termo-
statyczny zostanie użyty w projekcie,  
a jaki potem zakupiony i zamontowany?
Zawór termostatyczny – podobnie jak wła-
ściwie każdy zawór regulacyjny w instalacji 
– musi być dopasowany do przepływu obli-

czeniowego w danym punkcie instalacji. Pro-
jektant stosując konkretną armaturę, musi 
wybrać i dostosować ją do parametrów pa-
nujących/zadanych w instalacji. Oferta ryn-
kowa zaworów termostatycznych jest bardzo 
bogata, a same zawory to armatura o róż-

tematyka głowic czy zaworów nie 
jest obca żadnemu projektantowi, 
ani wykonawcy, ale nie zawsze 
zastanawiamy się dłużej nad 
wyborem zaworu. Jest to temat 
ważny ze względu na to, że 
odpowiednie dobranie obu 
elementów pozwoli zapewnić 
odpowiednią temperaturę i komfort 
w pomieszczeniach. Poniżej kilka 
wskazówek (pytań i odpowiedzi)  
na temat odpowiedniego doboru 
tej na pozór prostej armatury.Armatura grzejnikowa

termostatyczny zawór grzejnikowy z stopniową 
nastawą wstępną typ Av6

Zawory termostatyczne z nastawą wstępną RA-N
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U większości wiodących producentów znaj-
dziemy zawory z nastawą stopniową i płynną 
bezstopniową oraz z różną liczbą możliwych 
pozycji nastawy wstępnej. 

http://www.instalreporter.pl


22l i s t o p a d  2 0 1 4  ( 1 1 )  a r t y k u ł  t e c h n i c z n y d O  s p I s U  T R E Ś C I

Co to jest i kiedy stosujemy nastawę 
stopniową?
Nastawa stopniowa to taka, która daje nam 
do dyspozycji kilka lub kilkanaście stopni skali. 
Może to być 6 (nastawy całkowite), 8 czy 
nawet 17 pozycji ( nastawy całkowite oraz 
połówkowe). Przykłady zaworów z nastawą 
stopniową, to typoszeregi armatury: AV6 czy 
AV9 firmy Oventrop, zawory RA-N produk-
cji Danfoss. W tych zaworach w większości 
przypadków nie ma możliwości wykonania 
nastaw pośrednich. Zawory takie umożliwia-
ją w miarę dokładne równoważenie instala-
cji, zapewniając stabilną jej pracę.  
W przypadku zastosowania zaworów z na-
stawą stopniową w porównaniu do insta-
lacji, w której zastosowano armaturę bez 
nastaw wstępnych obserwuje się dużo 
mniejsze straty ciepła, co bezpośrednio 
przekłada się na oszczędności energii. 
W wielu instalacjach (np. w systemach mo-
dernizowanych, gdzie i tak ze względu na 
brak możliwości wymiany rur lub innych ele-
mentów nie jesteśmy w stanie zapewnić pre-
cyzyjnej regulacji przepływu zarówno na 
etapie projektowania, jak i wykonawstwa) 
nastawa stopniowa jest wystarczająca. Ze 
względu również na rozsądną cenę zawory 
te wybierane są bardzo często.

Czy w takim razie nie można byłoby się 
obyć bez zaworów z nastawą płynną, 
precyzyjną, które są dużo droższe?
Kiedy projektantowi zależy na zapewnieniu 
przepływów obliczeniowych i ich dokład-
nym dopasowaniu na wszystkich grzejnikach, 
zawory z nastawą stopniową będą niewy-
starczające. Wtedy właśnie należy wybrać 
zawory z nastawą precyzyjną. W takich zawo-
rach możemy mieć do dyspozycji np. 7 na-
staw głównych i dodatkowo w zakresie każ-
dego obrotu między nastawami głównymi po 
10 pozycji pośrednich, czyli w sumie do 70 na-
staw pośrednich. Przykłady takich zaworów 
to: typoszereg F produkcji Oventrop, czy  
F-Exact produkcji IMI Hydronics Engineering.

Czy można znaleźć na rynku zawory de-
dykowane do obsługi zarówno dużych, jak 
i małych przepływów, które równocześnie 
mają dużo nastaw pośrednich i możemy sto-
sować je uniwersalnie, w każdej instalacji?
Na to pytanie nie można odpowiedzieć jed-
noznacznie. Każda instalacja jest inna, ma 
inne wymagania. 
Producenci starają się dostarczyć na rynek 
produkty, które powinny spełnić jak najszersze 
wymagania przy zachowaniu ceny produk-
tów na racjonalnie niskim poziomie, czyli takie, 
które moglibyśmy nazwać „uniwersalnymi”. 
Przykładem może być zawór AV9, zawór z na-
stawą stopniową. Projektant ma do dyspozy-
cji 17 nastaw, czyli jesteśmy w stanie obsłużyć 
i rozróżnić przepływy o różnych wartościach. 
Zawory tego typu pozwalają obsłużyć prze-
pływ wymagany zarówno dla małych od-
biorników różnej mocy (np. grzejniki łazienko-
we), jak również dla dużych. Takie zawory  
o szerokich zakresach regulacji ułatwiają 
prace zarówno na etapie projektowania in-
stalacji, jak i jej wykonania.

Wymagana armatura w zależności od typu grzejnika
Grzejniki bocznozasilane Grzejniki zintegrowane (zaworowe)
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Zawór grzejnikowy (do wyboru wykonania: proste, 
kątowe, osiowe, kolanowo-kątowe prawe i lewe)
Funkcje: nastawa wstępna – równoważenie 
przepływu

Głowica termostatyczna  
Funkcja: regulacja temperatury  
w pomieszczeniu

Zintegrowana w grzejniku wkładka 
termostatyczna
Funkcje: nastawa wstępna – równoważenie 
przepływu

Głowica termostatyczna
Funkcja: regulacja temperatury  
w pomieszczeniu

Zawór powrotny 
Funkcje: odcięcie grzejnika, opróżnianie  
i napełnianie, nastawa wstępna

Przyłącze dolne zintegrowane.
Funkcje: odcięcie grzejnika, opróżnianie  
i napełnianie, nastawa wstępna

Jaki problem może pojawić się, gdy pro-
jektant nie dopasuje wybranego zaworu 
do wymaganego przepływu?
Tak się czasami zdarza. Sytuacja taka wystą-
pi, jeśli w instalacji zostaną zamontowane za-
wory lub wkładki o za dużym zakresie regu-
lacji względem wymaganego przepływu. 
Często wybieramy standardowe zawory na 
całą instalację i wtedy problem pojawia się 

w grzejnikach łazienkowych, których moce 
wahają się w zakresie od 200 do 400 W. 
W przypadku zastosowania zaworów z nastawą 
stopniową, bez względu czy będzie to grzejnik 
o mocy 200 czy 350 W, w obliczeniach otrzyma-
my bardzo niską nastawę i słabe równoważe-
nie (brak będzie rozróżnienia przepływu na dwa 
grzejniki o różnej mocy) oraz regulację obarczo-
ną dużym błędem. Niskich nastaw należy uni-

Zawory termostatyczne HeRZ-tS-Fv  
o precyzyjnej regulacji, z widoczną 
nastawą wstępną
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Oprócz funkcji dekoracyjnej – inna głowica 
do łazienki, a inna do salonu pasująca de-
signem do grzejnika dekoracyjnego – na-
leży zwrócić uwagę na to, jak i gdzie będą 
montowane głowice. Może się okazać, że ze 
względu na obudowę, zabudowę czy przy-
stawienie kanapą, szczelną zasłoną zamiast 
standardowo stosowanej głowicy z czujni-
kiem wbudowanym konieczne będzie za-
montowanie głowicy z czujnikiem czy na-
stawnikiem wyniesionym.

Czy wszystkie głowice nadają się zarów-
no do stosowania w budynkach/lokalach 
mieszkalnych, biurowych oraz użyteczno-
ści publicznej?
Zasadniczo tak, ale w przypadku budynków 
użyteczności publicznej czy biurowych zale-
ca się stosowanie głowic wzmocnionych tzw. 
typu instytucjonalnego.
Takie głowice (lub osprzęt w postaci pier-
ścieni antykradzieżowych czy kołpaków) są 
przede wszystkim zabezpieczone przed od-
kręceniem przed osoby trzecie, czyli kra-
dzieżą np. z klatek schodowych, korytarzy 
szkół itp. Ukryta nastawa temperatury chroni 
przed dowolnym, niekontrolowanym odkrę-
caniem powyżej ekonomicznie uzasadnio-
nych wartości temperatury (odkręcania  
i zakręcanie na klatkach schodowych, od-
kręcania w biurach przez pracowników). Do-
datkowo głowice typu instytucjonalnego zo-
stały na tyle wzmocnione, że mogą przyjąć 
dużo większe obciążenia zarówno podłuż-
ne, jak i poprzeczne względem standardowo 
stosowanych głowic, a więc są dużo odpor-
niejsze na uszkodzenia mechaniczne.

Czy blokada temperatury na jakimś  
poziomie możliwa jest tylko w głowicach 
„instytucjonalnych”?

Nie, blokada może zostać wykonana w więk-
szości głowic na rynku. Najczęściej wymaganą 
blokadą jest ograniczenie na 16°C stosowane 
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. 
W zaworach takich brak jest możliwości usta-
wienia pozycji mniejszej niż „2” (odpowiadają-
cej właśnie tej granicznej temperaturze 16°C) 
– ograniczenie wymagane przez rozporządze-
nie ministra infrastruktury dotyczące „Warun-

kać ze względu na niebezpieczeństwo zatrzy-
mania cząstek stałych płynących w nie zawsze 
odpowiednio przygotowanym czynniku.

Jak wygląda sytuacja w przypadku 
wkładek grzejnikowych w grzejnikach 
zaworowych, zintegrowanych?
Tutaj sytuacja wygląda trochę gorzej.  
W większości przypadków decydując się na 
konkretny grzejnik, musimy w sprawie wyboru 
zaworu, a tym samym hydrauliki, zdać się na 
producenta grzejników. Część producentów 

grzejników umożliwia wybór wkładki (np. pre-
cyzyjna o zmniejszonym kvs czy standardo- 
wa) na etapie projektowania, u innych ewen-
tualnie możliwe jest wykonanie grzejników  
z wkładkami precyzyjnymi pod konkretne za-
mówienie. Pamiętajmy też o producentach, 
u których kupowany grzejnik nie ma zamon-
towanej wkładki. W takim przypadku wybór 
wkładki, a tym samym konkretnego zakresu 
regulacji leży po stronie projektanta instalacji. 
W idealnych przypadkach uda się dopaso-
wać wkładkę do punktu pracy (tak żeby prze-
pływ obliczeniowy znajdował się w zakresie 
30-70% całego zakresu regulacji armatury).

Oprócz zaworów termostatycznych,  
ważny jest również dobór odpowiedniej 
głowicy termostatycznej. Na co należy 
zwrócić uwagę poza funkcją dekoracyj-
ną głowicy termostatycznej? 
Na rynku mamy szeroką gamę głowic termo-
statycznych i wybór …rzeczywiście nie jest 
łatwy. Głowica termostatyczna ma za zada-
nie automatycznie regulować temperaturę 
w pomieszczeniu. 

Pierwszym aspektem, na który na-
leży zwrócić uwagę jest dopaso-
wanie głowicy do zaworu. Dobra 
zasada to stosowanie pary arma-
tury (zawór i głowica) tego samego 
producenta. Jeśli to nie jest możli-
we, należy sprecyzować do jakiego 
dokładnie gwintu (30x1,5; 30x1,0; 
28x1,5) czy rodzaju przyłącza po-
trzebujemy dobrać głowicę. 
Inne parametry, które trzeba spraw-
dzić to skok trzpienia termostatu (po-
winien być równy lub większy od 
efektywnego skoku grzybka zaworu) 
oraz odpowiednia siła zamykania.Głowica termostatyczna wzmocniona, 

antywandalowa

Zawor termostatyczny z wkładką vS,  
z nastawą wstępną i funkcją samoczyszczenia

Głowica typ instytucjonalny (blokada 
antykradzieżowa, blokada nastaway)
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PANDA typowa głowuca inwestycyjna  
w atrakcyjnej cenie
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ków technicznych, jakim powinny odpowia-
dać budynki i ich usytuowanie”. Najbardziej 
skuteczne są blokady wykonane fabrycznie, 
czyli przez producenta – takie głowice są do-
stępne w katalogach firm armaturowych. 
Przykładem mogą być głowice UNI LH i UNI 
LD dostarczane przez firmę Oventrop czy He-
imeier K i DX produkowane przez IMI Hydro-

nics ze skalą zaczynającą się od pozycji „2”.
Zdarza się również, że konieczne jest zastoso-
wanie głowic z blokadą „od-do”: np. od 16 
do 22°C (chroniącą przed uzyskaniem w po-
mieszczeniu temperatury wyższej niż 22°C).  
W przypadku takiego zapotrzebowania moż-
liwe jest wykonanie blokady w większej licz-
bie głowic pod specjalne zamówienie.

Grzejniki zintegrowane (dwa główne typy przyłączy dostępne na rynku)
Rodzaj przyłącza Producenci grzejników 
30x1,5 Brugman, Caradon-Stelrad, 

Dia-therm, Henrad, Kermi, 
Korado, Purmo, Radson, Vasco, 
Viessmann, Zehnder

złącze zaciskowe Arbonia, Brötje, Buderus, 
De’Longhi, Vogel&Noot

Uwzględnianie wszystkich powyż-
szych aspektów w tym wyglądu 
głowicy, zaworu, ale również para-
metrów technicznych, ich dopaso-
wania zagwarantuje właściwą pra-
cę układu ogrzewania. Będzie się 
to przekładać na wymierne ko-
rzyści w postaci niższych kosztów 
energii, a także przyczyni się do 
ochrony środowiska naturalnego. 
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na.�Du�że�pa�le�ni�sko�umoż�li�wia�spa�la�-
nie�po�lan�o�dłu�go�ści�53�cm�już�w�naj�-

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

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

Piotr Ma chaj
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Armatura Premium + Systemy

Pozostałe informacje do uzyskania w:
Oventrop Sp. z o. o. Bronisze, ul. Świerkowa 1B 05-850 Ożarów Mazowiecki
Tel. (22) 752 94 47
e-mail: info@oventrop.pl www.oventrop.pl                      

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

      
       

     
     

     
    

   
     

    
   

    
  

 
    

     
   

     
  

   
   

 

    
 

 
 

 
 
 

   
   

  
   

   
  

   

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

Innowacja + Jakość

Schemat instalacji
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termostat R-tronic  współpracujący  
z napędami w oparciu o komunikację radiową)
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Głowice termostatyczne dekoracyjne 
thera-200 Design
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Komfort, to już nie tylko zawory i głowice…
Odpowiednie dopasowanie głowicy i za-
woru coraz częściej jest niewystarczające. 
Taka para armaturowa to już standard po-
wszechnie stosowany. Wiedza techniczna 

idzie do przodu, obecnie mówiąc o klima-
cie czy komforcie w pomieszczeniu, zaczy-
namy zwracać uwagę również na inne pa-
rametry kształtujące klimat wewnętrzny,  
w tym np. wilgotność w pomieszczeniu czy 
zawartość dwutlenku węgla. Dbając jedynie 
o temperaturę, ale bez zapewnienia wyżej 
wymienionych parametrów nie będziemy  
w stanie zapewnić użytkownikowi komfortu  
w pomieszczeniu. Coraz częściej głowice ter-
mostatyczne zastępowane są elementami au-
tomatyki, które oprócz kontroli i regulacji tem-
peratury dostarczają też do centralnego 
systemu sterowania cennych wskazówek na 
temat pozostałych parametrów klimatu we-
wnątrz pomieszczenia (przykładem mogą być 
termostaty R-Tronic współpracujące z napęda-
mi w oparciu o komunikację radiową).  

http://www.instalreporter.pl
http://www.oventrop.pl
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Sterowanie ogrzewaniem  
– głowice elektroniczne Honeywell

  Głowice termostatyczne mają różny wy-
gląd i konstrukcję, jednak zasada ich działa-
nia jest podobna. Reagują one na zmianę 
temperatury w pomieszczeniach, otwierając 
lub przymykając zawór termostatyczny. Pa-

miętać również należy, że zamontowanie sa-
mego zaworu termostatycznego nie daje 
nam żadnych oszczędności i nie zapewnia 
odpowiedniego komfortu cieplnego. Musi on 
współpracować z głowicą.

Do niedawna na rynku spotkać można było 
wyłącznie głowice mechaniczne, które są roz-
wiązaniem relatywnie tanim, dają podstawową 
regulację temperatury pomieszczenia i pozwa-
lają zaoszczędzić nawet 30% energii cieplnej. 

większość domów w Polsce ogrzewanych jest grzejnikami wodnymi. Bardzo często 
właściciel mieszkania, inwestując w ogrzewanie, skupia się jedynie na ładnym wyglądzie 

grzejnika, zapominając, że jego głównym zadaniem jest dostarczenie odpowiedniej ilości ciepła. By to zapewnić 
niezbędne jest zastosowanie dodatkowych urządzeń. Najbardziej popularnym rozwiązaniem jest zastosowanie 
zaworów z głowicami termostatycznymi. 

V2020DVS15 V2020DBB15 VT3096DX20
VT3096DY15

V2880 Therafix Design

DN10 do DN20, przyłącze od ⅜” do ¾”, różnorodne wersje korpusu,  
z niklowanego mosiądzu, ciśnienie nominalne PN10, maks. temp. 130oC, 
skok 2,5 mm, możliwość wymiany wkładki bez opróżniania instalacji

zestaw: głowica Thera-4 + zawór 
podwójny V2496 do współpracy 
z grzejnikami z przyłączem ½” lub 
¾”, wykonanie prosty (kvs = 3,5) 
lub kątowy (kvs = 1,8), funkcja 
odcinająca, 
ciśnienie nominalne PN10,  
maks. temp. pracy 120oC

zawór zespolony, dekoracyjny 
złożony z: wkładki termostatycznej 
oraz zaworu podwójnego, 
wykonanie proste (kvs = 1,2) lub 
kątowe (kvs = 1,2), przyłącze do 
grzejnika ½”, przyłącze specjalne 
od strony instalacji, powlekane 
chromem lub tworzywem, 
ciśnienie nominalne PN10, maks. 
temp. pracy 130oC, przyłącze 
głowicy M30x1,5 mm 

wkładka z nastawą wstępną,  
kvs = 0,72, maks. ciśn. różnicowe  
2 bar, funkcja samoczyszczenia

wkładka bez nastawy, kvs = 0,62, 
ciśnienie maks. ciśn. różnicowe  
1 bar

Coraz popularniejszym rozwiązaniem sta-
ją się również głowice elektroniczne, któ-
re oprócz precyzyjnej regulacji temperatury 
umożliwiają realizację programów czaso-
wych. Ich zastosowanie daje więc możliwość 
dodatkowych oszczędności poprzez obniże-
nie temperatury w pomieszczeniu, gdy z nie-
go nie korzystamy. Podczas wyboru takiej 
głowicy warto zwrócić uwagę, czy:
• głowica może realizować samodzielny pro-
gram dla każdego dnia tygodnia oraz ile po-
ziomów temperatury możemy nastawić  
(im więcej, tym lepiej),
• stosowanym algorytmem pracy jest  
fuzzy logic (najbardziej zaawansowane 
sterowanie),
• głowica ma funkcję otwartego okna (za-
myka dopływ ciepła do grzejnika po otwar-
ciu okna, by uniknąć strat energii),
• dostępna jest funkcja optymalizacji (za-
pewnienie odpowiedniej temperatury w po-
mieszczeniu w żądanym przez nas czasie).

Na co warto zwrócić uwagę podczas  
wyboru głowicy? 
Na pewno oprócz samego wyglądu, na  
klasę energetyczną. Aby ułatwić użytkowni-
kowi dokonanie odpowiedniego wyboru,  

BLOK TEMATYCZNY

Honeywell Sp. z o.o. 
02-672 Warszawa 
ul. Domaniewska 39B
tel. 22 60 60 900
faks 22 60 60 901
automatykadomow@honeywell.com
www.honeywell.com.pl
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w ostatnim czasie powstała podobna kla-
syfikacja głowic, jak w przypadku urządzeń 
AGD. Wybierając głowicę, powinniśmy wy-
bierać głowice co najmniej klasy A, która 
zapewni nam największy komfort i najwyż-
sze oszczędności.

Jak osiągnąć komfort cieplny  
w pomieszczeniu?
Aby dobrze czuć się w każdym pomieszcze-
niu domu czy mieszkania, temperatura w nim 
powinna być dobrana pod kątem jego prze-
znaczenia. 
Najczęściej zalecana temperatura w po-
mieszczeniach dziennych jak np. salon czy 
kuchnia to 21°C, w łazience ta temperatu- 
ra powinna być wyższa i wynosić ok. 24°C, 
natomiast rekomendowana temperatura  
w sypialni w nocy to 16°C. Jeśli więc chce-

my odczuwać przyjemnie ciepło, musimy re-
gulować temperaturą. Zadanie to na pewno 
spełnią najlepiej głowice elektroniczne, które 
najszybciej reagują na zmiany temperatury  
i jednocześnie poprzez odpowiedni program 
czasowy zapewniają komfort o każdej porze 
dnia i nocy.

Pamiętajmy:
• obniżając temperaturę o 1°C, można za-
oszczędzić do 6% energii,
• należy ogrzewać tylko te pomieszczenia,  
z których się korzysta,
• dbajmy o odpowiedni stan instalacji 
grzewczej (po około 10 latach zawory ter-
mostatyczne nie działają już tak dobrze 
– wymieniając je i stosując głowice elek-
troniczne, można oszczędzić do 30% na 
ogrzewaniu).  

