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Promocja „Czas na technologie” dla instalatorów 
Ariston wciąż trwa

Czas promocji: 07.01.2015 – 28.02.2015.  
Zaloguj się na stronie www.myteam.pl  
i zarejestruj kod spod zdrapki z naklejki  
My Team, którą znajdziesz na urządzeniu 
ariston.  Na Twoim koncie automatycznie 
pokażą się punkty promocyjne. Punkty 
promocyjne zamień w sklepie na wybraną 
nagrodę, a ariston dostarczy ją na wska-
zany przez Ciebie adres. Pamiętaj, aby za-
chować naklejkę My Team oraz dowód za-
kupu. W okresie promocji pompy ciepła 
i kotły kondensacyjne nie się premiowa-
ne standardowymi punktami My Team. 
W promocji biorą udział: genus Premium 
EVO, genus Premium EVO System, genus 
Premium EVO FS Solar, genus Premium 
EVO FS, genus Premium EVO HP, Clas 
Premium EVO, Clas Premium EVO Sys-
tem, Clas B Premium, NUOS EVO Split FS, 
NUOS FS 200-250-250 SOL, NUOS PriMO 
200-240 SYS zakupione oraz zarejestrowa-
ne na www.myteam.pl w okresie trwania 
promocji: 07.01.-28.02.2015.

Wybierz nagrodę:
Za zakup 1 stojącej pom-
py ciepła NOUS firmy ariston 
otrzymasz inteligentny zega-
rek ZeWatch2. Smartwatch, 
który umożliwia ciągłe połączenie 
z twoim telefonem poprzez Bluetooth
Za zakup 2 kotłów kondensacyjnych 
serii EVO otrzymasz inteli-
gentny zegarek ZeWatch2. 
Smartwatch, który umoż-
liwia ciągłe połączenie 
z twoim telefonem po-
przez Bluetooth
Za zakup 1 dowolnego ko-
tła kondensacyjnego serii EVO 
otrzymasz szlifierkę kątową 
Black&Decker KG902. Moc zna-
mionowa 900 W, średnica 
tarczy: 125 mm.
regulamin promocji
Ulotka dot. promocji
Więcej

Program lojalnościowy Integris+ 2015 rozpoczęty!

grupa SBS zaprasza wszystkich instalatorów do wzię-
cia udziału w programie lojalnościowym integris+ 
2015. W tym roku do znanych już z poprzednich edycji 
nagród, jakimi są nowoczesne produkty z branży in-
stalacyjnej, sanitarnej i grzewczej, dołączają profesjo-
nalne elektronarzędzia oraz stroje robocze. Co ważne: 
każdy uczestnik programu dostaje nagrodę.
W integris+ udział mogą brać zarówno klienci indywi-
dualni, jak i firmy wykonawcze. aby przyłączyć się do 
programu należy być klientem jednej z Hurtowni  

grupy SBS (pełna lista tutaj). Nagrody przyznawane są 
co miesiąc, a ich rozdawanie odbywa się raz na kwartał 
podczas spotkań organizowanych przez Hurtownię. im 
większy obrót dany uczestnik wykona w danym punk-
cie sprzedaży, tym cenniejszą nagrodę otrzyma.
Łączna liczba nagród, które są do rozdania w 2