T1002W0 Thera-100 T3001 Thera -4 Classic HR90EE
regulacja temperatury w pomieszczeniu, przyłącze  
M30x1,5 mm, mocowanie nakrętką, pokrętło i korpus  
z tworzywa białego (RAL 9016), spełnia wymagania  
normy EN215

głowica elektroniczna,  
z programem tygodniowym,  
3 poziomy temperatury  
z zakresu od 5 do 30oC,  
6 zmian na dobę,  
z uchylnym podświetlanym 
wyświetlaczem, tryb 
automatyczny, EKO lub ręczny, 
funkcje specjalne (Wakacje, 
Przyjęcie lub Nieobecność), 
tryb „otwartego okna”; 
możliwość współpracy  
z czujnikiem zdalnym 

czujnik woskowy, zakres 
regulacji od 1 do 26oC

czujnik cieczowy
zakres regulacji od 1 do 28oC 
lub od 6 do 26oC, możliwość 
ograniczenia zakresu regulacjii

Gdzie grzejnik 
tam DANFOSS

  Głowice termostatyczne utrzymują sta-
łą, wymaganą temperaturę oddzielnie dla 
każdego pomieszczenia. Pozwalają zredu-
kować zużycie energii – średnio o 20%. Jest 
to możliwe dzięki wykorzystaniu innych źró-
deł ciepła i utrzymaniu stałej temperatury 
w pomieszczeniu. Wybór urządzeń o wyso-
kiej jakości jest gwarancją wieloletniej efek-
tywnej pracy instalacji i osiągnięcia dużych 
oszczędności.

living connect® oraz Danfoss Link™ CC to 
bezprzewodowa kontrola, komfort oraz wy-
goda użytkowania. System Danfoss Link ste-
ruje ogrzewaniem w każdym pomieszczeniu 
oraz umożliwia szybką zmianę nastaw na 
panelu centralnym. Temperatura może być 
również zmieniona za pośrednictwem ter-
mostatu elektronicznego living connect®, 
który następnie wysyła sygnał do pane-
lu Danfoss Link™ CC oraz synchronizu-
je stan pracy termostatów we wszystkich 
pomieszczeniach. Tryb wakacyjny umoż-
liwia znaczące oszczędności energii dzię-
ki utrzymywaniu niższej temperatury, kiedy 
wyjeżdżamy z domu i przywracaniu tem-
peratury komfortu, kiedy domownicy wra-
cają. Funkcja otwartego okna sprawia, że 
system sam wyłącza ogrzewanie, gdy ter-
mostat grzejnikowy wykryje szybki spadek 
temperatury, taki jak przy otwarciu okien. 
Termostaty elektroniczne living connect® są 

proste w mon-
tażu i pasują 
do większości 
grzejników i zaworów do-
stępnych na polskim rynku, tj. Danfoss RA, 
starych zaworów Danfoss RTD oraz zawo-
rów z połączeniem M30x1,5.

Podążając za nowoczesnym wzornictwem 
grzejników, Danfoss oferuje serię stylowych 
termostatów grzejnikowych living design®. 
Cała głowica termostatyczna utrzymana 
jest w jednej tonacji kolorystycznej, ideal-
nie współgrającej z grzejnikiem. Pomieszcze-
nia nabierają nowoczesnego i estetyczne-
go wyglądu, a grzejnik wraz z głowicą living 
design® jest dopełnieniem ich charakte-
ru. Głowice serii RAX współpracują z zawo-
rami Danfoss RA a głowice RAX-K z zawora-

Danfoss Poland Sp. z o.o.
ul. Chrzanowska 5, 05-825 Grodzisk Maz.
tel. 22 755 07 00, faks 22 755 07 01
www.danfoss.pl, info@danfoss.com
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mi o połączeniu M30x1,5. Wszystkie modele 
głowic z serii living design® wyposażone są 
w bezpiecznik mrozu, zabezpieczenie przed 
kradzieżą oraz umożliwiają pełne odcięcie 
przepływu przez zawór.

Zastosowanie w głowicy Danfoss RA 2000 
unikalnej technologii mieszka gazowego, za-
pewnia użytkownikowi możliwość uzyskania 
największych oszczędności wśród rozwiązań 
standardowych. W głowicach RA 2000 me-
dium jest gaz, który nagrzewa się i schładza 
szybciej od cieczy termostatycznej stosowa-
nej w tradycyjnych głowicach. Z pozoru nie-
wielka różnica konstrukcyjna, daje możliwość 
szybszego reagowania na pojawiające się 
„darmowe” źródła ciepła. Głowice serii RA 
2000 współpracują z zaworami Danfoss RA 
oraz starymi zaworami Danfoss RTD (model 
RAVIS). Wszystkie modele głowic z serii  
RA 2000 wyposażone są w bezpiecznik mro-
zu, zabezpieczenie przed kradzieżą oraz moż-
liwość ograniczania i blokowania ustawionej 
wartości temperatury. Zwarta i solidna kon-
strukcja głowicy sprawia, iż jest ona bardzo 
wytrzymała na wszelkiego rodzaju uszkodze-
nia mechaniczne. Innowacyjne złącze zatrza-
skowe, gwarantuje stabilne i trwałe połącze-
nie głowicy z zaworem termostatycznym,  
a sam montaż zajmuje tylko kilka sekund.  
Głowice RA 2000 występują również w wersji  
z ograniczeniem temperatury minimalnej 16°C.

Firma Danfoss oferuje bardzo szeroki asorty-
ment zaworów grzejnikowych, przeznaczo-
nych dla każdego typu instalacji grzewczej. 
Zawory grzejnikowe z nastawą wstępną za-
pewniają optymalny rozdział wody w instalacji, 
co zwiększa komfort i redukuje zużycie energii. 
Zmiany nastawy wstępnej zaworu dokonuje 
się bez użycia dodatkowych narzędzi.  

Dynamic Valve™ RA-N VHX RA-NCX
termostatyczny zawór grzejnikowy 
z wbudowanym automatycznym 
regulatorem różnicy ciśnienia 
(„dwa w jednym”); do 
dwururowych instalacji c.o.; DN 10  
i DN 15, proste i kątowe; min./maks. 
wymagane ciśnienie różnicowe 
10/60 kPa; zakres przepływu:  
25-135 l/h;
dostępne: przyrząd dP tool™ 
do kontroli ciśnienia w obiegu 
krytycznym i optymalizacji punktu 
pracy pompy 

z nastawą wstępną; do 
dwururowych instalacji c.o., 
DN 10, 15, 20, 25; niklowany, 
figura prosta, kątowa, trójosiowa, 
UK; dostępny jest w wykonaniu 
wydłużonym

zestaw przyłączeniowy z głowicą 
termostatyczną RAX do grzejników 
dekoracyjnych i łazienkowych,  
o rozstawie 50 mm z gwintem ½”, 
maks. temperatura 120oC, maks. 
ciśnienie 10 bar, wykonany  
z mosiądzu, niklowany

z nastawą wstępną, do instalacji 
z drabinkowymi grzejnikami 
łazienkowymi, a także z grzejnikami 
z podłączeniem 50 mm prosty, 
kątowy trójosiowy, DN 15;  
przyłącze R ½, chromowany,  
maks. ciśnienie robocze 10 bar; 
maks. temp. wody 120°C

RA2994 living design® RAX living connect®

wbudowany mieszek gazowy, dostępna 
również wersja z czujnikiem wyniesionym;
czujnik cieczowy wbudowany; bezpiecznik 
mrozu; ograniczenie i blokowanie zakresu 
regulacji temperatury; zatrzask RA, wersja 
RAVIS na zawór Danfoss RTD-N; dodatkowe 
zabezpieczenie przeciwkradzieżowe, 
blokowanie i ograniczanie ustalonej 
wartości temperatury za pomocą kołków 
ograniczających montowanych w tylnej części 
głowicy

wbudowany mieszek cieczowy; czujnik 
cieczowy wbudowany, bezpiecznik mrozu, 
pozycja „0”; 8-28°C; zatrzask Danfoss RA-N lub 
gwint M30x1.5
5 wersji: biała (RAL9016), chrom, stal nierdzewna 
(inox), czarna (RAL9005), biała (RAL9016)/chrom

elektroniczny, zdalnie programowalny;
oszczędność energii, tygodniowe schematy 
ogrzewania z regulacją obniżeń temperatury, 
programowane zdalnie poprzez panel 
centralny Danfoss Link™ CC, zmienne nastawy 
i do 3 okresów obniżonej temperatury w ciągu 
doby, tryb wakacyjny;
4-28°C; dostępne adaptery do zaworów 
Danfoss RA-N, RTD-N, do zaworów  
z połączeniem M30x1.5;
funkcja otwartego okna, ochrona przed 
zakamienianiem polegająca na okresowym 
testowaniu pracy zaworu po sezonie grzewczym, 
precyzyjna regulacja PID, sterowanie 
adaptacyjne, blokada przycisków, podświetlany 
wyświetlacz, trwałość baterii 2 lata, sygnalizacja 
niskiego poziomu naładowania baterii

http://www.instalreporter.pl
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W przypadku pomieszczeń o dużej po-
wierzchni lub dużej wysokości, przekazanie 
informacji jest utrudnione – termostat działa-
jący automatycznie reguluje temperaturę tyl-
ko w swoim sąsiedztwie. Wynika to z faktu,  
iż czujnik temperatury jest zintegrowany  
z elementem nastawczym i regulacyjnym. 
Nie ma również możliwości regulacji wy-
dajności pracy grzejników kanałowych  
w podłodze, grzejników zabudowanych  
lub schowanych za kotarą przy wykorzy-
staniu tradycyjnych głowic termostatycz-
nych. W takich przypadkach należy stoso-
wać głowice termostatyczne HERZ 9000  
z wyniesionymi czujnikami lub zadajnikami. 

Głowica termostatyczna HERZ (fot. 2 ) nazy-
wana jest głowicą z wyniesionym czujnikiem, 
ponieważ temperatura, którą chcemy utrzy-
mać w pomieszczeniu, jest zadawana bez-

pośrednio na głowicy, informacja zaś o tem-
peraturze w pomieszczeniu pozyskiwana jest 
poprzez kapilarę z czujnika znajdującego się 
w pomieszczeniu. Rozwiązanie sterowania 
temperaturą w pomieszczeniu z zastosowa-
niem głowicy HERZ z wyniesionym czujnikiem 
charakteryzuje się tym, iż nastawę tempera-

HERZ – termostatyczna 
regulacja temperatury 
w pomieszczeniach 
ogrzewanych grzejnikami

  Stosowanie urządzeń regulacyjnych  
w systemach grzewczych ma na celu za-
pewnienie komfortu cieplnego użytkowni-
kom poprzez zabezpieczanie odpowiednich 
warunków pracy instalacji. Regulacja termo-
statyczna systemów grzewczych ogranicza 
równocześnie zużycie energii, a w konse-
kwencji obniża koszty związane z ogrzewa-
niem. Obowiązek stosowania regulacji wy-
nika z prawa budowlanego (Dz.U. z 2004 Nr 
75, poz. 690). Wymagania prawa budowla-
nego doskonale spełniają głowice termo-
statyczne marki HERZ we współpracy z za-
worami termostatycznymi HERZ, jak również 
głowice HERZ instalowane na grzejnikach 
wyposażonych w termostatyczne wkładki 
zaworowe.

Termostat HERZ (zawór termostatyczny z gło-
wicą termostatyczną – fot. 1 ) jest regula-
torem proporcjonalnym bezpośredniego 
działania, ponieważ ma zadajnik (pokrętło 
głowicy), element wykonawczy (mieszek 
z czynnikiem roboczym napędzający trzpień 
zaworu) oraz czujnik temperatury zabudowa-
ny w głowicy. Aby taki regulator ciepła re-
gulował temperaturę w pomieszczeniu, musi 
być spełniony warunek podstawowy, czy-
li pomiar temperatury w odpowiednim miej-
scu. W małych pomieszczeniach warunek 
ten jest spełniony w sposób oczywisty. Prze-
kazywanie informacji na temat temperatury 
w pomieszczeniu do regulatora odbywa się 
na zasadzie swobodnej konwekcji, z pewnym 
opóźnieniem w czasie.

Zawory i głowice termostatyczne 
stanowią centralną pozycję w ofercie 
produktowej grupy HeRZ – jednego  

z najważniejszych europejskich producentów 
armatury grzewczej i instalacyjnej. Produkty marki HeRZ 

w pełni sprawdziły się i nadal sprawdzają w polskich warunkach 
eksploatacyjnych, a najlepszym tego dowodem jest ponad  
6 milionów sprzedanych termostatów.
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niesionym zadajnikiem polega na tym,  
iż w pomieszczeniu, w którym chcemy re- 
gulować temperaturę, zabudowany jest za-
dajnik ścienny, za jego pomocą zadawana 
jest temperatura. W pokrętle zadajnika znaj-
duje się zespolony czujnik, który pobiera in-
formacje o temperaturze w pomieszczeniu  
i poprzez kapilarę przenosi ciśnienie do na-
pędu elementu wykonawczego, a mieszek 
wywiera odpowiedni nacisk na trzpień zawo-
ru termostatycznego. Powoduje to przymyka-
nie lub otwieranie zaworu i w konsekwencji 
regulację wydajności pracy grzejnika. Roz-
wiązanie z głowicą termostatyczną z wynie-
sionym zadajnikiem ma zastosowanie w do-
mach jednorodzinnych oraz w mieszkaniach, 
gdzie wskazana jest możliwość zmiany na-
staw przez każdego z domowników wg indy-
widualnych potrzeb. 

Systemy regulacji temperatury wyposażo-
ne w zawory i głowice termostatyczne marki 
HERZ gwarantują precyzję regulacji, przy za-
chowaniu prostoty rozwiązania.  

tury możemy zrobić w miejscu, gdzie zabu-
dowany jest zawór termostatyczny. Miejsce 
zabudowy takiej głowicy, to zazwyczaj za-
mykane szafki instalacyjne. Takie rozwiązanie 
jest szczególnie zalecane do regulacji tem-
peratury w pomieszczeniach ogólnodostęp-
nych, gdzie układ regulacyjny jest chroniony 
przed dostępem osób trzecich (np. w szko-
łach, biurach czy pomieszczeniach użytecz-
ności publicznej).

Istnieje także możliwość wykorzystania do re-
gulacji temperatury głowicy termostatycznej 
HERZ z wyniesionym zadajnikiem (fot. 3 ).  
Różnica pomiędzy głowicą termostatyczną  
z wyniesionym czujnikiem, a głowicą z wy- 

HERZ PORSCHE Design HERZ Mini HERZ Classic
do zaworów termostatycznych HERZ, czujnik cieczowy, do regulacji temperatury 
pomieszczenia, zakres regulacji 6-28oC, zabezpieczenie przed zamarznięciem instalacji,  
gwint przyłączeniowy M 28x1,5, kolor biały, możliwość blokady, ograniczenia nastawy, 
możliwość zabezpieczenia przed kradzieżą
dodatkowy pierścień 
ograniczający nastawę

- -

HERZ TS-90-V HERZ TS-98-V HERZ 3000 HERZ VUA-40
zawór termostatyczny z nastawą 
ciągłą, ukrytą, figura prosta 
lub kątowa, do budownictwa 
wielorodzinnego 

zawór termostatyczny z nastawą 
ciągłą, widoczną, figura prosta 
lub kątowa, do budownictwa 
jednorodzinnego

do grzejników panelowych  
w instalacjach dwururowych,  
figura prosta lub kątowa

do grzejników drabinkowych 
łazienkowych w instalacjach 
dwururowych, figura prosta lub 
kątowa, z wkładką termostatyczną 
z nastawą wstępną widoczną

DN 10-20, maks. temp.120oC, maks. ciśnienie 10 bar, szereg montażowy F, 
kv: 0,03-0,55, kvs: 1,1, wykonany z mosiądzu, niklowany, z półśrubunkiem, 
przyłącze od strony rur z gwintem wewnętrznym (mufa) lub zewnętrznym 
do stosowania przyłączy zaciskowych

przyłącze od strony grzejnika G ¾  
ze stożkiem lub R ½, od strony rur 
G ¾ ze stożkiem, rozstaw 50 mm, 
maks. temp. 120oC, maks. ciśnienie 
10 bar, kvs: 1,9, wykonany  
z mosiądzu, niklowany

kv: 0,03-0,55, kvs: 1,1, przyłącze 
od strony grzejnika R ½ z rurką 
nurnikową, od strony rur G ¾ ze 
stożkiem, rozstaw 40 mm, maks. 
temp. 120oC, maks. ciśnienie 
10 bar, wykonany z mosiądzu, 
niklowany
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HERZ Armatura i Systemy  
Grzewcze sp. z o.o.
32-020 Wieliczka, 
ul. Artura Grottgera 58
tel. 12 289 02 20, faks 12 289 02 21
centrala@herz.com.pl 
www.herz.com.pl
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Techniczne 
argumenty  
za zastosowaniem zaworów  
i termostatów OVENTROP

  Zawory do współpracy  
z termostatem cieczowym

Ciecz jako medium o słabej ściśliwości wy-
twarza przy wzroście objętości (wskutek rosną-
cej temperatury) dużą siłę nacisku na trzpień 
i grzybek zaworu. Silny termostat pozwala na 
użycie w zaworze silnej sprężyny powrotnej 
odpowiedzialnej za otwieranie go, kiedy tem-
peratura otoczenia spada (pamiętajmy: ter-
mostat przymyka zawór, sprężyna go otwiera). 
Sprężyna w zaworze Oventrop ma siłę 5 kG. 
Jej zastosowanie ma pozytywny wpływ na 
pewne aspekty pracy zaworu w instalacji:
- sprężyna pewnie odrywa grzybek od gniaz-
da zaworu po okresie silnego docisku (np.  
w warunkach wysokiej temperatury lata)  
i okresowego opróżnienia fragmentu instala-
cji, w której zawór pracuje. Dzięki temu  
w znacznie mniejszym stopniu grozi mu tzw. 
„zapieczenie” objawiające się trwałym od-
cięciem przepływu przez grzejnik;
- siła sprężyny w miarę pewnie pokonuje 
również rosnące z latami eksploatacji opory 
przesuwu trzpienia zaworu (np. wskutek wy-
trącania się osadów i odkładaniu innych za-
nieczyszczeń). Zawór nie tylko wykazuje pod-

wyższoną odporność na złą jakość wody 
instalacyjnej, ale przede wszystkim zacho-
wuje zdolności regulacyjne w dłuższym okre-
sie eksploatacji. Dotyczy to zwłaszcza warto-
ści tzw. histerezy, która decyduje o poziomie 
energooszczędności zaworu termostatyczne-
go i która zależy wprost od oporów ruchu ze-
społu termostat – zawór.

Szeroki wybór głowic termostatów
 
Kilkadziesiąt różnych wariantów głowic po-
zwala na znalezienie odpowiedniego termo-
statu dla każdej sytuacji na budowie. Termo-
staty mogą być użyte do zwykłych zaworów 
grzejnikowych lub do wkładek zaworowych 
zintegrowanych w grzejnikach typu com-
pact. W standardowym wykonaniu wypo-
sażone są w funkcję pełnego zamknięcia 
(pozycja „0” na skali), umożliwiającą odcię-
cie przepływu przez grzejnik również w tem-
peraturze poniżej 7ºC. Dla obawiających 
się niskiej temperatury otoczenia dostęp-
ne są wersje bez tej funkcji. Zakres regulowa-
nej temperatury od 7 do 28ºC, z możliwością 
blokowania wybranego ustawienia lub ogra-
niczania dowolnego przedziału skali tem-

Termostaty grzejnikowe Oventrop jako jedne z pierwszych zostały sprawdzone  
w systemie oceny energetycznej TELL (Thermostatic Efficiency Label). Nowy wy-
różnik armatury grzewczej służy jako dodatkowa informacja oraz wskazówka 
dla klientów, którzy przywiązują dużą wagę do oszczędzania energii. Etykieta 
TELL pozwala rozpoznać w produkcie Oventrop nowoczesne i efektywne urzą-
dzenie służące oszczędzaniu energii. Klasyfikacja TELL oparta jest na surowych 
wymaganiach technicznych. Jednym z nich jest spełnienie wszystkich europej-
skich norm dotyczących sprawdzanego produktu. Oventrop nabył prawo do 
etykietowania termostatów UNI XH i UNI SH znakiem TELL. Wymienione termosta-
ty i zawory odpowiadają wymaganiom klasy energetycznej A (najwyższej moż-
liwej w klasyfikacji). Dzięki zintegrowanej nastawie wstępnej zawory umożliwiają 
hydrauliczne dopasowanie ilości czynnika, a tym samym dostarczenie odpo-
wiedniej ilości ciepła do każdego z grzejników instalacji. 

UNI LH Vindo RTD UNI LHB model instytucjonalny 
z wbudowanym czujnikiem cieczowym, z mieszkiem falistym zawalcowanym w metalowej 
kapsule wypełnionej cieczą
funkcje: ukryte mocowanie (tylko UNI LHB), ograniczenie i blokada temperatury, blokada 
nastaw, zakres nastaw 7-28°C;
możliwość ograniczenia i blokowania nastawionej wartości temperatury z dokładnością do 1°C; 
ochrona przeciwzamrożeniowa: ~7°C;
maks. temperatura czynnika grzewczego: 120°C
dopuszczalna temperatura otoczenia 0-50°C
montaż na wszystkich 
zaworach o gwincie 30x1,5;
wykonania z pozycja zero, bez 
pozycji zero, z ograniczeniem 
od 16°C;
kolory: biały, szary, 
antracytowy, pozłacany, 
chromowany;
możliwość zabezpieczenia 
antykradzieżowego, 
dostępne kołpaki i wykonania 
instytucjonalne o sile docisku 
120 N;
odporność na zginanie: 815 N;
odporność na skręcanie:  
25,8 Nm

montaż na zaworach RTD firmy 
Danfoss

montaż na wszystkich 
zaworach o gwincie 30x1,5;
odporność na zginanie 1000 N
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peratury. Oprócz tradycyjnych termostatów 
program sprzedaży obejmuje również dużą 
gamę termostatów ze zdalnymi czujnikami  
i nastawnikami.
Firma Oventrop znana jest w branży z prostych 
rozwiązań niektórych problemów związanych 
z montażem i eksploatacją instalacji. Nale-
żą do nich m.in. adaptery kątowe ułatwiają-
ce montaż i obsługę termostatów w wąskich 
wnękach grzejnikowych, czy nakładki na 
skalę, ułatwiające odczyt jej cyfr na termo-

stacie ułożonym prostopadle do linii wzroku.
Użycie materiałów najlepszego gatunku, sta-
ranna i precyzyjna obróbka półfabrykatów, 
konsekwentne dotrzymywanie reżimu wdro-
żeniowo-produkcyjnego oraz wysoki poziom 
serwisu udokumentowane są i gwarantowa-
ne certyfikatem ISO 9001. Rodzinna własność 
firmy Oventrop od momentu powstania do 
dnia dzisiejszego (160 lat tradycji) są niefor-
malną rękojmią niezawodności produktów 
trafiających do rąk klientów.  

Oventrop sp. z o.o.
Bronisze, ul. Świerkowa 1B
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 722 96 42, faks 22 722 96 41
info@oventrop.pl, www.oventrop.pl
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AV6 (skrócona wersja  
zabudowy RFV 6)

F (skrócona wersja RF) Multiflex F Multiblock TRTL

korpus niklowany, trzpień ze stali nierdzewnej, z podwójnym uszczelnieniem;
przyłącze gwintowe pod termostat M 30x1,5;
przyłącze do rury gwintowanej, miedzianej, ze stali cienkościennej lub do 
wielowarstwowej rury połączeniowej „Copipe”;
możliwa wymiana wkładki zaworowej w pracującej instalacji za pomocą 
przyrządu „Demo-bloc”; 
wykonania: zawór kątowy, prosty, osiowy, kolanowo-kątowy; 
ciśnienie pracy do 1 MPa

korpus z mosiądzu, niklowany; 
do zastosowania z grzejnikami zaworowymi z króćcami 3/4” GZ  
(gwint zewnętrzny) i 1/2” GW (gwint wewnętrzny)
maks. ciśnienie pracy 10 bar (1 MPa);
dostępne maskownice białe i chromowane;
uszczelnienie „miękkie” lub „metal na metal”

zawór termostatyczny  
z 6-stopniową nastawą wstępną  
do dostosowania strumienia 
przepływu do żądanego 
zapotrzebowania ciepła;
średnice DN 10-25;
kvs 0,9 (0,65 przy regulacji 2 K, 0,32 
przy regulacji 1 K);
maks. temperatura pracy 120°C 
(krótkotrwale do 130°C);
ciśnienie różnicowe do 0,1 MPa

zawór termostatyczny z płynną 
bezstopniową nastawą wstępną  
do dostosowania strumienia 
przepływu do żądanego 
zapotrzebowania ciepła;
średnice DN 10-20;
kvs 0,37 (0,32 przy regulacji 2 K, 0,2 
przy regulacji 1 K);
maks. temperatura pracy 120°C 
(krótkotrwale do 140ºC);
ciśnienie różnicowe do 0,3 MPa

mogą być stosowane  
w instalacjach jedno-  
i dwururowych;
temperatura pracy do 120°C 
(krótkotrwale do 130°C);
funkcje (w zależności od 
wykonania): odcięcie, nastawa 
wstępna, opróżnianie, napełnianie;
dostępne przyłącze krzyżowe czy  
o zmiennym kącie nachylenia

rozstaw miedzy zasilaniem  
i powrotem 50 mm;
temperatura pracy do 70°C; 
funkcje: odcięcie (grzejnikowy 
zawór powrotny), ogranicznik 
temperatury posadzki grzejnej RTL 
nastawa wstępna (grzejnikowy 
zawór termostatyczny), 
opróżnianie, napełnianie;
możliwa wymiana wkładki 
zaworowej w pracującej instalacji 
za pomocą „Demo-bloc”

Coraz więcej gmin uważa, że wprowadzenie 
zakazu palenia węglem nie jest sposobem 
na likwidację niskiej emisji. Deklaracje te są 
składane w ramach kampanii „EkoLOGICZ-
NA gmina. Ogrzewamy z głową”, która or-
ganizowana jest przez Polską Izbę Ekologii. 
Celem kampanii jest nauczenie Polaków 
ekonomicznego i ekologicznego wykorzysta-
nia dotychczasowych indywidualnych źródeł 
ciepła. Patronatem kampanię objęli: Mini-
sterstwo Gospodarki, Marszałek Wojewódz-
twa Małopolskiego oraz Instytut Chemicznej 
Przeróbki Węgla. Dotychczas do programu 
przystąpiły m.in. Rzeszów, Nowy Targ, Olkusz  
i Trzebinia oraz Dąbrowa Górnicza. 
Celem kampanii jest edukacja w zakresie 
właściwego wykorzystywania takich źródeł 
ciepła jak węgiel, pelet i drewno do ogrze-
wania domów jednorodzinnych oraz rozpo-
wszechnienie rozwiązań ekologicznych, prze-
kładających się równocześnie na obniżanie 
kosztów ogrzewania. 
EkoLOGICZNĄ gminą może zostać gmina, 
która wykazała w ankiecie szereg działań, 
jakie podejmuje lub planuje podjąć w celu 
ochrony powietrza. 
Aby spalanie węgla było nieszkodliwe dla 
środowiska oraz efektywne wystarczy prze-
strzegać kilku podstawowych zasad takich 
jak długotrwałe, jednostajne dogrzewanie 
domu, wysoka jakość kupowanego węgla, 
sprawny kocioł, regularne konserwacje, ab-
solutny zakaz palenia śmieci czy okresowe 
przeglądy instalacji kominowej.
http://ogrzewamyzglowa.pl/

Kampania PIE: 
EkoLOGICZNA gmina
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obiektów komunalnych i użyteczności pu-
blicznej. 
Obecnie wprowadzenie wysokich wyma-
gań, m.in. w zakresie regulacji dotyczących 
pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10 oraz CO2 
podyktowane jest obowiązkiem przestrzega-
nia Dyrektywy 2008/50/WE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z 21 maja 2008 r. w sprawie 
jakości powietrza i czystszego powietrza dla 
Europy (CAFE). 
Podstawowym celem Programu ONE (Pro-
gramu Ograniczenia Niskiej Emisji) jest sys-
temowe ograniczenie emisji substancji 
szkodliwych do atmosfery, poprzez kom-
pleksową likwidację istniejących, nieefek-
tywnych źródeł ciepła, głównie kotłów na 
węgiel i miał węglowy, które są podstawo-
wymi „trucicielami” środowiska. Warto tu-
taj dodać, że w Polsce prawie 70% indywi-
dualnych gospodarstw ogrzewanych jest 
właśnie kotłami na paliwa stałe, przy czym 
duża cześć z nich – nawet do 3 mln urzą-
dzeń – to stare węglowe kotły zasypowe  
o bardzo niskiej sprawności (dane raportu 
Instytutu Ekonomii Środowiska).
W ramach PONE użytkownicy starych kopcą-
cych kotłów mogą je wymienić na bardziej 
ener-gooszczędne i ekologiczne urządzenia 
grzewcze jak kotły na gaz, olej czy elektrycz-
ne. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń jest 
możliwe również przez przyłączenie do miej-
skiej sieci ciepłowniczej i o ile jest to możliwe, 
najbardziej zalecane.
Inny wariant to zastąpienie starych kotłów na 
paliwa stałe kotłami biomasowymi (na pellet, 
drewno), czy systemami OZE (pompy ciepła, 
kolektory słoneczne). Do efektu ochrony śro-
dowiska przyczynia się też termomoderniza-
cja budynków. 
W ramach PONE najwięcej dotychczas za-
montowano jednak kotłów na… węgiel. Kotły 

te jednak muszą spełniać wysokie wymaga-
nia w zakresie emisji zanieczyszczeń.  
Do czerwca 2015 r. dopuszczone jest instalo-
wanie kotłów co najmniej klasy 4 (sprawność 
większa bądź równa 80%), a od lipca 2015 r. 
wyłącznie klasy 5 (sprawność większa bądź 
równa 87%).

Akcja – likwidacja starych kotłów węglowych… 

Walka ze smogiem, 
czyli program PONE 
…na przykładzie  
Miasta Krakowa

  opracowanie: redakcja InstalReportera

  PONE (Program Ograniczenia  
Niskiej Emisji) – co oznacza?

Za niską emisję uznaje się tzw. emisję komu-
nikacyjną i emisję pochodzącą z lokalnych 

kotłowni węglowych i indywidualnych pale-
nisk domowych opalanych węglem. Umow-
nie do takich emiterów zalicza się wszyst-
kie kominy o wysokości do 40 metrów, czyli 
wszystkie kotłownie domowe oraz większość 

5 listopada 2014 roku Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę, która 
określa zasady udzielania najnowszych dotacji  celowych dla mieszkańców 
Miasta Krakowa w ramach Programu ograniczenia Niskiej emisji (PoNe). 
oczywiście Kraków to nie jedyne miasto, które ma poważny problem 
z jakością powietrza wynikającą z emisji zanieczyszczeń do atmosfery. 
Przekroczenie stężeń pyłów zawieszonych (PM10, a szczególnie 
emitowanego przez kotły węglowe PM2,5 i benzo-a-pirenu) notowane jest 
w wielu miastach i gminach, szczególnie w uprzemysłowionych regionach 
na południu Polski.  Przekroczenia te są stwierdzone w opracowywanych 
przez Samorządy województwa Programach Poprawy Jakości Powietrza, 
one z kolei obligują gminy do opracowania PoNe dla obszaru konkretnych 
miast/gmin. opracowanie PoNe ma bardzo duże znaczenie. Miasto/gmina 
oszacowuje skalę zmian, a następnie planuje i stara się o odpowiednie 
środki finansowe na zastąpienie przestarzałych indywidualnych węglowych 
systemów ogrzewania nowymi, proekologicznymi instalacjami grzewczymi. 

Statystyki PONE  
na dzień 12.11.2014 r.
Efekt ekologiczny
Ograniczenie emisji o: 20 157,70 
ton CO2/rok; 375,32 ton SO2/rok;  
2 048,86 kg NOX/rok; 178,86 kg 
B(a)P/rok; 601,26 ton pyłu/rok.

Efekt rzeczowy
Zlikwidowane stare kotły: 4125
Zamontowane: 
• kotły węglowe: 3416 (najwięcej 
urządzeń firm: SAS, Kotrem, HKS 
Lazar, HEF),
• kotły gazowe: 686 (najwięcej 
urządzeń firm: Vaillant, 
Viessmann, Buderus),
• kotły olejowe: 10
• kotły na pellety: 11
• pompy ciepła: 2
l układy solarne: 2450 (najwięcej 
urządzeń firm: WATT, Hewalex, 
Hartmann, Viessmann)
Termomodernizacje: 1552
Wymiana stolarki okiennej: 372

Dokładne statystyki
przejdź

http://www.instalreporter.pl
https://baza-pone.atgroupsa.pl/statystyki.php
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podmioty zaś, czyli np. klient indywidualny 
może otrzymać zwrot kosztów do 40%. 
Może więc nie tak ważne jest z jakiego pro-
gramu dany inwestor skorzysta, ale na 
pewno najważniejsze jest, aby zachęcać 
mieszkańców do inwestowania w energoosz-
czędne i ekologiczne źródła ciepła.

Kraków i najnowszy PONE

Przeanalizujmy na przykładzie Miasta  
Krakowa, jak w praktyce są formułowa- 
ne wymagania PONE, kto i czego może  
się spodziewać, jak wysoką dotację moż- 
na uzyskać? 
Celem PONE jest ograniczenie emisji za-
nieczyszczeń, w tym zanieczyszczeń pyło-
wych, z pieców oraz kotłowni opalanych 
paliwem stałym (głównie węglem, miałem 
węglowym itp.), oraz ograniczenie emi- 
sji innych substancji powodujących prze-
kroczenie standardów jakości powietrza  
w Krakowie. Dotacja jest przyznawana  
na wykonanie zadań w nieruchomościach 
położonych na terytorium Gminy Miejskiej 
Kraków.

Dotacja na co?
…na realizację zadań z zakresu ochrony śro-
dowiska, obejmujących:
- trwałą zmianę systemu ogrzewania 
opartego na paliwie stałym polegającą 
na podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowni-
czej lub zainstalowaniu ogrzewania gazowe-
go, elektrycznego, olejowego;
- podłączenie ciepłej wody użytkowej 
w związku z likwidacją palenisk lub kotłowni 
opalanych paliwami stałymi;
- instalację kolektorów słonecznych  
i pomp ciepła. Tu warunkiem otrzymania 
dotacji jest posiadanie jednego z proekolo-

gicznych systemów ogrzewania, a w przy-
padku posiadania pieców lub kotłowni opa-
lanych paliwami stałymi ich likwidacja.

Beneficjentami PONE mogą być zarów-
no podmioty niezaliczone do sektora finan-
sów publicznych (osoby fizyczne, wspólnoty 
mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębior-
cy), jak i jednostki sektora finansów publicz-
nych będące gminnymi lub powiatowymi 
osobami prawnymi.
Dotacja zostaje udzielona wyłącznie na dofi-
nansowanie kosztów inwestycyjnych koniecz-
nych do realizacji zadania. Szczegółowo 
określone zostały w programie zakres prac  
i urządzenia podlegające dotacji. Oczywi-
ście uchwała zawiera też informacje do-
tyczące składania wniosków (zasad, wzo-
rów, terminów itp.) oraz umowy, a następnie 
udzielania samej dotacji. 

Najciekawsze jak zawsze dla beneficjentów 
są jednak dane dotyczące wysokości dota-
cji i tak np. podstawowa grupa, czyli bene-
ficjenci niebędący przedsiębiorcami, czy-
li osoby fizyczne mogą uzyskać nawet do 
100% poniesionych kosztów (dla wniosków 
kompletnych złożonych w latach 2014-2015),  
w kolejnych latach następuje ogranicze- 
nie do 80 % w 2016 roku, do 60% w 2017 r.  
i do 40% poniesionych kosztów dla wniosków 
kompletnych złożonych w roku 2018.

Dotację przyznaje się do kwoty:
1) 900 zł za każdy kW obliczeniowego  
zapotrzebowania na ciepło budynku  
(lokalu, pomieszczenia) określonego według 
normy PN-EN 12831 „Instalacje ogrzewcze  
w budynkach – Metoda obliczania projekto-
wego obciążenia cieplnego” lub równoważ-
nej, z zastrzeżeniem, że zapotrzebowanie na 

Program Ograniczania Niskiej Emisji zależ-
nie od miasta czy gminy może mieć różny 
fundusz, czas obowiązywania, zakres  
udzielania dotacji (np. w Krakowie w ra-
mach najnowszego PONE nie ma dofinaso-
wania do kotłów na węgiel, czy biomasę, 
także w Radomiu dotacji nie podlegają ko-
tły na pelety). W Piekarach Śląskich z kolei 
podczas aktualnej edycji w ramach Progra-
mu Likwidacji Niskiej Emisji miasto uzyska  
z WFOŚiGW w Katowicach środki finansowe 
w wysokości 540 000 zł, które zostaną prze-
znaczone na następujące zadania termo-
modernizacyjne:
• wymianę 15 starych pieców węglowych  
na nowoczesne kotły gazowe – dotacja do 
6000 zł;
• wymianę 10 starych pieców węglowych 
na ekologiczne kotły retortowe – dotacja do 
6000 zł;
• ocieplenie 30 budynków mieszkalnych jed-
norodzinnych – dotacja do 9000 zł;
• montaż 20 kolektorów słonecznych – dota-
cja do 6000 zł.

W wielu gminach programy PONE już się 
zakończyły, w innych są w trakcie realiza-
cji, jeszcze w innych dopiero w fazie przy-
gotowania (ankietyzacji, opracowywa-
nia planów itp.). Na oficjalnej stronie PONE 
www.niskaemisja.pl można uzyskać szcze-
gółowe informacje nt. programów. Warto 
też zorientować się w swoim Urzędzie Mia-
sta lub Urzędzie Gminy czy taki program 
jest realizowany lub sprawdzić w Biuletynie 

Informacji Publicznej właściwym dla dane-
go regionu.

Oprócz PONE…

Inwestorzy, którzy chcieliby wymienić swój 
stary węglowy kocioł mogą skorzystać także 
z innych źródeł dotacji. Wśród nich są takie 
programy jak KAWKA (ze środków WFOŚiGW), 
czy dotacje w ramach Regionalnych Progra-
mów Operacyjnych itp. 
Dla mieszkańców wielu miast i gmin także 
przewidziane są dotacje w ramach np. Pro-
gramów Priorytetowych. W Łodzi osoby fi-
zyczne mogą skorzystać z dofinasowania na 
zakup i montaż urządzeń grzewczych (kotły , 
palniki, pompy ciepła oraz wykonanie i mo-
dernizacja wewnętrznej instalacji c.o.  
i c.w.u.). Dotacja nie może przekroczyć 40% 
kosztów kwalifikowalnych zadania. Kwota do-
tacji w formie częściowej spłaty kapitału kre-
dytu bankowego w ramach programu wy-
nosi do 20 000 zł dla jednej osoby na jedno 
zadanie. 
Wiele miast czy gmin podejmuje też uchwa-
ły, na mocy których – tak jak np. w Warsza-
wie – dofinansowywane są inwestycje wyko-
rzystujące lokalne źródła energii odnawialnej 
(pompy ciepła, kolektory słoneczne…) np.  
ze środków stanowiących dochód budżetu 
miasta, z tytułu opłat za korzystanie ze środo-
wiska i administracyjnych kar pieniężnych.  
I tak w Warszawie dla jednostek wysokość 
dofinansowania może wynosić nawet do 
80% rzeczywistych kosztów kwalifikowanych, 

www.niskaemisja.pl
przejdź Uchwała Rady Miasta 

Krakowa z dnia  
5 listopada 2014 r.

Pobierz
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ciepło nie przekroczy 100 W/m2 ogrzewanej 
powierzchni, przy czym wielkość ogrzewanej 
powierzchni ustalana jest wyłącznie w sto-
sunku do pomieszczeń faktycznie ogrzewa-
nych przez likwidowane piece (paleniska)  
lub kotłownie (kotły centralnego ogrzewa-
nia) opalane paliwem stałym;
2) 900 zł za każdy kW mocy niezbęd-
nej do przygotowania centralnej cie-
płej wody użytkowej, określonej według 
normy PN-92/B-01706 „Instalacje wodocią-
gowe - Wymagania w projektowaniu” lub 
równoważnej – w przypadku likwidacji pa-
lenisk lub kotłowni opalanych paliwami sta-
łymi, służących do przygotowania ciepłej 
wody użytkowej;
3) 900 zł za każdy kW obliczeniowego za-
potrzebowania na ciepło budynku (lokalu, 
pomieszczenia) określonego według normy 
PN-EN 12831 „Instalacje ogrzewcze w budyn-
kach – Metoda obliczania projektowego 
obciążenia cieplnego” lub równoważnej 
– w przypadku instalacji pompy ciepła, 
przy czym zapotrzebowanie na ciepło nie 
może przekroczyć 100 W/m2 ogrzewanej po-
wierzchni;

4) 1 000 zł za każ-
dy metr kwadratowy 
powierzchni apertury 
– w przypadku zain-
stalowania kolektora 
słonecznego.

W uchwale podano 
też szczegółowe infor-
macje odnośnie do-
tacji dla przedsię-
biorców, dla osób 
prawnych, czy dla jed-
nostek sektora finan-
sów publicznych bę-
dących gminnymi lub 
powiatowymi osobami 
prawnymi.
Uchwała wchodzi  
w życie z dniem  
1 stycznia 2015 r. 
Wnioski złożone po  
14 sierpnia 2014 r. będą 
rozpatrywane na zasa-
dach obowiązujących 
w niniejszej uchwale.  
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100% DOTACJI
z Urzędu Miasta Krakowa przy likwidacji pieca węglowego

Nie truj – przejdź z nami  
na czystą stronę miasta!

Skontaktuj się ze sprawdzonym Partnerem i powierz mu wszystkie formalności 
związane z likwidacją pieca. Firma Viessmann oferuje nowoczesne systemy 
grzewcze, zapewniające wygodę i bezpieczeństwo eksploatacji.

Porozmawiaj ze swoim kominiarzem lub zamów bezpłatną konsultację. 
tel: 32 22 20 311, 32 22 20 341, 32 22 20 343; e-mail: reklama@viessmann.pl

Partnerem Akcji jest

Korporacja Kominiarzy 
Oddział w Krakowie 
www.korporacjakominiarzy.pl

17-18 października br. w Warszawie odbyło się jubileuszowe 60. 
Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa 
(European Council of Civil Engineer – ECCE). Współorganizatorem 
obrad była Polska Izba Inżynierów Budownictwa. W czasie posie-
dzenia Włodzimierz Szymczak, członek PIIB objął stanowisko prezy-
denta ECCE, zastępując prof. Fernando Branco.
Więcej

Polski inżynier na czele 
Europejskiej Rady Inżynierów 
Budownictwa!
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produktu – HCN3100CB-15MM – jest jego pa-
rametr: szybkość napełniania 55 l/min przy 
ciśnieniu 2 barów. 
Korpus jest wykonany w całości ze stali,  
co sprawia, że zestaw ten jest bardzo od-
porny na wszelkiego rodzaju uszkodzenia ze-
wnętrzne. 
Dzięki tego typu rozwiązaniom kąpiel  
w wannie jest bardziej przyjemna szcze-
gólnie dla dzieci, które bawiąc się w wan-
nie, nie są narażone na wystające baterie. 
Zestawy te występują w wersji z 1000 mm 
rurką przelewową.

HC2600CL – łatwość czyszczenia  
i montażu
Prawdziwym przełomem wśród zestawów 
do wanny jest syfon „klik-klak”: HC2600CL, 
jako jedyny na rynku czyszczony od góry, 
pozwala usunąć zanieczyszczenia bez roz-
kręcania całego zestawu. Montaż tego sy-
fonu jest również bardzo prosty dzięki użyciu 
klucza, który nie rysuje powierzchni chro-
mowanych (klucz dołączany do zestawu). 
Dodatkową zaletą jest jego wysokość za-
syfonowania 85 mm, plasując go wśród naj-
niższych na rynku. Odpływ wody wynosi do 

Wannowe 
zestawy 
odpływowe 
McAlpine

  Marek Siembor

  BRASSTRAP-50-CB – estetyka i jakość
Propozycja dla najbardziej wymagających 
użytkowników BRASSTRAP-50-CB to syfon wy-
konany z mosiądzu, pokryty warstwą chromu, 
z mechanizmem „klik-klak”. Elastyczna rurka 
przelewowa pozwala na zastosowanie tego 
zestawu do każdej wanny występującej na 
naszym rynku. Syfon ten występuje w kolo-
rach CB-chrom i AB-antyczny mosiądz.

HCN3100CB-15MM – parametry  
użytkowania
Wartą zaprezentowania zaletą następnego 

Jednym z najczęściej spotykanych problemów  
w łazience jest niedrożny odpływ wody z wanny. 
Poniżej rozwiązania wannowych zestawów 
odpływowych McAlpine, ułatwiające użytkownikom 
wybór syfonu wannowego, a także pokazujące 
różnorodność rozwiązań.

Zalety syfonów McAlpine

Zasyfonowanie. Konstrukcja sy-
fonu eliminuje osadzanie zanie-
czyszczeń, a specjalnie zapro-
jektowane zasyfonowanie daje 
dodatkowo możliwość czyszcze-
nia. Dzięki rewizji w odpływie  
i idealnie dopasowanej wkładce 
uzyskuje się niezakłóconą droż-
ność przepływu wody.
Wytrzymałość. Pokrętło odpły-
wu mocowane jest na wzmoc-

nionym jednostronnie naciętym 
trzpieniu.
Grzybek zamykający wykonano 
ze stali nierdzewnej. Najwyższej 
jakości system rur, nakrętek daje 
gwarancję bezpiecznego użytko-
wania. Cięgno Bowdena dostar-
czane jest przez najlepszych pro-
ducentów linek na świecie.
Łatwość montażu. Uszczelki za-
pewniają trwałe połączenie. 

Wzmocnione nakrętki są dokład-
nie dopasowane do powierzchni 
nakręcanych.
Różnorodność. McAlpine ofe-
ruje zestawy w różnych kolorach: 
CB – chrom, SC – satyna, SN – stal 
szczotkowana, AB – antyczny mo-
siądz. Dostępne są zestawy z dwa 
rodzajami rurki przelewowej:  
700 i 1000 mm. Pokrętła wykona-
no z ABS lub z mosiądzu.

BRASSTRAP-50-CB

HCN3100CB-15MM

http://www.instalreporter.pl
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64 l/min. Dopełnieniem zalet jest wersja  
z przelewem o długości 1000 mm i modele 
w kolorystyce CB, Ab, SC, SN.

HC30-EX – niezawodność i prostota 
Te słowa dotyczą bezsprzecznie najprost-
szego zestawu, a mianowicie HC30-EX. Po-
łączenie obrotowe (tzw. „swivel”) daje 
możliwość łatwego i prostego ustawienia, 
podłączenia syfonu z elementami kanaliza-
cji. Rurka przelewowa harmonijkowa, dzię-
ki swojej średnicy, poprawia parametr prze-
pływu wody, a zastosowanie elastycznego 
odpływu, dostosowuje zestaw do każdej 
wanny, bez potrzeby przycinania i uciąż-
liwego ponownego łączenia z elementa-
mi przelewu. Zestaw ma tak skonstruowane 
gniazdo przelewu, aby można było w nim 
umieścić gumowy korek, co wyklucza jego 
zagubienie oraz zapewnia estetyczne prze-
chowywanie w momencie niekorzystania  
z wanny.  

HC30-EX

HC2600CL

ne jest poza obiekt lub do tych pomieszczeń, 
które wymagają chłodzenia. 

Aquarea DHW cechuje się dużą wytrzymało-
ścią. Wymiennik ciepła został nawinięty po we-
wnętrznej stronie zewnętrznego płaszcza zbior-
nika, co zapobiega gromadzeniu się kamienia 
i zwiększa żywotność całego systemu. Zasob-
nik c.w.u. został dodatkowo zabezpieczony za 
pomocy czystej emalii oraz z wykorzystaniem 
anody magnezowej, co zwiększa trwałość 
urządzenia i jednocześnie przeciwdziała poja-
wianiu się szkodliwych domieszek w wodzie.
Nowe urządzenia Aquarea DHW są dostępne 
u autoryzowanych dystrybutorów Panasonic 
w cenie od 5629 zł netto.  

Nowość od Panasonic 

Pompa ciepła 
Aquarea DHW  
do przygotowania  
ciepłej wody użytkowej

  W pompie ciepła Aquarea DHW zasto-
sowano te same technologie, co w innych 
pompach ciepła Panasonic– urządzenie 
podgrzewa wodę, czerpiąc energię ciepl-
ną z powietrza znajdującego się w otocze-
niu. Produkowana przez nie c.w.u. może osią-
gnąć temperaturę 55oC, przy czym istnieje 
także opcja ustawienia temperatury 75oC. 
Dzięki zastosowaniu sprężarki rotacyjnej jed-
nostka jest w stanie działać z wysoką efek-
tywnością, zapewniając o 75 proc. mniejsze 
zużycie energii niż elektryczne podgrzewa-
cze wody. 

2 wersje wykonania – naścienna i wolno 
stojąca
Nowe urządzenie Panasonic jest dostępne w 
dwóch wersjach – naściennej i wolno stoją-
cej. Pierwsza z nich, obejmująca modele o 

pojemności 80, 100 i 120 litrów, może zostać 
zainstalowana w pomieszczeniach o niewiel-
kiej powierzchni, takich jak kuchnie czy ła-
zienki. Jest ona wyposażona  
w sterownik z dotykowym wyświetlaczem 
LCD, dzięki któremu można ustawić tempe- 
raturę, uzyskać informację o ilości wody  
w zbiorniku czy zaprogramować pracę jed-
nostki w cyklu tygodniowym. 
Jednostka wolno stojąca jest z kolei wyposa-
żona w zbiorniki o pojemności 200 i 285 litrów. 
Urządzenie może być podłączone do ze-
wnętrznych źródeł ciepła, takich jak kolekto-
ry słoneczne czy dodatkowe pompy ciepła, 
co zwiększa jego wydajność. Wolno stoją-
ca Aquarea DHW pozwala również na wen-
tylowanie domu – wywiewane z wnętrza cie-
płe powietrze wykorzystuje się do produkcji 
c.w.u., a po oddaniu ciepła wyprowadza-

Firma Panasonic stworzyła Aquarea DHw produkujące ciepłą wodę 
użytkową. w jednej obudowie integruje ono pompę ciepła oraz 
zbiornik c.w.u. Rozwiązanie zostało stworzone z myślą o tych domach 
jednorodzinnych, które są już wyposażone w system ogrzewania. 
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Jeśli uwzględnimy podział urządzeń ze 
względu na sposób podawania paliwa, roz-
różnimy kotły z podawaniem ręcznym i kotły 
z podawaniem automatycznym. Wśród ko-
tłów na paliwa stałe z podawaniem ręcznym 
wyróżnimy te ze spalaniem dolnym oraz gór-
nym, a także wiele rozwiązań, które są „nie-
szczęśliwym” połączeniem obu tych konstruk-
cji. Spalanie dolne, pozwala kontrolować 
proces spalania, moc produkowana przez 
kocioł jest stała w czasie i nie zależy od tego 
czy zasypiemy całą, czy też część komo-
ry zasypowej. Spalanie górne to tak napraw-
dę forma „ogniska” zabudowanego blachą 
chłodzoną wodą, postawiona na fundamen-
cie w pomieszczeniu kotłowni. Zaletę ma taką, 
że możemy tam spalać niemal wszystkie wy-
stępujące w przyrodzie rodzaje paliw. Moc 
generowana przez takie palenisko nie jest sta-
ła w czasie, zależy od wielkości załadunku, nie 
można jej w żaden sposób kontrolować.

Aspekty konstrukcji kotłów  
z załadunkiem ręcznym

Kolejną ważną cechą konstrukcji jest bu-
dowa rusztu. Zwróćmy uwagę na to, czy 
ruszt, na którym spala się paliwo, jest „wod-

ny”, czy też nie. Ruszt, przez który przepły-
wa woda, niepotrzebnie wychładza jądro 
płomienia i w wyniku zbyt niskiej temperatu-
ry węgiel pierwiastkowy nie spala się zupeł-
nie do CO2, a tylko częściowo do CO. Traci-
my ogromną ilość energii, ponieważ tlenek 
węgla jest gazem, który nie promieniu-
je (omywając wymiennik kotła nie przeka-
że mu energii). Kontynuując to rozważanie 
– na jaki zdecydować się wymiennik: piono-

BUDERUS: jaki kocioł  
na paliwa stałe wybrać?

  Prześledźmy 
prawdopodobny 
proces decyzyjny 

użytkownika, który zastanawia 
się nad wyborem urządzenia grzewczego dla 
nowo wybudowanego domu jednorodzin-
nego (schemat). Korzystając z dobrodziejstw 
rachunku prawdopodobieństwa łatwo poli-

czyć, że 69% osób zdecyduje się ostatecznie 
na wybór kotła na paliwa stałe. Największa  
w Europie liczba producentów kotłów na pa-
liwa stałe pomnożona przez różnorodność 
asortymentu daje tysiące możliwości wybo-
ru i spore zamieszanie. Jak odnaleźć się w tym 
gąszczu i wybrać urządzenie odpowiadające 
wymaganiom naszych klientów?

Przykład prawidłowej konstrukcji wymiennika kotła Buderus logano S111-2 (wymiennik 
pionowy) oraz Buderus logano S112 (wymiennik pionowy)

BLOK TEMATYCZNY
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jakie paliwo będzie w kotle spalane. To, że 
kocioł jest wielopaliwowy, nie oznacza, że 
przy każdym paliwie będzie miał deklarowa-
ną przez producenta sprawność, moc czy  
w końcu emisje.

Warto zauważyć, że wszystkie kotły na 
paliwa stałe marki Buderus są badane  
w akredytowanym instytucie w Brnie  
w Czechach, dzięki temu, dane zawarte 
w publikowanych materiałach, nigdy nie 
odbiegają od rzeczywistości.  

wy, czy poziomy? Oczywiście poziomy ła-
twiej się czyści (dostęp od przodu kotła), a 
wady? W przeciwieństwie do pionowego, 
nie jest w stanie grawitacyjnie oczyścić się  
z niedopalonych części stałych porywa-
nych przez spaliny, a także z sadzy. Pamię-
tajmy, że każdy milimetr osadu na ścian-
kach wymiennika kotła, to większy opór 

przenikania ciepła, a tym samym wyższa 
temperatura spalin, czyli strata kominowa. 

Kotły z automatycznym  
podawaniem paliwa

Tutaj – wbrew temu, o czym dowiadujemy 
się ze stron producentów – nie ma rozwiązań 

uniwersalnych. Istnieją rozwiązania bardziej 
lub mniej „lubiące” określony rodzaj paliwa, 
np. podajnik retortowy „polubi się” z węglem 
sortymentu groszek. Palniki typu szwedzkie-
go/zsypowe/zrzutkowe „kochają” pelet.  
Rynnowe? No właśnie, groszek węglowy czy 
miał? Jedno jest pewne, przed wyborem sys-
temu podawania paliwa, musimy wiedzieć, 

Nazwa kotła Logano S111-2 Logano S112 Logano G221A

Rodzaj kotła załadunek ręczny, spalanie dolne, 
wymiennik trójciągowy

załadunek ręczny, spalanie dolne w 
asyście wentylatora wyciągowego, 

wymiennik trójciągowy
załadunek automatyczny, podajnik 

retortowy

Paliwo podstawowe węgiel kamienny węgiel kamienny
węgiel kamienny sortymentu groszek, 
węgiel brunatny sortymentu orzech, 

pelet
Paliwo zastępcze drewno drewno drewno, węgiel
Nominalna moc kotła 12, 16, 20, 24, 27, 32 kW 15, 20, 25 kW 25, 30 kW
Rodzaj spalania dolne dolne podajnik retortowy spalanie górne
Materiał wymiennika stal stal żeliwo
Sprawność* 76% 78% 80%
Jednorazowy zasyp paliwa od 26 do 61 l od 29 do 52 l -
Pojemność zasobnika - - od 285 do 385 l
Maksymalny czas palenia  
z jednego zasypu 3-8 h 3-8 h 30 h

Wymiary kotła 875/600/730 1115/500/1060 1580/1100/855
Masa kotła  155-240 kg  185-247 kg 435/568 kg
Gwarancja 2 lata 5 lat 5 lat
Cena neto producenta 2670-3610 zł 4499-4999 zł 12 990/14 290 zł

*dla paliwa podstawowego
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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

Z najnowszych doniesień wyni-
ka, że wchodząca w ciągu najbliż-
szych lat Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego mająca zastoso-
wanie tym razem do kotłów na 
paliwo stałe (LOT 15) całkowicie 
zabroni wprowadzania do obro-
tu kotłów w najniższych klasach 
(klasa III oraz klasa IV). Już te-
raz część producentów deklaruje, 
że ich kotły spełniają wymagania 
klasy 5. Należy mieć na uwadze, 
że kocioł spełniający wymagania 
dotyczące emisji dla klasy 5, może 
nie spełniać wymagań dotyczą-
cych sprawności klasy 5. Zwróćmy 
na to uwagę.
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Nowoczesne kotły c.o.  
GALMET – najtańsze źródło ciepła

  Najkorzystniejszym ekonomicznie i uniwer-
salnym rozwiązaniem jest zastosowanie w in-
stalacji grzewczej wydajnego kotła c.o. na pa-
liwa stałe, który są najtańszym źródłem energii 
cieplnej. Wyniki wszystkich analiz i badań na-
ukowych jednoznacznie wskazują, że nie zmie-
ni się to w perspektywie co najmniej kilkudzie-
sięciu lat i paliwa stałe jeszcze długo będą 
podstawowym surowcem energetycznym  
w naszych domach i całej gospodarce. Ich 
spalanie jest po prostu nieporównanie tańsze – 
nawet o 40-50% – od spalania gazu, czy oleju. 
Do niedawna powszechne było przekona-
nie, że spalanie węgla zanieczyszczało at-
mosferę i zatruwało środowisko naturalne. 

Naprawdę jednak źródłem zanieczyszczeń 
może być wyłącznie spalanie węgla złej ja-
kości i odpadów komunalnych w przesta-
rzałych instalacjach o słabej wydajności, 
niespełniających aktualnych norm technolo-
gicznych i jakościowych.
Produkowane obecnie przez GALMET ko-
tły c.o. są jednak całkowicie bezpiecznymi 
i najtańszymi źródłami energii – zastosowa-
nie nowoczesnych technologii spalania w ni-
skoemisyjnych kotłach węglowych GALMET 
spowodowało, że są one równie czyste eko-
logicznie, jak inne rodzaje kotłów na paliwa 
alternatywne (biomasę: prefabrykaty drew-
na, produkty roślinne, brykiety, pelety itp.), 

również obecne w ofercie firmy. 
Wszystkie kotły produkowane przez GALMET 
mają odpowiednie atesty i certyfikaty m.in. 
Głównego Instytutu Górnictwa, potwierdza-
jące ich bezpieczeństwo ekologiczne, a np. 
nowoczesne kotły z serii KPP i KWP spełniają 
najostrzejsze wymagania klasy 5. w zakresie 
emisji substancji gazowych i pyłowych okre-
ślone w normie PN/EN 303-5:2012. 
Certyfikaty mają również praktyczne zna-
czenie, ponieważ urządzenia nimi oznaczo-
ne najczęściej podlegają dużemu dofinan-
sowaniu np. z BOŚ, Fundacji Poszanowania 
Energii, NFOŚiGW, funduszy samorządowych 
i in. w ramach organizowanych przez miasta  
i gminy programach ograniczania niskiej 
emisji (PONE). 
Firma GALMET wytwarza – w liczbie kilkadzie-
sięciu modeli – gamę kotłów c.o. 
charakteryzujących się wysoką jakością wy-
konania, z atestowanych blach kotłowych 
gatunku P265GH, o grubości od 5 do 8 mm, 
z ograniczoną do minimum ilością połączeń 
spawanych, co możliwe jest dzięki zastoso-

Firma GAlMet od ponad 32 lat jest wiodącym polskim producentem urządzeń 
grzewczych, które mogą być konfigurowane w kompletne systemy grzewcze zapewniające 
najbardziej efektywną eksploatację instalacji pod względem jej wydajności i kosztów. w skład takiego systemu 
mogą wchodzić urządzenia zasilane tradycyjnymi surowcami energetycznymi (kotły c.o.) oraz odnawialnymi źródłami 
energii (pompy ciepła, kolektory słoneczne). Bardzo dobre efekty przynosi współpraca różnych źródeł ciepła w ramach 
jednego systemu, zapewniając jego sezonową stabilność, maksymalną wydajność i najniższe koszty eksploatacji.

waniu nowoczesnych urządzeń na liniach 
produkcyjnych.

Kotły z serii KW z rusztem żeliwnym i KWR 
z rusztem wodnym (bez podajnika) o mo-
cach 7-33 kW są urządzeniami z dużym pale-
niskiem, nad którym znajduje się komora spa-
lania. Mają one opłomki poziome, a górny 
kanał spalinowy to trzy płomieniówki. Moż-
na je wyposażyć: w miarkownik ciągu lub 
sterownik LUXUS z algorytmem PiD i wentyla-
tor nadmuchowy. Sterownik reguluje pracę 
pomp c.o. i c.w.u. oraz ogranicza tempera-
turę spalin, poprzez zamontowany czujnik ko-
minowy (opcja). Pozwala to na dokładniejsze 
spalanie całego paliwa i uzyskanie większej 
sprawności kotła.

Kotły zasypowe KWUZ z rusztem żeliwnym 
i KWRUZ z rusztem wodnym mogą mieć 
moc od 15 do 150 kW, mają palenisko z wy-
soką komorą spalania. Za komorą znajdu-
ją się opłomki pionowe, odbierające ciepło 
ze spalin. Paliwo można spalać w sposób tra-
dycyjny, podpalając je od dołu lub rozpala-
jąc od góry – wówczas pali się tylko górna 
warstwa paliwa. Są to typowe kotły miało-
we dolnego spalania, które dzięki równo-

„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

Systemy grzewcze
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Zakup kotła to inwestycja na lata, dlatego warto zadbać o to, by urządzenie 
pochodziło od solidnego i sprawdzonego producenta, jakim jest GALMET. Fir-
ma dysponuje rozwiniętą siecią sprzedaży, własnym transportem oraz fabrycz-
nym serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym, a także prowadzi bezpłat-
ne doradztwo dla klientów. Firma eksportuje swoje wyroby do 30 krajów świata, 
zwłaszcza do krajów Unii Europejskiej oraz Europy Wschodniej. 
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Wyposażono je w ruszt wodny oraz rucho-
my ruszt mechaniczny do oczyszczania  
z popiołu rusztu wodnego. Można w nich 
spalać paliwa o większych gabarytach 
dzięki powiększonym drzwiczkom zała-

dowczym ze zsypem skośnym. Umożliwiają 
montaż zestawu nadmuchowego lub miar-
kownika ciągu. Dostępne są kotły o mo-
cach od 11 do 33 kW.

Jeszcze inną propozycją firmy Galmet są ko-
tły GT-KDS przeznaczone do spalania drew-
na opałowego, z rusztem żeliwnym oraz 
powiększoną komorą spalania. Istnieje moż-
liwość wyposażenia kotłów w zestaw na-
dmuchowy lub miarkownik ciągu. Kotły 
mają drzwiczki zasypowe skośne oraz szary 
młotkowy kolor. Oferta obejmuje moce od 
17 do 35 kW.

Kotły z podajnikiem mają zabudowany ste-
rownik z algorytmem PID, który steruje pro-
cesem rozpalania i płynnie moduluje moc 
kotła. Wyposażone są w duży zasobnik pali-
wa z podajnikiem ślimakowym oraz deflek-
tor odbijający płomienie na ściany komory 
spalania.

Kotły typu KWP o mocy 12-30 kW mają 
opłomki poziome, a górny kanał spalinowy 
stanowią spłaszczone płomieniówki, cha-
rakteryzujące się dużą powierzchnią odbio-
ru ciepła i dużą sprawnością.  
Budowa kotłów KWP2 jest podobna do KWP. 
Spalają paliwa automatycznie podawane  
z zasobnika. Awaryjny ruszt żeliwny znajdu-
jący się w komplecie pozwala na spalanie 
paliw zastępczych. Ruszt można zamonto-
wać na dwóch poziomach, dzięki czemu 
wielkość komory zasypowej jest regulowana.  
Kotły KWPD DUO oprócz automatycznego 
spalania paliwa z zasobnika mają możliwość 
spalania paliw zastępczych na stałym rusz-
cie wodnym. Kotły dostępne są z podajnika-
mi poziomymi ze stałą lub obrotową retortą 
oraz skośnymi ze stałą retortą.  

miernemu spalaniu łatwiej utrzymują stabilną 
temperaturę wody w układzie c.o. Sterownik 
umożliwia podłączenie pompy c.o. i c.w.u. 
oraz ogranicza temperaturę spalin poprzez 
zamontowany czujnik kominowy. Wentylator 

oraz dodatkowe boczne kanały powietrzne 
wspomagają proces spalenia paliwa.

Z kolei kotły GT-KWR ST spalają węgiel ka-
mienny oraz zastępczo drewno opałowe. 

Nazwa kotła KWPD 16 KWP2 R 22 KWR
Rodzaj kotła z podajnikiem bez podajnika

Paliwo podstawowe ekogroszek węgiel kamienny
Paliwo zastępcze węgiel kamienny, drewno opałowe węgiel kamienny, drewno opałowe, pellet drewno opałowe

Nominalna moc kotła 16 kW 22 kW 17 kW
Rodzaj spalania automatyczny ręczny

Materiał wymiennika stal kotłowa P 265 GH
Sprawność* do 84% do 76 %

Jednorazowy zasyp 
paliwa nie dotyczy 25 kg

Pojemność zasobnika 180 kg nie dotyczy
Maksymalny czas 
palenia z jednego 

zasypu** 
ok. 70 h ok. 50 h ok. 9 h

Wymiary kotła 1475x1130x840mm 1530x1150x950 mm 1200x410x910 mm
Masa kotła 365 kg 417 kg kg
Gwarancja 50 miesięcy 60 miesięcy 50 miesięcy

Cena neto producenta 7715 zł netto 9429 zł netto 2479 zł netto

* dla paliwa podstawowego   ** dla mocy znamionowej
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wa niezbędną do uzyskania nastawionej na 
sterowniku temperatury.

Nowy czujnik żaru

W kotłach podajnikowych z retortą zastoso-
wano nowatorski czujnik żaru nadzorujący 
poprawność procesu spalania i obsługiwa-
ny przez regulator MultiFun. Idea tego roz-
wiązania polega na umieszczeniu w paleni-
sku czujnika żaru, który mierzy temperaturę 
i daje informację o zmianach stanu paleni-
ska. Informacja ta jest przekazywana do re-
gulatora. Umieszczenie czujnika w palenisku 
sprawia, że informacja jest natychmiastowa. 
Na podstawie zmian zmierzonej tempera-
tury paleniska regulator dodatkowo wypo-
sażony w algorytm PID automatycznie do-
biera parametry procesu spalania tak, aby 
parametry zadane były utrzymywane auto-
matycznie bez konieczności dokonywania 
ręcznej ich zmiany. W praktyce oznacza to 
koniec problemów z ciągłym doglądaniem 
paleniska i dokonywaniem ręcznych korekt. 
W momencie kiedy w kotle pojawia się pali-

wo o innych parametrach spalania, regula-
tor na podstawie informacji z czujnika żaru 
dobiera odpowiednie parametry spalania 
takie, jak ilość dawki paliwa i moc nadmu-
chu. Ta nowatorska regulacja procesu spa-
lania oprócz komfortu obsługi – zapomina-
my bowiem o konieczności ciągłych korekt 
– daje również wymierny efekt ekonomiczny 
poprzez automatyczny dobór optymalnych 
parametrów spalania.

Regulator MultiFun 

Sam regulator MultiFun wyposażony jest  
w szereg funkcji zapewniających komfort  
obsługi oraz ekonomiczne wykorzystanie 
spalanych paliw. Ogromną zaletą regulato-
ra jest czytelne, proste menu z wbudowanym 
systemem pomocy dla użytkownika, a kolo-
rowy ekran dodatkowo uatrakcyjnia obsługę 
menu. Kąt zabudowy regulatora został tak 
dopasowany, zwłaszcza na kotłach wyższych 
jak kocioł SAS SLIM, aby poprawić widocz-
ność nastaw na ekranie.
Możliwość podłączenia czujnika pokojowe-

SAS w sezonie 
grzewczym 

  Wielozadaniowość MULTI i SLIM

Wielozadaniowość to cecha, która pozwoli-
ła wysunąć się na czołówkę sprzedaży kotłom 
MULTI i SLIM. Konstrukcja pozwala korzystać  
z paleniska automatycznego i zastępczego  
w sytuacjach awaryjnych, jak i dostosowania 
spalania w zależności od dostępnych paliw po-

przez montaż 
wyspecjalizowanego 

podajnika – retorty do eko-
-groszku lub Palnika SAS 
MULTI FLAME do peletu. 

Palnik SAS MULTI FLAME

W palniku SAS MULTI FLAME z mechanizmem 
dwóch ślimaków z odpowiednio zestopnio-
waną prędkością podawania paliwa oraz 
kanałem przesypowym wyeliminowano nie-
bezpieczeństwo cofnięcia płomienia do za-
sobnika opału w trakcie normalnej pracy, 
postoju podajnika lub braku zasilania. Auto-
matyczne, samooczyszczające się palenisko 
(ruchomy ruszt) spala dokładną porcję pali-

Od 2014 ZMK SAS rozszerzył gwa-
rancję o dodatkowe 12 miesięcy 
dla kotłów z podajnikiem ślimako-
wym: SAS MULTI i SAS SLIM. Tym sa-

mym wszystkie 
kotły z automatycz-
nym podawaniem  
z oferty SAS otrzy-
mały 5-letnią gwa-
rancję producenta.

BLOK TEMATYCZNY
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go i pogodowego oraz całego systemu cyf- 
rowego SHHS i oparcie regulacji procesu  
spalania o odczyty z tych czujników zapew-
nia dokładną regulację procesu spalania,  
a tym samym bardziej ekonomiczne wykorzy-
stanie paliwa. Optymalna regulacja procesu 
spalania i automatyczna regulacja tempera-
tury ogrzewania to jednocześnie optymalny 
komfort cieplny w domu.
Wbudowana karta pamięci umożliwia bez-
płatną samodzielną aktualizację oprogra-
mowania we wszystkich modułach regulato-
ra MultiFun. Pozwala na archiwizację danych 
oraz ustawień regulatora a tym samym anali-
zę pracy całego systemu ogrzewania. Dzięki 
karcie bardzo łatwo też wyposażyć regulator 
w oprogramowanie poszerzające ilość obie-
gów grzewczych.  

ZAKŁAD METALOWO-KOTLARSKI SAS
28-100 Busko-Zdrój
Owczary, ul. Przemysłowa 3
tel. +48 41 378 46 19 
faks +48 41 370 83 10
biuro@sas.busko.pl
www.sas.busko.pl
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Nazwa kotła SAS MULTI SAS SLIM SAS MI

Rodzaj kotła
z paleniskiem retortowym oraz 

dodatkowym rusztem wodnym;
dostępny również w wersji z palnikiem 

peletowym SAS MULTI FLAME 

z palnikiem peletowym SAS MULTI 
FLAME oraz dodatkowym rusztem 

wodnym;
dostępny również w wersji  
z paleniskiem retortowym

zasypowy, uniwersalny  
ze sterowaniem

Paliwo podstawowe węgiel kamienny sortyment groszek 
(eko-groszek) pelet miał

Paliwo zastępcze na ruszcie wodnym: drewno 
sezonowane, węgiel kamienny

na ruszcie wodnym: drewno 
sezonowane

węgiel kamienny różnego sortymentu, 
drewno sezonowane

Nominalna moc kotła 14 kW (zakres 14-272 kW) 14 kW (zakres 14-48 kW) 12,5 kW (zakres 12,5-200 kW)

Rodzaj spalania

podawanie paliwa za pomocą 
podajnika ślimakowego 

napędzanego motoreduktorem, 
palenisko – retorta zwykła, 

dodatkowy ruszt wodny

podawanie paliwa za pomocą 
podajnika z podwójnym ślimakiem** 

górny system spalania,
dolny system rozpalania paliw 

zastępczych

Materiał wymiennika stal kotłowa P265GH o gr. 6 mm
Sprawność* 86,5÷91% 84,7÷88,6% 79÷83,1%

Pojemność zasobnika opału 120 kg (14 kW) 100÷110 kg* komora załadowcza
50 kg

Zużycie paliwa* przy pracy  
z obciążeniem średnim (50% 
mocy nominalnej) 

0,9 kg/h 1,8 kg/h 2 kg/h

Masa kotła (bez wody) 440 kg 400 kg 320 kg
Obudowa kotła malowana proszkowo

Opcje
zasobnik opału może być usytuowany z prawej lub lewej strony kotła, 

drzwiczki otwierane na lewą stronę (LD)
usytuowanie dźwigni ruszt ruchomych 

możliwe z prawej lub lewej strony 
kotła, drzwiczki otwierane na lewą 

stronę (LD)
SAS SLIM z czopuchem do góry 

bezpośrednio z dekla izolacji (CG)

Gwarancja
5 lat na kocioł 4 lata na kocioł

2 lata na podzespoły elektroniczne oraz dostarczane przez innych producentów
Cena brutto producenta 8450 zł brutto 8450 zł brutto 4490 zł brutto

*dla paliwa podstawowego

**opracowany przez ZMK SAS sposób 
podawania paliwa za pomocą podwójnego 
ślimaka (mechaniczne zabezpieczenie przed 
cofnięciem płomienia do zasobnika opału)  
jest prawnie chroniony
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  Najbardziej niepokojący jest fakt, że aż 
22% Polaków, głównie kobiet, uważa, że jest 
w stanie rozpoznać wyciek tlenku węgla po 
zapachu. Badanie pokazało również duże 
różnice pomiędzy regionami i płciami. Więk-
szość mieszkańców wsi deklaruje posiadanie 
urządzeń zasilanych gazem lub innym pali-
wem (95%), jednak znajomość ryzyka zatru-
cia tlenkiem węgla jest na tych terenach naj-
niższa. Ponadto, widoczne są również różnice 
w odpowiedziach poszczególnych płci. Ko-
biety częściej deklarują posiadanie poten-
cjalnie niebezpiecznych urządzeń, jednak 
tylko 32% wie, że może ulatniać się z nich CO.

– Wyniki raportu wskazują na brak wiedzy 
Polaków odnośnie niebezpieczeństwa, ja-
kim jest ulatniający się tlenek węgla. Z tego 
powodu zdecydowaliśmy się zorganizować 
kampanię edukacyjną – Czadowe Domy, 
która pokaże i wytłumaczy społeczeństwu, 
jak w prosty sposób można zapobiec trage-
dii, ochronić zdrowie i życie rodziny. – powie-
działa Małgorzata Kerntopf-Zalewska, szef 
sprzedaży w kanale hurtowym Honeywell. 

Firma Honeywell, rozpoczyna kampanię 
edukacyjną Czadowe Domy, która ma 
na celu uświadomienie Polaków w kwe-
stii problemu, jakim jest tlenek węgla.  
Celem kampanii jest zachęcenie Polaków 
do ochrony poprzez zainstalowanie detek-
tora tlenku węgla w pobliżu wszystkich urzą-
dzeń zasilanych paliwami i uświadomienie 
jak konieczna jest regularna kontrola i konser-
wacja systemu c.o., naprawa ewentualnych 
przecieków, a także coroczne sprawdzanie 
wszystkich kominów i otworów wentylacyj-

nych. Częścią kampanii Honeywell jest sesja 
zdjęciowa autorstwa Lidii Popiel. Jej znakomi-
te zdjęcia pokazują, że problem zaczadzenia 
dotyczy wszystkich i może się zdarzyć, nawet 
w nowoczesnych i modnych domach. 

Znajomość symptomów zatrucia tlenkiem 
węgla (ból głowy, zawroty, nudności, zabu-
rzenie widzenia, przyspieszenie tętna i od- 
dechu) oraz prawidłowych zachowań  
w przypadku pierwszych objawów (należy 
natychmiast wyłączyć wszystkie urządzenia 
zasilane paliwem, wyjść na świeże powietrze, 
wezwać karetkę oraz straż pożarną) wśród 
Polaków jest stosunkowo wysoka. Poziom wie-

Konferencja Honeywell – Czadowe Domy 

Czy Polacy  
są świadomi zagrożenia 
zatruciem tlenkiem węgla? 
Badanie* przeprowadzone przez ARC Rynek i opinia dla 
Honeywell we wrześniu 2014 pokazało dużą nieświadomość 
Polaków w zakresie zagrożeń związanych z tlenkiem węgla. 
tylko 43% respondentów wie, że takie urządzenia jak 
podgrzewacze wody czy kuchenki mogą być źródłem Co, 
który powstaje, jeśli urządzenie jest niesprawne lub wentylacja 
niewystarczająca. wyniki badania zaprezentowano 13 listopada 
na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej.

* Metodologia badania: badanie zostało przeprowadzone techniką CAWI (samodzielnie 
wypełniane ankiety internetowe) na panelu ARC Rynek i Opinia e-panel.pl w dniach 01-
05.09.2014. Łącznie zrealizowano N=1030 wywiadów. Zrealizowana próba odzwierciedla  
strukturę populacji Polski pod względem płci, wieku oraz wielkości miejscowości  
zamieszkania. Margines błędu w badaniu to +/-2.75%.

Najważniejsze wyniki 
badania Czadowe Domy
75% Polaków nie jest świadomych fak-
tu, że zatrucie tlenkiem węgla może 
zdarzyć się w ich domu. 22% Polaków 
twierdzi, że jest w stanie rozpoznać 
ulatniający się tlenek węgla.
Tylko 57% osób wykonuje regularne 
przeglądy techniczne instalacji wenty-
lacyjnych i urządzeń mogących wywo-
łać zatrucie tlenkiem węgla. 
Zaledwie 20% osób ma w domu czuj-
nik tlenku węgla, który chroni przez za-
truciem.
Posiadanie urządzeń zasilanych gazem 
deklarują w większości mieszkańcy wsi 
(95%), jednak to właśnie ta grupa ma 
najniższą świadomość zagrożeń zwią-
zanych z tymi urządzeniami (28%).
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drogie. Honeywell oferuje trzy nowe mode-
le z serii X – XC70, XC100 i XC100D. Wszystkie 
spełniają rygorystyczne, unijne normy bez-
pieczeństwa - EN50291-1: 2010, EN50291 - 2: 
2010 i EN5029 2: 2013. Normy te oznaczają, że 
urządzenia są przystosowane do wykrywa-
nia tlenku węgla w pomieszczeniach domo-
wych i nie tylko, ponieważ detektory Honey-
well można również stosować w przyczepach 
kempingowych czy łodziach. Ponadto, mo-
del XC100D może być zainstalowany jako 
część większego systemu, np. z czujnikami 
pożarowymi.

Wszystkie trzy detektory są proste w obsłudze, 
mają widoczny sygnał alarmu i głośnik. Urzą-

dzenia można łatwo zamontować na ścia-
nie, suficie lub umieścić na półce jako urzą-
dzenie wolno stojące, gdyż nie wymagają 
dodatkowego okablowania. Detektory cha-
rakteryzują się wyjątkową szczelnością (IP44), 
nie są wrażliwe na zmiany wilgotności, dzię-
ki czemu można je bez obaw stosować w ła-
zience. Przydatną funkcją, w przypadku gdy 
w domu przebywają dzieci lub kobiety w cią-
ży, jest sygnalizacja minimalnego stężenia 
CO. Wstępny alarm uruchamia się już przy 
poziomie 25% niebezpiecznego stężenia. 
Urządzenia mają 7-dniową pamięć alarmów. 
Dodatkowo, model XC100D wyposażony jest 
w ciekłokrystaliczny wyświetlacz (LCD), na 
którym pojawiają się wszelkie komunikaty.  

dzy jest zdecydowanie wyższy u osób po 41. 
roku życia niż u młodych. Jest to alarmują-
ce, ponieważ ponad 90% osób w wieku od 
21 do 30 lat ma urządzenia zasilane paliwem. 
Komunikacja kampanii skierowana jest więc 
przede wszystkim do młodych osób posiada-
jących urządzenia zasilane gazem ziemnym, 
węglem, drewnem, gazem w butlach albo 
olejem opałowym. 

Tlenek węgla, często nazywany „cichym za-
bójcą” to bezbarwny, bezwonny, bez sma-
ku gaz. Powstaje podczas niepełnego spa-
lania paliw, w tym węgla, drewna czy gazu 
ziemnego. Badanie pokazuje, że 78% gospo-

darstw domowych w Polsce jest wyposażo-
nych w urządzenia, które mogą wytwarzać 
CO. Tylko 46% polskiej populacji uważa, że 
zatrucie CO może się zdarzyć w ich domach, 
a 29% nie ma zdania na ten temat. 

Jak ochronić się przed zatruciem 
tlenkiem węgla? 

Łatwym, bezpiecznym i skutecznym sposo-
bem jest instalacja detektora tlenku węgla 
w pobliżu wszystkich potencjalnie niebez-
piecznych urządzeń, oraz w pokojach, w któ-
rych spędza się dużo czasu. Detektory tlenku 
węgla są łatwo dostępne i stosunkowo nie-

Specyfikacja produktów
XC70 XC100 XC100D

Technologia 
czujnika

ogniwo elektrochemiczne 
Ecosure® ogniwo elektrochemiczne EcosureX®

Autotest co 60 minut
Gwarancja 
i okres 
eksploatacji

7 lat (nie obejmuje baterii) 10 lat (nie obejmuje baterii)

Temperatura od -10 do 45°C
Instalacja  
w łazience tak

Duży 
komunikat 
alarmowy

nie tak

Wyświetlacz 
LCD nie tak

Wymiary 100x72x36 mm
Waga 135g
Cena 
sugerowana 133 zł 177 zł 213 zł
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Instalatorze, ułatw sobie pracę 

Nowość  
– program doborowy  
marki Vaillant!

  Anna Bieńkowska

Przyjazny i prosty w obsłudze program wspomoże instalatora  
w codziennej pracy z klientem. Program doboru urządzeń jest programem 
komputerowym służącym do doboru kotłów grzewczych, zasobników 
ciepłej wody użytkowej oraz osprzętu hydraulicznego marki vaillant.

Jak działa program doborowy?

1  w kryteriach doboru należy określić: rodzaj paliwa; rodzaj 
instalacji: tylko centralne ogrzewanie, centralne ogrzewanie i ciepła 
woda użytkowa, kaskada kotłów; rodzaj i ilość obiegów grzewczych; 
moc projektowa [kw] lub powierzchnia do ogrzania [m2]; rodzaj 
kotła; model kotła; typ budowy kompletu: rozdzielony, pakiet 2  Możliwość doboru pakietów cennikowychkotła; model kotła; typ budowy kompletu: rozdzielony, pakiet
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Program doborowy jest dostępny dla autoryzo- 
wanych instalatorów na stronie internetowej  
www.vaillant.pl w serwisie kodowanym dla Autoryzo-
wanych Instalatorów w zakładce Software oraz  
w części Firmy partnerskie (zakładka Projektanci).

  Program umożliwia tworzenie ofert auto-
matycznych z możliwością edycji oraz ofert in-
dywidualnych przy wykorzystaniu aktualnego 
cennika Vaillant. Specjalny moduł do tworze-
nia ofert indywidualnych umożliwia przygo-
towywanie zestawień materiałów z pełnym 
asortymentem produktów Vaillant tj. pompa-
mi ciepła, kolektorami słonecznymi, centrala-
mi wentylacyjnymi, zbiornikami buforowymi.

Zalety programu doboru

- szybki profesjonalny dobór urządzeń
- intuicyjna obsługa
- automatyczny, kompletny dobór sterowania
- szybkie wyszukiwanie dostępnych 
pakietów cennikowych
- dobór układów kaskadowych – 
możliwość wyboru optymalnego systemu
- łatwy dostęp do bazy klientów i bazy 
zapisanych ofert
- łatwe przygotowywanie ofert z pełnym 
asortymentem produktów Vaillant – 
skrócenie czasu obsługi
- eksportowanie oferty do pliku  
w 3 formatach: Excel, PDF, Word
- łatwy dostęp, możliwość szybkiej 
aktualizacji

Najważniejsze funkcje programu

• dobór kotła, pojemności zasobnika, 
osprzętu hydraulicznego
• automatyczny dobór sterowania, 
sprzęgła hydraulicznego, neutralizatora
• dobór pakietów cennikowych
• dobór kaskad z wymaganym 
osprzętem i automatyką (dobór 
kompletnych układów kaskadowych)
• tworzenie bazy klientów i zapisanych 
ofert
• oferty wzorcowe – typowe, kompletne, 
edytowalne
• tworzenie ofert automatycznych
• tworzenie ofert indywidualnych – 
dodawanie produktów z cennika  
Vaillant  

Jak działa program doborowy?

Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.
al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa
infolinia: 801 804 444
tel. 22 323 01 00, faks 22 323 01 13
www.vaillant.pl, vaillant@vaillant.pl
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3  Możliwość doboru kaskady kotłów z pełnym osprzętem 4  oferta wynikowa z możliwością edycji 5  eksport oferty wynikowej do pliku końcowego
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Nowy zawór Dynamic ValveTM montuje się 
przy grzejnikach i nie wymaga on żadnych 
dodatkowych zaworów równoważących 
pod pionami.  Mniejsza liczba zaworów re-
gulacyjnych do doboru skraca czas projek-
towania. Dynamic ValveTM ma wbudowany 
automatyczny ogranicznik przepływu, który 
powoduje, że każdy grzejnik otrzymuje do-
kładnie taką ilość wody, jaka jest potrzeb-
na do ogrzewania. Jedynym parametrem 
koniecznym do obliczenia w projekcie jest 
żądany przepływ przez każdy grzejnik w in-
stalacji.

Szybka i łatwa instalacja
Tradycyjne, ręczne równoważenie systemów 
dwururowych może być skomplikowane i jest 
możliwe głównie w warunkach pełnego ob-
ciążenia systemu. Dzięki nowemu zaworo-
wi Dynamic Valve™ równoważenie jest rów-

nie łatwe, co instalacja tradycyjnego zaworu 
grzejnikowego. 
Wystarczy tylko zamontować zawory Dyna-
mic Valve™ przy grzejnikach, określić prze-
pływ i wykonać nastawę wstępną na za-
worach. Po zamontowaniu i nastawieniu 
wszystkich zaworów równoważenie jest za-
kończone. Instalacja jest prosta i nie wymaga 
montowania żadnych dodatkowych regula-
torów podpionowych.
Dane techniczne Dynamic ValveTM  

znajdują się na str. 27 (kliknij)

Kliknij i zobacz, jak działa zawór Dynamic Valve™
Kliknij i zobacz, jak działa przyrząd dP tool™

Więcej informacji na www.dynamic.danfoss.pl  

  Wbudowany automatyczny regulator 
różnicy ciśnienia
Nowe zawory grzejnikowe Dynamic ValveTM 
to rezultat bliskiej współpracy z instalatorami 

i projektantami, którzy potrzebowali łatwe-
go w projektowaniu, instalacji i uruchamia-
niu rozwiązania do równoważenia instalacji 
grzewczych. Aby spełnić te potrzeby, inżynie-
rowie Danfoss przeprojektowali automatycz-
ny regulator różnicy ciśnień i wbudowali go 
w standardowy termostatyczny zawór grzej-
nikowy. Zapobiega on wahaniom ciśnienia, 
które są główną przyczyną typowych skarg 
na pracę instalacji grzewczej, takich jak ha-
łas czy nierównomierne ogrzewanie.

Nowy zawór 
grzejnikowy  
„2 w 1” firmy Danfoss

  Magdalena Muras

Firma Danfoss wprowadziła na rynek nowy zawór 
termostatyczny Dynamic valvetM umożliwiający 
automatyczne równoważenie hydrauliczne i regulację 
temperatury dwururowych instalacji grzewczych  
w budynkach mieszkalnych. 

Znaczne oszczędności energii

Przed wprowadzeniem na rynek nowe zawory Dynamic ValveTM zostały dokładnie przetestowane  
w rzeczywistych instalacjach grzewczych, gdzie wcześniej występowały problemy eksploatacyjne. 
Podczas testów zamontowano i zbadano ponad 2200 zawo-
rów w 6 krajach Europy, z czego połowę w Polsce. Inwestycje 
te dowiodły niezawodności i skuteczności regulacji nowych 
zaworów Dynamic Valve™ oraz wskazują czas zwrotu inwesty-
cji wynoszący od 3 do 7 lat.
Dobrze zrównoważona instalacja może wpłynąć na zmniej-
szenie rachunków za ogrzewanie nawet o 20% w porówna-
niu z systemami bez równoważenia lub z nieefektywnym rów-
noważeniem. Za modernizacją instalacji c.o. przemawia 
także większy komfort cieplny mieszkańców, większa efek-
tywność energetyczna i długoletnia bezproblemowa eksplo-
atacja instalacji.

http://www.instalreporter.pl
http://scn.by/hf64rqsvadotoo
http://scn.by/hf64rqsvadowou
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  Na fot. 1  zostało przedstawione jedno  
z pomieszczeń mieszkalnych, jakim jest salon 
mieszkania w  budynku wielorodzinnym, użyt-
kowanym od kilku lat. Widać na nim, że wła-
ściciele mieszkania podczas jego urządza-
nia bardzo dbali o wszystkie szczegóły. Salon 
charakteryzuje się nowoczesnym stylem, któ-
rego mieszkańcy lubią wygodę, klasę, po-
czucie komfortu, relaksu i odpoczynku. Każdy 
element wyposażenia jest ze sobą połączo-
ny, np. pod względem kolorystycznym.  
Ale czy wszystko w nim jest w porządku?
Popatrzmy bardziej szczegółowo na narożnik 
pomieszczenia, w którym został zamontowa-
ny pionowy grzejnik dekoracyjny. Na samym 

początku, po odbiorze kluczy przez szczęśli-
wych właścicieli, w tym narożniku znajdował 
się standardowy poziomy grzejnik stalowy  
z podłączeniem od dołu po prawej stronie. 
Był on podłączony do instalacji rurowej cen-
tralnego ogrzewania poprzez podwójny ką-
towy zestaw przyłączeniowy, tzw. portki lub 
okulary. A po prawej stronie na górze zamon-
towana była głowica termostatyczna do 
ustawiania żądanej temperatury. Grzejnik ten 
miał zainstalowaną fabrycznie wkładkę ter-
mostatyczną do ustawiania odpowiedniej 
ilości czynnika grzewczego przez niego prze-
pływającego oraz zamykania przepływu,  
w momencie przekroczenia ustawionej tem-
peratury na głowicy termostatycznej. W trak-
cie wykańczania mieszkania uległa zmianie 
koncepcja ogrzewania, zamiast więc zwy-
kłego grzejnika płytowego zdecydowano się 
na pionowy grzejnik bardziej stylowy, nowo-
czesny, dekoracyjny, który lepiej pasuje do 
nowego wnętrza (fot. 2 )

Zmiana jednego grzejnika na drugi 
na pierwszy rzut oka wydaje się  
bardzo prosta…

Jednakże nic bardziej mylnego. Jak się oka-
zuje, bardzo często spotyka się pionowe 
grzejniki dekoracyjne podłączone w sposób 
nieprawidłowy. Po demontażu poprzednie-
go grzejnika pozostały tam dwa elementy: 
zestaw przyłączeniowy i głowica termosta-
tyczna. Instalatorzy, którzy nie zapoznali się 
z określonym sposobem podłączenia piono-
wego grzejnika do instalacji popełniają je-
den podstawowy błąd. Wynika to z prze-
świadczenia, że dobrze wiedzą, jak taki 
grzejnik podłączyć i jeżeli ma podejścia od 
dołu to można użyć tych samych części.  
To jest właśnie tzw. instalatorskie przyzwycza-

Przyzwyczajenie instalatorskie i jego skutki… 

Częsty błąd  
w podłączeniach pionowych 
grzejników dekoracyjnych

  tomasz Podleś

Producenci urządzeń grzewczych prześcigają się w proponowanym przez 
siebie wachlarzu grzejników. Pojawiają się coraz to nowsze rozwiązania, 
coraz bardziej wymyślne pod względem wizualnym i technicznym dla 
coraz bardziej wymagającego klienta. Każdy nowy model charakteryzuje 
się odpowiednią wersją podłączenia do instalacji centralnego ogrzewania. 
w tym artykule przyjrzymy się błędowi instalatorskiemu, który występuję 
bardzo często, a dotyczy podłączenia.

2
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http://www.instalreporter.pl


jenie, które niestety, odbije się nieprzyjemny-
mi skutkami dla użytkownika.
Na fot. 3  pokazany jest w zbliżeniu NIEPRA-
WIDŁOWY sposób montażu grzejnika piono-
wego, który jest przykładem w naszym arty-
kule. Widać na nim podłączenie na środku 
urządzenia grzewczego od dołu za pomocą 
„okularów”, a po lewej stronie w jeden  
z króćców podłączeniowych jest wkręco-
na wcześniej wykorzystywana głowica ter-

mostatyczna. Dlaczego więc, pomimo ład-
nie wyglądającego podłączenia jest ono 
nieprawidłowe? A dlatego, że przy takim 
układzie użytkownik w żaden sposób nie ma 
możliwości sterownia tym grzejnikiem. Może 
dowolnie ustawiać sobie głowicę na po-
szczególne wartości temperatury, ale nie 
przełoży się to w żaden sposób na otwórz lub 
zamknij przepływ. Przy włączonej instalacji  
(a sezon grzewczy już się zaczął) cały czas 

3
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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! 

 

http://mcalpine.pl/site/
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Reasumując, zawsze powinniśmy 
sprawdzić w dokumentacji tech-
nicznej lub skontaktować się z pro-
ducentem, aby dowiedzieć się,  
w jaki sposób dany grzejnik zamon-
tować, w szczególności, gdy nie je-
steśmy przekonani w 100%, jak się 
go podłącza lub jeśli mamy do czy-
nienia po raz pierwszy z nietypo-
wym urządzeniem grzewczym. Nie 
opierajmy się tylko na przekonaniu, 
że jeśli ma on króćce podłączenio-
we od dołu, to będziemy go podłą-
czali tak jak zwykły, poziomy grzej-
nik stalowy. Trzeba też wiedzieć,  
w które miejsce wmontować gło-
wicę termostatyczną, tak aby speł-
niała ona swoje funkcje, a nie 
wkręcać w pierwszy wolny króciec.

5

6

taki grzejnik będzie oddawał ciepło, nawet 
wtedy, gdy nikogo nie będzie w domu pod-
czas normalnego tygodnia pracy lub pod-
czas dłuższego wyjazdu rodzinnego. Przez 
niego cały czas będzie przepływał czynnik 
grzewczy i nie będzie on zamykany przez ża-
den element. Powodem takiego stanu rzeczy 
jest fakt, że fabrycznie nie jest wyposażony 
we wkładkę termostatyczną, na którą można 
by było nakręcić element nastawczy steru-
jący przepływem w wyniku zmieniającej się 
temperatury. Oczywiście jednym z bardziej 
odczuwalnych skutków będą coroczne duże 
rachunki za wykorzystane ciepło.

Jak więc właściwie wykonać  
takie podłączenie?

Co zrobić, aby było wszystko w porządku  
i aby przyszłe rachunki były odczuwalne, ale 
w pozytywnym tego słowa znaczeniu? Na 
fot. 4  pokazany jest schemat od dołu piono-
wego grzejnika, na którym widać 4 otwory 
podłączeniowe: dwa na środku i po jednym 
na skraju. Można go podłączyć w dwoja-
ki sposób, ale najlepszym i najbardziej ele-
ganckim rozwiązaniem jest podłączenie od 
dołu na środku. Odbywa się to nie przez za-
stosowanie zwykłych „portek”, ale za pomo-
cą tzw. bloku zaworowego „3in1” (fot. 5 ), 
który ma funkcje odcinające i regulujące. 
W skład takiego zespołu wchodzi zawór ter-
mostatyczny, zawór odcinający oraz deko-
racyjna głowica termostatyczna. Zawory są 
schowane za ładnie wykończoną obudową, 
powodując, że cały komplet współgra ze 
sobą oraz komponuje się z pionowym grzejni-
kiem dekoracyjnym. 
Na fot. 6  pokazano PRAWIDŁOWY grzejnik 
pionowy z poprawnym sposobem montażu 
wszystkich elementów.  

AwADUKt thermo – live monitoring  

Podglądamy 
gruntowy powietrzny 
wymiennik ciepła na żywo

  Jakub Koczorowski, Marcin Motylski

  Modernizacja biurowca  
w Erlangen (Niemcy)

Firma REHAU w ramach modernizacji wła-
snego budynku biurowego w 2010 r. wyko-
nała badawczą instalację GPWC (gruntowy 
powietrzny wymiennik ciepła) o powierzchni 
całkowitej 1150 m2. Instalacja została wyko-
nana w celu przeprowadzania terenowych 
badań pracy rurowych GPWC. Szczególny 
nacisk położono na określenie wpływu na-
stępujących czynników na pracę instalacji:
• warunków geologicznych;

• warunków klimatycznych np.: wilgotności 
powietrza i prędkości wiatru;
• harmonogramu pracy wentylacji;
• konstrukcji wymiennika GPWC;
• współpracy z wielkokubaturową centralą 
wentylacyjną; 
• schematu automatyki.
Dzięki integracji GPWC z nową koncepcją 
wentylacji strefowej osiągnięto znaczące 
oszczędności w zakresie ogrzewania i chło-
dzenia w perspektywie długoterminowej. 
Ciągłe monitorowanie instalacji umożliwia in-
dywidualną optymalizację jej pracy. 

Firma ReHAU uruchomiła w ostatnim czasie nowy serwis internetowy 
poświęcony monitoringowi instalacji ReHAU zaimplementowanych w siedzibach 
firmy w erlangen (Niemcy) oraz wiedniu. oba budynki zostały poddane 
termomodernizacji i wyposażone w systemy monitorowania pracy instalacji 
gruntowego powietrznego wymiennika ciepła AwADUKt thermo. Ponadto  
w przypadku budynku w wiedniu możemy obejrzeć aktualne wartości zużycia 
energii elektrycznej, energii grzewczej i chłodniczej oraz status działania sond 
pionowych i pomp ciepła, jak również parametry klimatyczne wewnątrz  
i na zewnątrz budynku. Przekonajcie się Państwo sami, że energooszczędne 
instalacje ReHAU rzeczywiście działają i przynoszą wymierne korzyści.

http://www.instalreporter.pl
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Firma REHAU udostępnia na swojej stronie inter-
netowej wizualizację instalacji wraz z aktualny-
mi danymi pomiarowymi: moc grzewcza wzgl. 
chłodnicza, temperatura i wilgotność względna 
powietrza na wlocie i wylocie z GPWC oraz na 
jego poszczególnych odcinkach (po 14 m i 37 m),
temperatura na powierzchni gruntu oraz chwilo-
wy strumień powietrza. Ponadto można obejrzeć 
przebieg zmienności tych danych na specjal-

nych wykresach w wybranych częstotliwościach 
(dziennie, tygodniowo, miesięcznie i rocznie).

Modernizacja biurowca w Wiedniu

Przebudowa biurowca REHAU w Guntramsdorf 
koło Wiednia, gdzie mieści się siedziba firmy 
na południowo-wschodnią Europę, biuro han-
dlowe na Austrię oraz międzynarodowy dział 

AWADUKT Thermo w skrócie  

System gruntowego powietrznego wy-
miennika ciepła AWADUKT Thermo 
przyczynia się do wymiernych oszczęd-
ności i poprawy komfortu mieszkania 
u wielu inwestorów – latem chłodniej, 
zimą cieplej! Antybakteryjna rura  
AWADUKT Thermo jest wytwarzana  
z polipropylenu o podwyższonej prze-
wodności cieplnej w celu zagwaran-
towania maksymalnych zysków ener-

getycznych przy wymianie ciepła 
pomiędzy powietrzem płynącym w ru-
rach a gruntem je otaczającym. System 
rurowego GPWC gwarantuje szczelność 
na przenikanie wód gruntowych nawet 
pod ciśnieniem do 2,5 bar dzięki spe-
cjalnej konstrukcji mufy z pierścieniem 
zabezpieczającym Safety-Lock, który 
mocuje uszczelkę na stałe w mufie i za-
bezpiecza ją przed wypięciem. 

LIVE MONITORING 
ERLANGEN 

przejdź

Akademii, trwała jedynie rok. Zmodernizowany 
budynek osiągnął standard niskoenergetycz-
ny (27 kWh/m²a) i stanowi wzór do naśladowa-
nia. Dzięki dociepleniu przegród zewnętrznych, 
wymianie okien na standard pasywny, zmia-
nie źródła ciepła z gazu na odnawialne źródła 
energii (sondy pionowe z gruntowymi pompa-
mi ciepła, gruntowy powietrzny wymiennik cie-
pła w wentylacji mechanicznej) oraz połącze-
niu urządzeń w inteligentny system zarządzania 
i sterowania ograniczono zapotrzebowanie bu-
dynku na ciepło i chłód o ok. 65%! Podczas 
termomodernizacji zastosowano cały szereg 
ekonomicznych i ekologicznych rozwiązań po-
limerowych REHAU oraz skorzystano z długolet-
niego doświadczenia w zakresie budownictwa.
Technika instalacyjna:
- 14 sond pionowych po 100 m;
- 2 rewersyjne gruntowe pompy ciepła  
(2x17 kW) do ogrzewania i chłodzenia;
- 1 gruntowa pompa ciepła (37 kW) do przy-
gotowania c.w.u. i wspomożenia układu 
wentylacyjnego;
- 1500 m² ogrzewania i chłodzenia płaszczy-
znowego;

- gruntowy powietrzny wymiennik ciepła 
(5500 m³/h) do wentylacji mechanicznej;
- 1250 m² sufitowych modułów chłodzących;
- regulacja strumieniem powietrza wentyla-
cyjnego względem stężenia CO2;
- centralny system zarządzania i sterowania 
budynkiem BMS z monitoringiem wartości zu-
życia energii.
Konstrukcja budynku:
- izolacja (20 cm);
- zewnętrzne zacienienie;
- 58 pasywnych okien z ciepłym szkleniem;
- 1 drzwi podnośno-przesuwne (U = 0,74);
- 150 m² systemów tarasowych.
Dzięki rozbudowanemu systemowi monitorin-
gu zużycia energii można w każdym momen-
cie zweryfikować skuteczność działania po-
szczególnych instalacji oraz w razie potrzeby 
optymalnie je wyregulować. W każdej chwi-
li można podejrzeć aktualne zużycie energii 
elektrycznej, energii grzewczej i chłodniczej 
oraz status działania sond pionowych i pomp 
ciepła, gruntowego powietrznego wymienni-
ka ciepła, jak również parametry klimatyczne 
wewnątrz i na zewnątrz budynku.  

LIVE MONITORING 
WIEDEŃ

przejdź

http://www.instalreporter.pl
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1,5 m nad poziomem podłogi, tak aby zapew-
nić swobodną cyrkulację powietrza, ale unika-
jąc drzwi i okien. Wyprowadzenia okablowania 
znajdują się na tylnej ściance termostatów.
Wymagana temperatura pomieszczenia na 
urządzeniu pokojowym Basicline ustawiana jest 
w sposób łatwy i wygodny za pomocą pokrętła 
regulacji. Termostat zapewnia możliwość nocne-
go obniżania temperatury o stałą temperaturę 
2°C w połączeniu z termostatem zegarowym.
Natomiast model zegarowy Basicline Touch  
z wyświetlaczem umożliwia sterowanie tem-
peraturą w pomieszczeniu zgodnie z ustawio-
nymi wcześniej programami czasowymi,  
w tym z funkcją Urlop i Party oraz automa-
tyczne uruchomienie funkcji obniżenia tem-
peratury, jeśli jest to wymagane. 
Dodatkowo termostat jest wyposażony w sys-
tem PWM, który przy dużej bezwładności 
ogrzewania podłogowego gwarantuje pre-
cyzyjne utrzymanie stałej temperatury i brak 
przegrzania pomieszczenia. System PWM 
kontroluje bowiem długość czasu pracy oraz 
częstotliwość otwarcia i zamknięcia zastoso-
wanych siłowników w odniesieniu do przyro-
stu temperatury w pomieszczeniu.
Uzupełnieniem urządzeń sterujących w jakości 
ekonomicznej jest moduł przyłączeniowy AM6  
oraz siłownik zaworu rozdzielacza. Moduł 
przyłączeniowy pozwala na przyłączenie 
maks. 6 termostatów i 12 siłowników, w tym 

umożliwia połączenie maks. 5 siłowników roz-
dzielacza z 1 termostatem pokojowym lub 
zegarowym. Możliwe jest również połączenie 
obwodów grzewczych z 1 termostatem po-
przez mostkowanie w piątym zacisku.
Siłownik zaworu rozdzielacza 1 Watt prze-
znaczony jest do montażu na zaworach odci-
nających kolektora powrotnego rozdzielaczy. 
Model fabrycznie bezprądowo zamknięty, 
jego praca sterowana jest za pomocą ter-
mostatów: poprzez instalację elektryczną 
przekazywany jest sygnał sterujący do siłow-
nika zaworu celem jego otwarcia.  

Do instalacji ogrzewania płaszczyznowego  

Roth Basicline  
– nowa linia termostatów  
w jakości ekonomicznej

  Justyna Pytkowska

  Roth Basicline, to urządzenia w tzw. ja-
kości ekonomicznej ze względu na standar-
dowy sposób komunikacji (przewodowo) 
w porównaniu do urządzeń Touchline (ra-
diowo). Urządzenia Roth Basicline prezentu-
ją nowoczesny design, który został sprowa-
dzony do sylwetki „slim” o grubości 16 mm. 
Można wybrać spośród dwóch modeli pro-
duktów. Oferta zawiera bowiem termostat 
pokojowy Roth Basicline oraz programo-
walny zegarowy termostat tygodniowy Roth 
Basicline Touch. Oba termostaty stano-
wią elektroniczne urządzenia zapewniające 
precyzyjną regulację i kontrolę temperatury 

systemu ogrzewania płaszczyznowego.
Przed instalacją termostatów należy zapoznać 
się z instrukcją obsługi i wybrać dogodne miej-
sce do zamontowania na wysokości około  

Nowa propozycja 
termostatów 
Roth Basicline do 
instalacji ogrzewania 
płaszczyznowego 
firmy Roth 
uzupełnia znaną już 
linię termostatów 
radiowych 
touchline. 

Schemat podłączenia 
Roth Basicline do 
modułu AM6 230 V

Pobierz

Termostat pokojowy 
Roth Basicline Moduł przyłączeniowy Roth AM6 Siłownik zaworu rozdzielacza Roth

Termostat zegarowy 
Roth Basicline Touch

http://www.instalreporter.pl
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W nowych kotłach Ciao Green i Quadra 
Green (ten drugi w wyłącznej dystrybucji 
grupy Instal Konsorcjum) zastosowano nowa-
torski wymiennik kondensacyjny, wykonany 
również ze stopu aluminium (Al-Mg-Si) o ni-
skiej bezwładności cieplnej, co zwiększa do-
datkowo komfort ciepłej wody użytkowej. 

Kompaktowe wymiary

Ogromną zaletą kotłów Ciao Green i Quadra 
Green, są także ich kompaktowe wymiary 
(715x405x248), umożliwiające montaż w cia-
snych pomieszczeniach.

Perfekcyjnie dobrana moc 

Wszystkie kotły kondensacyjne marki Beretta, 
dedykowane do mieszkań oraz domów jed-
no- i wielorodzinnych, są certyfikowane Ran-
ge Rated. Homologacja ta umożliwia do-
stosowanie maksymalnej mocy kotła do 
rzeczywistego cieplnego zapotrzebowania 
systemu grzewczego, do wielkości ogrzewa-
nej powierzchni i wyliczeń projektanta (z za-
kresu modulacji kotła). 

Kotły kondensacyjne  
Marki BERETTA – nowości

  Grażyna Bentkowska

  Dlaczego kotły kondensacyjne 
gwarantują oszczędną eksploatację? 

Dzięki konstrukcji wymiennika, wykorzystuje 
się zjawisko kondensacji, a więc odzyskanie 

ciepła ze spalin. W wymienniku spaliny zo-
stają schłodzone poprzez „wodę powrotną” 
do temperatury punktu rosy 57°C (dla gazu 
ziemnego), dzięki czemu para wodna zawar-
ta w spalinach zaczyna się wykraplać, czy-

li kondensować, oddając jednocześnie ener-
gię cieplną. Skutkuje to wysoką wydajnością 
i sprawnością kotła, nawet do 109,4% w przy-
padku kotłów z serii Exclusive (**** zgodnie  
z dyrektywą 92/42/ CEE i większą niż 93+2 log 
PN – zgodnie z DL 311/06), a tym samym ni-
skim zużyciem gazu. 
Kotły kondensacyjne marki Beretta (Mynute 
Green, Mynute Boiler Green, Exclusive  
Green HE oraz Exclusive Boiler Green HE)  
są wyposażone w wymiennik o unikalnej bu-
dowie, który dzięki swoim właściwościom, zo-
stał zgłoszony do Europejskiego Urzędu Paten-
towego (Patent Pending). Rurowy wymiennik 
wykonany jest ze stopu aluminium (Al-Mg-Si)  
i nie ma żadnych łączeń spawanych. Prze-
wodność cieplna materiału, z jakiego jest wy-
konany, pozwala na równomierny rozkład 
temperatury, co zapobiega tworzeniu się 
miejsc przegrzewu, a tym samym zwiększa 
trwałość wymiennika. Opatentowana struk-
tura zapewnia pełny przepływ wody kotło-
wej (bez spadków ciśnienia), zapobiega osa-
dzaniu się kamienia oraz umożliwia jego pełną 
konserwację, co zwiększa trwałość urządzenia 
i obniża koszty eksploatacji. 

w lipcu tego roku firma RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. poszerzyła 
ofertę o kolejne rodziny kotłów kondensacyjnych BeRettA, a niektóre  
z dotychczasowych kotłów pojawiły się w nowej ich odsłonie.

Kocioł exclusive Green He
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Wysoki komfort c.w.u. 

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej 
może być realizowane na dwa sposoby: 
przepływowo bądź w zasobniku c.w.u.  
W mieszkaniu lub niewielkim domu jednoro-
dzinnym, gdzie punkty poboru wody umiej-
scowione są blisko siebie można zamonto-
wać kocioł dwufunkcyjny, w przeciwnym 
razie dla uzyskania wysokiego komfortu le-
piej skorzystać z modelu dwufunkcyjnego  
z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. ze sta- 
li nierdzewnej o pojemności 45 lub 60 l  
(Mynute Boiler Green, Exclusive Boiler Green 
HE) lub modelu jednofunkcyjnego (z wbu-
dowanym zaworem trójdrogowym) i podłą-
czyć zasobnik c.w.u. (z cyrkulacją).  

Przypuścimy, że zdecydowaliśmy się na za-
kup kotła Exclusive Boiler Green HE 25 B.S.I.  
o zakresie modulacji 2,5-25 kW. W przypadku 
domu jednorodzinnego o powierzchni  
140 m2, zapotrzebowanie na moc jest nie-
wielkie i wg projektu wynosi przykładowo – 
11,2 kW (50/30°C). Zmiany mocy na c.o. do-
konuje się, ustawiając prędkość obrotów 
wentylatora wg krzywej, znajdującej się w in-
strukcji do urządzenia. Nowo wybrana moc 
– 11,2 kW będzie stanowić maksymalną moc 
kotła w systemie centralnego ogrzewania.  
W rezultacie kocioł będzie modulował w za-
kresie mocy 2,5-11,2 kW, co wpłynie pozy-
tywnie na pozostałe parametry pracy urzą-
dzenia: wzrost sprawności kotła, mniejsze 
zużycie gazu oraz obniżenie emisji spalin, 
CO i NOx.

Jeszcze niższe koszty eksploatacji 
(seria Exclusive HE)

Kolejnym elementem mającym duży wpływ 
na niższe koszty ogrzewania jest szeroki za-
kres modulacji mocy. Kotły z serii Exclusi-
ve HE wyróżnia modulacja 1:10. Oznacza to, 
że moc minimalna stanowi 10% mocy mak-
symalnej, a więc np. Exclusive Green HE 25 
C.S.I. moduluje już od 2,5 kW. Redukuje to 
znacząco częstotliwość włączania i wyłą-
czania się urządzenia, w efekcie wydłużając 
jego żywotność. Dzięki zastosowaniu pom-
py o modulowanej prędkości (klasa energe-
tyczna A) i wykorzystaniu zjawiska kondensa-
cji, kotły z serii Exclusive HE charakteryzują się 
niższym zużyciem energii elektrycznej i gazu 
w stosunku do standardowych rozwiązań od-
powiednio do ok. 45% i 20%. W domu jedno-
rodzinnym, gdzie występuje typowa instala-
cja grzejnikowa albo podłogowa, prędkość 
przepływu pompy będzie dobierana auto-

matycznie w stosunku do mocy, z jaką ak-
tualnie pracuje kocioł. W rezultacie, jeśli za-
potrzebowanie na ciepło w pomieszczeniu 
będzie niewielkie, kocioł będzie pracował 
nie tylko z minimalną mocą (dzięki modulo-
wanemu palnikowi), ale i z najmniejszą pręd-
kością pompy. Tak więc oprócz niskiego zuży-
cia gazu, zyskuje się dodatkowo oszczędność 
energii elektrycznej. Przedstawiony wariant 
jest tylko jednym z czterech możliwych try-
bów pracy modulowanej pompy, jednakże 
znajdzie on najczęstsze zastosowanie.

Dwa lub trzy obiegi grzewcze 

W domu, w którym zaprojektowano ogrze-
wanie mieszane istnieje możliwość podłą-
czenia do kotłów kondensacyjnych mar-
ki Beretta modułu dwóch lub trzech stref 
grzewczych Connect AT-BT (wyłącznie do ko-
tłów z serii Exclusive HE), Connect Base Mix 1 
lub Connect Base Mix 2.

Regulacja pogodowa

Dzięki wbudowanemu modułowi regula-
cji pogodowej wszystkie kotły kondensa-
cyjne marki BERETTA przystosowane są do 
kontroli temperatury c.o. w funkcji tempera-
tury zewnętrznej. Regulator w kotle odczy-
tuje temperaturę wskazaną przez sondę (na 
wyposażeniu) zainstalowaną na ścianie ze-
wnętrznej budynku i na podstawie wybra-
nej krzywej grzewczej ustala odpowiednią 
temperaturę wody na zasilaniu instalacji tak, 
aby utrzymać odpowiedni komfort ciepl-
ny. Uzupełnienie wyposażenia kotła w pro-
gramator tygodniowy np. ALPHA 7D (wystę-
pujący również w wersji bezprzewodowej) 
umożliwia pełną kontrolę temperatury po-
mieszczeń. 

Warto również wspomnieć, że z wej-
ściem dyrektywy ErP (Energy rela-
ted Product) z dniem 26 września 
2015 roku  w krajach Unii Europej-
skiej, nie będzie można już sprze-
dawać kotłów tradycyjnych. Wyjąt-
kiem będą kotły z otwartą komorą 
spalania przeznaczone do moderni-
zacji w układzie wspólnego komina 
w budynkach wielorodzinnych,  
co jest rozwiązaniem niestety bar-
dzo mało popularnym w Polsce.  
Z kolei wszystkie kotły kondensacyj-
ne będą musiały być wyposażone 
w pompę o niskim poborze energii 
elektrycznej. Taką pompę mają już 
kotły z serii Exclusive HE. Od tego 
samego dnia będzie obowiązywać 
również dyrektywa ELD (Energy La-
beling Regulation) dotycząca ety-
kietowania energetycznego. 

Pierwszą farmę fotowoltaiczną włą-
czoną do sieci elektroenergetycznej 
na Warmii i Mazurach, otwarto w We-
sołówku koło Wielbarka. Instalacja 
może produkować ok. 700 MWh ener-
gii elektrycznej rocznie i zasilać nawet 
150 gospodarstw domowych. Budo-
wa farmy fotowoltaicznej kosztowała 
ponad 4,1 mln zł. Przedsięwzięcie 
realizowane było dzięki dofinansowa-
niu z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Warmia i Mazury na lata 
2007-2013 oraz WFOŚiGW w Olsztynie. 
Łączne dofinansowanie projektu wy-
niosło 1,65 mln zł. 
Inwestycja, realizowana przez spół-
kę Fotowoltaika Wesołowo, została 
zbudowana w oparciu o całkowicie 
nowe elementy, urządzenia i materiały. 
Powierzchnia farmy zajmuje 1 hektar. 
Instalacja składa się z 2640 modułów 
fotowoltaicznych, z których energia 
przekazywana jest za pomocą połą-
czeń kablowych do inwerterów. To 
urządzenia, które zmieniają prąd stały 
generowany w panelach solarnych na 
prąd zmienny o napięciu wyjściowym 
400 V. Następnie poprzez stację trans-
formatorową instalacja doprowadza 
prąd do sieci elektroenergetycznej. 
Produkcję energii elektrycznej, pracę  
i wydajność farmy fotowoltaicznej mo-
nitoruje specjalny system. 

Pierwsza farma 
fotowoltaiczna  
w warmińsko-
mazurskim
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w zestawie znajduje się syfon ze sterowaniem 
automatycznego korka oraz szablon do wyci-
nania otworów w blacie. Warto podkreślić, iż 
zlewozmywaki objęte są 10-letnią gwarancją. 

Modne natryski 

Świetną propozycją do współczesnych łazie-
nek są wrześniowe nowości FERRO: zestaw na-
tryskowy Bellis oraz trzy rączki natrysków Bello. 
Kształt rączek nawiązuje do modnego, no-
woczesnego trendu we wzornictwie – są pła-
skie, o delikatnie zaoblonej linii i białej tarczy 
prezentującej się doskonale na tle błyszczą-
cej chromowanej powłoki. Opływowa forma 
zapewnia komfort użytkowania – idealnie pa-
suje do dłoni, rączka nie jest ani za duża ani 
też za ciężka. W kolekcji znajdziemy 1-funkcyj-
ną rączkę natrysku ze strumieniem: deszcz, 
3-funkcyjną ze strumieniami: deszcz, masaż, 
mieszany oraz 5-funkcyjną o strumieniach: 

deszcz, masaż, mieszany, lekki i rozproszony. 
Dodatkowo rączki Bello zostały wyposażone 
w zawór zwrotny oraz system easy clean. 
Bello tworzy ładną kompozycję ze wszystki-
mi elementami wchodzącymi w skład naj-
nowszego zestawu natryskowego Bellis. Ten 
zestaw natryskowy przesuwny, zwieńczony 
dekoracyjną białą 1-funkcyjną rączką, wypo-
sażony został w system easy clean i funkcjo-
nalną transparentną mydelniczkę. 
W październiku, w ślad za eleganckimi racz-
kami Bello, pojawiły się kolejne produkty  
FERRO z tego segmentu: Simpla oaz Tutti,  
a także dwie rączki: Cortessa i Cortina.  

Nowości sanitarne 
w ofercie FERRO

  Zlewozmywaki granitowe  

Barwiony kamień kwarcowy, żywica i utwar-
dzacz tworzą specjalną kompozycję odpor-
ną na zarysowania i drobne uszkodzenia me-
chaniczne zlewozmywaków granitowych. 
Materiał ten jest miły w dotyku i łatwy w utrzy-
maniu czystości. Technologia produkcji zlewo-
zmywaków granitowych umożliwia otrzyma-
nie nieomal dowolnych kształtów – w ofercie 
FERRO występują 4 kolekcje – Kizz, Ozzy i Mez-
zo, a w nich 6 modeli o kwadratowej i prosto-

kątnej formie komór oraz zlewozmywak Bizzy  
z okrągłą komorą. Szeroki wybór zlewozmywa-
ków jedno- i półtorakomorowych, w wersji  
z ociekaczem lub bez, dostępnych w kolo-
rach: piasek, grafit i biały sprawi, że każdy 
użytkownik z pewnością znajdzie odpowiedni 
model dopasowany do własnych potrzeb  
i estetyki kuchni. Dla bezpieczeństwa wszyst-
kie produkty są wyposażone w przelew. 
Oprócz zlewozmywaka Bizzy, pozostałe do-
stępne są w wersji prawo- i lewostronnej. Pro-
ducent zadbał także o kompleksowość oferty: 

grafitowy KIZZ piaskowy KIZZ

MEZZOBIZZY

BEllIs BEllO
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gotrwałym wypływem do 90 sekund oraz re-
gulator strumienia z regulacją kierunku stru-
mienia wody. Podobnie jak w przypadku 
baterii na przycisk, armatura Sirocco Sensor 
może być podłączona do wody zimnej lub 
zmieszanej, a wyposażona w mieszacze – do 
ciepłej i zimnej. W przypadku tej ostatniej do-
skonale sprawdzą się mieszacze zewnętrz-
ne z najnowszej oferty producenta – ustawia-
ny manualnie mieszacz mechaniczny 3/8” 
MM10, bądź termostatyczny 1/2” MT15B o za-
kresie temperatury od 30 do 70°C. Miesza-
cze zewnętrzne są rozwiązaniem niezwykle 
praktycznym, ponieważ użytkownik publicz-
nej łazienki nie ma możliwości ingerencji  
w produkt poprzez zmianę jego ustawień. 
Baterie bezdotykowe Sirocco Sensor zasilane 
są baterią (9 V), natomiast w 2 modelach:  
Sirocco Sensor Power-Safe i Sirocco Sensor 
Power-Safe Pre-Mixed podstawowym źró-
dłem zasilania jest transformator 230 V/9 V, 
a bateria stanowi jedynie zasilanie awaryj-
ne. Warto również zwrócić uwagę na wzor-
nictwo Sirocco Sensor – uproszczona, no-
woczesna forma baterii będzie doskonale 
korespondowała z minimalistycznym lub in-
dustrialnym stylem aranżacji wnętrza. 
Innowacyjność produktów bezdotykowych 
FERRO polega na możliwości wyboru wie-
lu opcji w zakresie regulacji armatury, co ma 
szczególne znaczenie przy programowaniu 
ustawień na potrzeby danego obiektu i kon-
kretnego użytkownika. Praktycznym rozwią-
zaniem jest pilot sterujący do baterii i zawo-
rów bezdotykowych RC01, dzięki któremu 
można wyregulować zasięg detekcji czujni-
ka, opóźniać włączanie i czas spłukiwania 
dla zaworów pisuarowych, ustawiać czas za-
bezpieczenia przed długotrwałym wypły-
wem wody oraz czas blokady przed kolejnym 
użyciem, a także zaprogramować czas mię-

dzy cyklicznym spłukiwaniem oczyszczają-
cym, które zapobiega stagnacji wody w ru-
rach. Funkcje pilota pozwalają również na 
powrót do ustawień fabrycznych oraz czaso-
we wyłączenie urządzeń np. podczas sprzą-
tania i konserwacji armatury.
Nowością w ofercie i doskonałym uzupełnie-
niem asortymentu przeznaczonego dla inwe-
stycji publicznych jest także jednofunkcyjna 
głowica natryskowa Vandal Proof o przepły-
wie około 8 l/min. Wyposażona została w spe-
cjalny system zabezpieczający ją przed de-
montażem przez osoby nieuprawnione. 

Wśród pozostałych nowości sanitarnych  
firmy FERRO warto jeszcze wymienić: 
• baterie z serii DIJON → przejdź
• baterie z serii ALGEO → przejdź
• baterie z serii BRADO → przejdź
• bateria kuchenna LUGIO → przejdź
• bateria natryskowa termostatyczne  
METALIA 57 → przejdź  

Simpla jest 1-funkcyjnym zestawem natrysko-
wym przesuwnym o wyraźnie zaokrąglonej, 
klasycznej formie rączki, natomiast Tuti to ze-
staw 3-funkcyjny, którego rączka ma płaski, 
nowoczesny kształt. Oba mają system easy 
clean i praktyczne mydelniczki. 3-funkcyjne 
rączki natrysku – Cortessa, większa o tradycyj-
nym designie i Cortina, o modnej płaskiej for-
mie wyposażone zostały w system easy clean.

Produkty dla obiektów użyteczności 
publicznej

Firma FERRO poszerza ofertę armatury skiero-
wanej do obiektów użyteczności publicznej, 
wprowadzając na rynek innowacyjne rozwią-
zania armatury czasowej samozamykającej 
Presstige, bezdotykowej Sirocco Sensor, a tak-
że mieszacze do baterii bezdotykowych i typu 
press oraz głowicę natryskową Vandal Proof. 
Baterie Presstige są kontynuacją linii armatu-
ry marki Ferro, w której otwarcie przepływu 
uzależnione jest od wciśnięcia przycisku znaj-
dującego się na korpusie baterii/zaworu. Na-
leżą do niej: zawór samoczynnie zamykany 
Press, zawór pisuarowy z regulacją wypływu 
oraz dwa najnowsze modele: Presstige – ba-
teria umywalkowa czasowa z regulacją wy-
pływu do wody zimnej lub zmieszanej oraz 
Presstige II – bateria umywalkowa czasowa  
z regulacją wypływu, z wbudowanym mie-
szaczem. Rozwiązania typu press pozwala-

ją na regulację czasu przepływu, czyli ilości 
wypływającej wody podczas jednego cy-
klu. Baterie Presstige mają fabrycznie usta-
wiony 15-sekundowy czas wypływu, z możli-
wością jego zmiany w zakresie 10-20 sekund. 
Przepływ wody w obu bateriach wynosi oko-
ło 7 l/min, a dopuszczalna temperatura 90°C, 
przy zalecanej poniżej 65°C. Armaturę przyci-
skową najczęściej podłącza się do wody zim-
nej lub wstępnie zmieszanej, a wyposażoną 
w mieszacz, także do wody ciepłej i zimnej. 
Dzięki wbudowanemu mieszaczowi można 
ustalić żądaną temperaturę wody, analogicz-
nie jak w bateriach standardowych. 
W trosce o najwyższą jakość higieny i wydaj-
ność powstała kolekcja czterech bezdotyko-
wych baterii umywalkowych Sirocco Sensor  
o przepływach do 5 l/min i zróżnicowanych 
funkcjach: Sirocco Sensor do wody zimnej lub 
zmieszanej, Sirocco Sensor Pre-Mixed z miesza-
czem zewnętrznym, Sirocco Sensor Power-Safe 
do wody zimnej lub zmieszanej oraz Sirocco 
Sensor Power-Safe Pre-Mixed z mieszaczem 
zewnętrznym. Zasada działania tego rodzaju 
armatury polega na uruchomieniu strumie-
nia wody po rozpoznaniu przez czujnik obiek-
tu np. rąk wsuwanych pod wylewkę baterii  
i zamknięciu przepływu, po ich wyjęciu.  
W fabrycznych ustawieniach baterii marki  
Ferro zasięg czujnika wynosi 180 mm i można go 
wyregulować w przedziale od 80 do 300 mm.  
Urządzenia mają zabezpieczenie przed dłu-

sIrOccO sEnsOr PrEsstIgE II Vandal PrOOf

PrEsstIgE 
Zawór 
PIsuarOwY
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wełną mineralną, która z czasem może stać 
się siedliskiem różnego rodzaju mikroorgani-
zmów. Co więcej, pokrycie izolacji warstwą 
aluminium, znacznie podnosi jej odporność 
na uszkodzenia mechaniczne.

Po prostu ją naklej 
Poza bardzo dobrymi właściwościami izola-
cyjnymi, Armaflex Duct Al charakteryzuje się 
również prostym montażem, nawet na skom-
plikowanych instalacjach wentylacyjnych. 
Dzięki pokryciu wewnętrznej strony warstwą 
samoprzylepną oraz wspomnianej już wy- 
sokiej elastyczności materiału, instalacja  
Armaflex Duct Al przebiega bardzo sprawnie 
i szybko, nawet w przypadku trudno dostęp-
nych miejsc oraz bardziej skomplikowanych 
elementów systemu takich, jak rury o dużej 
średnicy, czy różnego rodzaju zbiorniki.  

Izolacja Armaflex Duct Al  
do kanałów wentylacyjnych 

  Zapewnienie odpowiedniej ochrony ka-
nałom wentylacyjnym jest często nie tylko za-
niedbywane, ale wręcz specjalnie pomijane 
ze względów estetycznych. Faktycznie, nieza-
izolowany kawałek blachy wygląda znacznie 
lepiej, niż kanał zabezpieczony tradycyjnymi 
metodami, np. za pomocą wełny mineralnej. 
Stąd częsty dylemat, czy 
zapewnić odpowiednią 
ochronę, czy też estetycz-
ny wygląd instalacji wen-
tylacyjnej, szczególnie  
w miejscach, gdzie nie 
jest ona ukryta w ścianie. 
By oszczędzić podobnych rozterek, firma  
Armacell wprowadziła na rynek izolację  
Armaflex Duct Al, która nie tylko gwarantu-
je odpowiednią ochronę kanałów wentylacyj-

nych, ale również, dzięki warstwie folii aluminio-
wej, charakteryzuje się atrakcyjnym wyglądem.

Srebrna ochrona przed wilgocią i hałasem
Izolacja Armaflex Duct Al została stworzona 
specjalnie z myślą o optymalnym zabezpie-
czeniu kanałów wentylacyjnych. Dzięki wy-
korzystaniu wysoce elastycznego materiału  
z rodziny Armaflex, stanowi doskonałą ba-
rierę dyfuzyjną zapobiegającą kondensacji 
pary wodnej na zimnej powierzchni blachy. 

Jest to zasługą spienio-
nego kauczuku synte-
tycznego o zamkniętej 
strukturze komórkowej. 
Dodatkowo, bardzo wy-
soka elastyczność izola-
cji Armaflex sprawia, że 

materiał ten dobrze przylega do powierzch-
ni kanału, tłumiąc ewentualne wibracje. Jest 
to o tyle istotne, że puste, blaszane przewody 
kanałowe sprzyjają rozprzestrzenianiu się ha-

łasu wzdłuż całej ich długości. Dzięki swoim 
właściwościom tłumiącym, Armaflex Duct Al 
pozwala zminimalizować niechciane dźwię-
ki, jakie mogą być przenoszone tą drogą. 
Warstwa folii aluminiowej pokrywająca 
wierzchnią stronę izolacji, nie tylko zapewnia 
estetyczny wygląd chronionym powierzch-
niom, ale również znacznie ułatwia utrzyma-
nie ich w czystości. Jest to bardzo duża za-
leta, szczególnie w porównaniu z tradycyjną 

odpowiednia izolacja w przypadku kanałów wentylacyjnych jest 
z punktu widzenia komfortu sprawą bardzo istotną. eliminacja 
osadzającej się na ich powierzchni wilgoci, minimalizacja strat ciepła, 
oraz zminimalizowanie propagacji hałasu to trzy najważniejsze zalety 
odpowiednio dobranej izolacji. Niestety, większość tradycyjnych 
produktów może swoim wyglądem znacznie pogorszyć estetykę 
pomieszczenia. Dlatego też firma Armacell przygotowała izolację 
Armaflex Duct Al, która pomoże rozwiązać ten problem.

Izolacja Armaflex duct Al 
oferowana jest w pięciu 
grubościach 9, 15, 19, 25 
oraz 32 mm. 
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POZIOMO:

1) ... elektrostatyczne (malowanie końcowe) w produkcji  grzejników. 5) narząd z tęczówką. 8) ... cieplna, to

podstawowy parametr doboru grzejnika. 9) zimowa barwa. 10) w nich prowadzi się przewody przez przegrody

budowlane. 11) jednostka natężenia prądu elektrycznego. 12) wśród paproci wodnych. 13) Floriańska w Krakowie.

16) pinczer miniaturowy. 17) czołowi działacze partii. 21) ścianka wieńcząca budynek. 23) regulator na grzejniku służący

do ustawiania temperatury. 24) duży chrząszcz. 27) ... antydyfuzyjna w rurach zapobiegająca przedostawaniu się tlenu

do wody. 28) dawny student. 30) naczynie z pałąkiem. 31) kulszowa dolegliwość. 32) koteria, sitwa. 33) grzyb z

piosenki.

PIONOWO:

1) ocena. 2) najnowsza, 5-warstowa rura w ofercie Purmo. 3) kropla w morzu. 4) Szewińska lub Kwiatkowska.

5) drapieżny kot. 6) do cięcia rur. 7) takiego grzejnika nie znajdziemy w ofercie firmy Rettig Heating. 8) jadalnia na

statku. 14) rodzaj podłączenia grzejników do instalacji c.o. lub ... bóle u rodzącej. 15) rodzaj ujścia rzeki lub grzejnik

kolumnowy firmy Rettig Heating. 18) alkaloid w liściach herbaty. 19) wejście do kanału. 20) dzieło Wita Stwosza.

22) "zatyczki" w grzejniku lub buty piłkarskie. 25) płyn w akumulatorze. 26) obniżana przy wyprzedaży. 27) nie przód i

nie tył. 28) skwar, spiekota. 29) każdemu produktowi przypisany w katalogu.

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 22 utworzą rozwiązanie.

Krzyżówka z firmą Rettig Heating
Rozwiązanie hasła wraz z imieniem  
i nazwiskiem prosimy przesyłać e-mailem  
na adres: instalreporter@instalreporter.pl
Wśród prenumeratorów, którzy nadeślą  
prawidłowe rozwiązanie krzyżówki, 
rozlosujemy 3 torby pełne niespodzianek.  

Warunkiem uczestnictwa w losowaniu jest 
prenumerowanie bezpłatnego e-czasopisma 
InstalReporter (lub zaprenumerowanie  
od bieżącego wydania).

Pobierz: szczegółowy regulamin krzyżówek 
w InstalReporterze
Informujemy, że termin nadsyłania rozwiązań 
upływa dnia 12 grudnia 2014 roku. 
W kolejnym wydaniu InstalReportera 12/2014 
opublikujemy nazwiska Laureatów.

Serdecznie dziękujemy  
firmie Rettig Heating  
za ufundowanie nagród.

PoZIoMo: 
1) ... elektrostatyczne (malowanie końcowe) w produkcji grzejników. 5) narząd z tęczówką. 8) ... cieplna, 
to podstawowy parametr doboru grzejnika. 9) zimowa barwa. 10) w nich prowadzi się przewody przez 
przegrody budowlane. 11) jednostka natężenia prądu elektrycznego. 12) wśród paproci wodnych.  
13) Floriańska w Krakowie. 16) pinczer miniaturowy. 17) czołowi działacze partii. 21) ścianka wieńcząca 
budynek. 23) regulator na grzejniku służący do ustawiania temperatury. 24) duży chrząszcz.  
27) ... antydyfuzyjna w rurach zapobiegająca przedostawaniu się tlenu do wody. 28) dawny student.  
30) naczynie z pałąkiem. 31) kulszowa dolegliwość. 32) koteria, sitwa. 33) grzyb z piosenki. 

PIoNowo: 
1) ocena. 2) najnowsza, 5-warstowa rura w ofercie Purmo. 3) kropla w morzu. 4) Szewińska lub Kwiatkowska.  
5) drapieżny kot. 6) do cięcia rur. 7) takiego grzejnika nie znajdziemy w ofercie firmy Rettig Heating. 8) jadalnia 
na statku. 14) rodzaj podłączenia grzejników do instalacji c.o. lub ... bóle u rodzącej. 15) rodzaj ujścia rzeki 
lub grzejnik kolumnowy firmy Rettig Heating. 18) alkaloid w liściach herbaty. 19) wejście do kanału. 20) dzieło 
wita Stwosza. 22) „zatyczki” w grzejniku lub buty piłkarskie. 25) płyn w akumulatorze. 26) obniżana przy 
wyprzedaży. 27) nie przód i nie tył. 28) skwar, spiekota. 29) każdemu produktowi przypisany w katalogu.

* niespodzianki: 

...na fachowo 

...na słodko

...na 2015 rok

*

http://www.instalreporter.pl
http://www.purmo.pl/
http://http://instalreporter.pl/regulaminy/
http://http://instalreporter.pl/regulaminy/
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tańszym rozwiązaniem niż instalacja kolek-
torów słonecznych. Wzrosty dotyczą pomp 
zintegrowanych z zasobnikiem do produkcji 
c.w.u. Można zaobserwować coraz większe 
zainteresowanie pompami ciepła także po-
wietrznymi typu SPLIT o możliwości pracy do 
-25oC. Widoczne jest postępujące rozdrobnie-
nie rynku i oferowanie pomp ciepła np. pod 
markami własnymi sieci hurtowych. Biorąc 
pod uwagę wszystkie wyniki można założyć 
bardzo niewielkie wzrosty sprzedaży pomp 
ciepła na poziomie ok. 2-5%.
Kolektory słoneczne. Ogólna opinia mówi 
o spadkach w tej grupie produktowej, jednak 
głębsza analiza tego rynku wskazuje, że dosyć 
duże spadki mają miejsce tylko w grupie zaku-
pów przez indywidualnych klientów. W poło-
wie roku praktycznie wygasł system wsparcia 
dla kolektorów słonecznych NFOŚiGW, co nie 
oznacza wstrzymania sprzedaży dla projektów 
już wnioskowanych i rozpoczętych. Ogólnie 
panuje opinia, że rynek został zdeterminowa-
ny w ostatnich latach przez program dota-
cji 45%, którego zakończenie spowodowało 
zmniejszenie sprzedaży detalicznej. Sprzedaż 
kolektorów słonecznych napędzają obec-
nie lokalne projekty gminne czy na poziomie 
województwa. Brak ostatecznych szczegó-
łów co do nowego programu Prosument po-
woduje wyczekiwanie na rynku. Pomimo róż-
nych trudności sygnalizowanych przez firmy 
działające w tej branży, można założyć lekki 
wzrost sprzedaży kolektorów słonecznych  
w III kwartale rok do roku na poziomie ok. 
0-5%, co mimo wszystko nie jest złym wynikiem.
Kotły gazowe wiszące. Widoczna jest wy-
raźnie tendencja odwrotu od kotłów kon-
wencjonalnych na rzecz kondensacyjnych. 
Gazowe kotły konwencjonalne wiszące no-
tują spadek ok. 10-15% na najprostszych mo-
delach. Jednocześnie ceny kotłów inwesty-

Rynek budowlany i instalacyjno-grzewczy  

Branża w III kwartale 2014 r. 
– podsumowanie

  opracował: Janusz Starościk

 Rynek mieszkaniowy w skrócie

Według danych opublikowanych przez GUS,  
w okresie styczeń-wrzesień 2014 liczba inwesty-
cji oddanych do użytkowania była niższa niż  
w analogicznym okresie 2013 roku. Lepsze wyni-
ki dotyczą liczby rozpoczętych budów oraz licz-
by wydanych pozwoleń na budowę. Według 
wstępnych danych przygotowanych przez GUS, 
w okresie pierwszych trzech kwartałów 2014 r. 
oddano do użytkowania 100 138 mieszkań, 
co oznacza 1,9% mniej w porównaniu z ana-
logicznym okresem 2013 roku i o 4,5% mniej 
niż w pierwszych trzech kwartałach 2012 r.  
W trzech pierwszych kwartałach 2014 roku wy-
dano 120 254 pozwoleń na budowę mieszkań, 
co oznacza 14,8% wzrost w stosunku do analo-
gicznego okresu w 2013 r. Warto tutaj przypo-
mnieć, że wtedy zanotowano spadek o 18,1%. 
Rozpoczęto budowę 114 569 mieszkań, co ozna-
cza wzrost o 17,0%, wobec spadku w porówny-
walny okresie 2013 roku, który wyniósł 16,2%.
Porównując te wyniki, z osiągniętymi w pierw-

szym półroczu 2014 roku, można wyciągnąć 
wniosek, ze w samym III kwartale, spadki były 
znaczne. Tradycyjnie już, najwięcej mieszkań 
z udziałem 55,4% oddali inwestorzy indywidual-
ni (55 525 mieszkań w pierwszych trzech kwar-
tałach 2014 roku). W tym okresie, inwestorzy in-
dywidualni otrzymali także 58937 pozwoleń na 
budowę mieszkań, co oznacza spadek o 0,9%  
w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r. 
Pozytywnym wynikiem jest wzrost liczby miesz-
kań, których budowę rozpoczęto w okresie I-III 
kwartał 2014 roku, których liczba wyniosła 61 105. 

Ocena rozwoju rynku  
instalacyjno-grzewczego  
w Polsce w III kwartale 2014 r.

III kwartał 2014 roku w większości zgodnych 
opinii był gorszy od III kwartału 2013 roku. 
Przypomnijmy, że rok temu mówiło się prawie 
o załamaniu rynku instalacyjno-grzewczego. 
Wtedy w III kwartale rozpoczęło się odrabia-
nie strat z pierwszego półrocza, co pozwoli-

ło wyjść branży na bardzo leciutki plus na ko-
niec roku. W tym roku, takiego przyspieszenia 
sprzedaży na rynku urządzeń grzewczych nie 
było widać ani w sierpniu, ani nawet do poło-
wy września. Rynek drgnął pod koniec wrze-
śnia, co było zjawiskiem dalekim od ocze-
kiwań. Respodenci zgodnie podkreślali, że 
sytuacja sprzedażowa w sektorze grzewczo-
-instalacyjnym w III kwartale 2014 była zna-
cząco gorsza od III kwartału 2013. Spadki, 
bądź brak wzrostów zanotowana praktycznie 
we wszystkich grupach produktowych. 

Wybrane grupy produktowe…

Pompy ciepła. Dynamika sprzedaży pomp 
ciepła nieco wyhamowała. Jeżeli możemy 
mówić o wzrostach, o ile mówimy o wzro-
stach, to są one znacznie niższe, porównując 
do dwucyfrowych jeszcze niedawno. Naj-
większe wzrosty można zauważyć w grupie 
pomp do przygotowania ciepłej wody użyt-
kowej, które zdaniem części instalatorów są 

Stosunkowo dobre wyniki jakie zanotowała gospodarka w Polsce w III kwartale 2014 roku, nie znalazły 
odzwierciedlenia w sytuacji na rynku instalacyjno-grzewczym. Praktycznie wszyscy uczestnicy tego segmentu 
rynku, którzy podzielili się swoimi opiniami na ten temat, podkreślali, ze ten kwartał był wyjątkowo trudny. 
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cyjnych osiągnęły bardzo niskie wartości. 
Największym powodem takiego stanu to 
przede wszystkim brak inwestycji mieszkanio-
wych wielorodzinnych oraz naturalny spadek 
na rzecz kotłów kondensacyjnych. 
Większość uczestników rynku sygnalizowa-
ła stagnację lub niewielkie spadki sprzedaży 
kotłów kondensacyjnych na poziomie 0-5%, 
choć nie brakowało opinii o wzrostach rzędu 
5-10%. Głównym powodem wydaje się być 
przesunięcie sezonu na X i XI oraz mniejsza 
liczba inwestycji indywidualnych – domów 
jednorodzinnych. Poza tym także w kotłach 
kondensacyjnych pojawiła się tendencja po-
taniania produktu. Biorąc pod uwagę wszyst-
kie czynniki, można przyjąć stabilizację rynku 
ze wskazaniem na lekkie spadki rzędu 1%.
Przepływowe podgrzewacze do wody.  
W tej grupie produktowej, utrzymała się tenden-
cja spadkowa sprzedaży. Gazowe przepływo-
we podgrzewacze do c.w.u tradycyjnie są ku-
powane na użytek klientów indywidualnych,  
a ci, podobnie jak w II kwartale, byli tą grupą 
odbiorców z najsłabszą siłą nabywczą. Spadki 
w tej grupie produktowej trudno oszacować  
i można przyjąć nawet na poziomie 25-30%.
Gazowe kotły stojące. Większość responden-
tów skazywała ogólnie na stagnację lub lekkie 
spadki sprzedaży kotłów stojących. Zjawiskiem, 
które się ostatnio pojawiło, to spadki w grupie 
tzw. „lodówek”, czyli kotłów z zintegrowanym 
zasobnikiem c.w.u. To są stosunkowo drogie 
urządzenia, ale cieszyły się powodzeniem ze 
względu na swoją kompaktowość, a z drugiej 
strony chętnie były instalowane w komplecie  
z kolektorami słonecznymi. Można założyć 
ogólny 5-10% spadek w tej grupy produktowej. 
Grzejniki. Ogólnie zaobserwowano spadek 
sprzedaży dla grzejników w III kwartale 2014 
roku. W wypadku grzejnika stalowego, prak-
tycznie wszyscy respondenci zgłaszali spad-

ki (w granicach od 5 do nawet 30%). Po od-
rzuceniu skrajnych wyników, można przyjąć, 
że spadki osiągnęły poziom do 10% w stosun-
ku do poprzedniego roku. Należy pamiętać, że 
akurat pierwsze półrocze charakteryzowało się 
dużymi wzrostami sprzedaży, dlatego można 
przyjąć, że rynek grzejników jest w dalszym cią-
gu na lekkim plusie rok do roku, licząc od stycz-
nia. W wypadku grzejników aluminiowych, sy-
gnalizowano lekkie spadki po wzrosty rzędu do 
10%. Dlatego w tej grupie towarowej bezpiecz-
nie można przyjąć lekki wzrost na poziomie 5%.
Inne produkty. Dał się zauważyć lekki spa-
dek rzędu 2-5% elementów instalacji, także 
wod-kan. Zwiększyło się natomiast zgodnie  
z istniejącą tendencją zainteresowanie ogrze-
waniem podłogowym. W wypadku kotłów na 
paliwa stałe, sytuacja jest stabilna, ale były 
także głosy o lekkich wzrostach, szczególnie 
w grupie kotłów na biomasę. Także można 
było zauważyć nieco większe zapotrzebowa-
nie na instalacje rekuperacyjne w połączeniu 
z ogrzewaniem podłogowym.

Podsumowanie

Pozytywne wyniki w budownictwie mieszkanio-
wym tym razem nie przełożyły się na podobnie 
pozytywne wyniki sprzedaży w branży sanitar-
no-grzewczej. Z drugiej strony, przy stosunkowo 
dużej liczbie sygnałów na temat słabej kondycji 
branży w III kwartale 2014 roku, osiągnięte wyniki 
sprzedaży w poszczególnych grupach produk-
towych wskazują raczej na kontynuację stabi-
lizacji, a nawet lekkie wzrosty. Dane z budow-
nictwa mieszkaniowego świadczą, że rynek na 
urządzenia grzewcze powinien się umiarkowa-
nie rozwijać, chociaż nie w takim stopniu w ja-
kim powszechnie się spodziewano.  

Pełny raport 
przejdź

NOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY MARKI JUNKERS
Decydując się na najnowszy kocioł 
kondensacyjny Cerapur Midi ZWB 
24-1 AR nie trzeba już wybierać po-
między oszczędnościami inwestycyjny-
mi a eksploatacyjnymi. Korzystna cena 
urządzenia pozwala na oszczędności 
już na etapie zakupu. Z kolei technika 
kondensacyjna wykorzystywana do 
ogrzewania i podgrzewu wody użytko-
wej gwarantuje wymierne oszczędno-
ści paliwa podczas eksploatacji kotła 
oraz wysoki komfort jego użytkowania. 
Konstruktorzy nowego kotła zastoso-
wali w nim aż dwa wymienniki ciepła 
odporne na działanie kondensatu – 
jeden ze specjalnego stopu aluminio-
wo-krzemowego o wysokiej przewod-
ności cieplej, drugi z powierzchniami 
wymiany ciepła wykonanymi ze stali 
nierdzewnej. Dzięki temu zapewnili dłu-
gą żywotność urządzenia, a jego użyt-
kownikom ekonomiczną eksploatację. 
Wykorzystana w kotle Cerapur Midi 
ZWB 24-1 technologia „rura w rurze” 
zapewnia intensywną kondensację 
zarówno podczas pracy dla potrzeb 
ogrzewania, jak i produkcji ciepłej wody użytkowej. Pozwala także na bezpieczną oraz kom-
fortową eksploatację nawet w przypadku gorszej jakości wody wodociągowej. 
Na komfort użytkownika nowego kotła Junkers wpływa nie tylko wysoka wydajność ciepłej 
wody użytkowej, ale także intuicyjna obsługa i cicha praca urządzenia nawet przy współpra-
cy z długimi przewodami powietrzno-spalinowymi. 
Cerapur Midi ZWB 24-1 pobiera niewiele mocy elektrycznej, w stanie gotowości zaledwie 4 W. 
Podstawowym paliwem jest gaz ziemny typu E (GZ50), a opcjonalnie może być zasilany ga-
zem płynnym typu P (propan).
Producent udziela na nowy kocioł Cerapur Midi ZWC 24-1 nawet do 5 lat gwarancji.

 JUNKERS, GRUPA BOSCH
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GRZEJNIK ELEKTRYCZNY PURMO YALI PARADA
Purmo Yali Parada to zaprojektowany w nowoczesnym stylu, elektryczny grzejnik płytowy. Całkowicie płaski 
panel frontowy dodaje elegancji zarówno klasycznym, jak i modernistycznym wnętrzom. Dzięki zastosowaniu 
wielu nowych funkcji, jest idealny do domów oraz pomieszczeń  biurowych. Yali Parada oferuje precyzyjną 
regulację temperatury, a wszystkie nastawy są wyraźnie widoczne dzięki ciekłokrystalicznemu wyświetlaczo-
wi umieszczonemu dyskretnie na osłonie bocznej. Zaawansowane sterowanie umożliwia wybór trybu ogrze-
wania dostosowany do potrzeb wybranego pomieszczenia.
Nowy grzejnik elektryczny w ofercie marki Purmo jest wykonany z najwyższej jakości stali i wypełniony olejem 
przyjaznym środowisku. Grzejnik działa w sposób bezgłośny i bezwonny. Realizuje również funkcje ochrony przed 
zamarzaniem. Elegancka, idealnie płaska płyta czołowa, została wykończona odpornym na ścieranie lakie-
rem epoksydowym. Grzejnik Purmo Yali Parada jest wyposażony w dyskretnie umieszczony na osłonie bocz-
nej ciekłokrystaliczny, programowalny termostat cyfrowy, umożliwiający precyzyjne ustawienie parametrów 
pracy. Termostat może sterować indywidualnie jednym urządzeniem, a przy odpowiedniej konfiguracji insta-
lacji elektrycznej także grupą grzejników w trybie zależnym. Płyty grzejnika mogą pracować w trybie równo-
ległym lub kaskadowym, gdzie najpierw jest załączana płyta frontowa, a dopiero później tylna. Maksymalna 
temperatura powierzchni zewnętrznej grzejnika wynosi 90°C (przy zwykłym trybie pracy). Istnieje także moż-
liwość ograniczenia maksymalnej temperatury powierzchni grzejnika do 75°C lub 60°C w trybie mocy zredu-
kowanej. Jest dostępny w kilku wymiarach i dostarczany wraz z uchwytami ściennymi. 

Dane techniczne: moc 500-
2000 W, wysokość: 500 mm, 
długość 400-1250 mm, zasi-
lanie: 230 V, cena od 1198 zł 
netto.

 RETTIG HEATING

NOWY REGULATOR SYSTEMOWY 
CALORMATIC 470/4
Regulator Vaillant calor-
MATIC 470/4 zapewnia 
użytkownikowi nowe, 
większe możliwości niż 
zwykły regulator. Przede 
wszystkim jest regulato-
rem systemowym, może 
zarządzać jednocześnie 
systemami ogrzewania 
i wentylacji. Przezna-
czony do współpracy 
z: kotłami Vaillant wy-
posażonymi w złącze 
komunikacyjne eBUS, 
pompami ciepła aro-
THERM VWL, rekupera-
torami recoVAIR/4. 
Regulator integruje urządzenia w systemie grzewczym, dobiera ich para-
metry pracy, dostosowując moc do bieżącego zapotrzebowania na ener-
gię budynku, co przekłada się na efektywne zarządzanie kosztami energii.
calorMATIC 470/4 w skrócie:
- regulator modułowy, 
- czytelny wyświetlacz, 
- dla jednego obiegu grzewczego bez zmieszania,
- w systemach biwalentnych pracuje jako regulator hybrydowy, 
- ma wbudowane czujniki temperatury wewnętrznej i wilgotności względnej 
powietrza,
- współpracuje z zasobnikami warstwowymi actoSTOR i solarną grupa pom-
pową VMS 30,
- adaptacyjna krzywa grzewcza, programator tygodniowy, programy czaso-
we dla c.o., c.w.u., cyrkulacji, chłodzenia i wentylacji,
- możliwość rozbudowy o 1 obieg grzewczy ze zmieszaniem (moduł VR 61/4), 
1 obieg kolektorów słonecznych (moduł VR 68/3) oraz 1 zdalne sterowanie 
(VR 81/2).

 VAILLANT
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Spis reklamodawców
BSH technik str. 7, DAB str. 1, Galmet str. 17, Immergas str. 14, KAN str. 11,  
McAlpine str. 49, Niczuk str. 16, oventrop str. 24, Pasywny-Budynek.pl str. 13,  
Pro-vent str. 4, taconova str. 20, Uniwersal str. 3, viega str. 18, viessmann str. 34, 
wentylacja.com.pl str. 8.
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Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji materiałów.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.

ROZWIąZANIA VILLEROY & BOCH – HIGIENA I INNOWACJE 
Innowacyjne rozwiązania Villeroy & Boch wyznaczają nowe standardy i pomyślnie zdają te-
sty higieny. Wśród nich szkliwo CeramicPlus oraz miska bez kołnierza wewnętrznego Direct-
Flush. Estetyczne, ergonomiczne i ekologiczne. 
CeramicPlus to idealnie gładkie szkliwo, którym pokryto m.in. umywalki, misy ustępowe i bidety  
Villeroy & Boch. Dzięki niemu ich powierzchnia jest chroniona przed nalotem i dłużej pozo-
staje czysta. Usuwanie zabrudzeń jest łatwiejsze i aż 10 razy szybsze niż w przypadku tradycyj-
nego szkliwa. Zwykła ceramika pokryta jest mikroskopijnymi porami, w których gromadzą się 
zanieczyszczenia dające się usunąć tylko silnymi środkami czyszczącymi. Natomiast na po-
wierzchni CeramicPlus kropelki wody łączą się ze sobą w duże cząsteczki i cienkimi strumie-
niami spływają po ściankach. Po drodze zbierane są drobne osady, w tym ślady kropel. Nie 
potrzeba już silnych detergentów, wystarczy regularnie przecierać CeramicPlus – najpierw 
wilgotną, a następnie suchą miękką i niepowodującą zarysowań ściereczką. 
DirectFlush – miska bez kołnierza wewnętrznego, to kolejne innowacyjne rozwiązanie, które 
pomaga w utrzymaniu czystości w łazience. Jej nowoczesna konstrukcja utrudnia osadza-
nie się brudu i bakterii – strumień wody opłukuje całą misę. Dodatkowo – dzięki zastosowa-
niu systemu Aquareduct®, rozwiązanie jest bardzo ekologiczne – pojedyncze spłukanie wy-
maga zużycia tylko 3 lub 4,5 l wody. 

 VILLEROY & BOCH
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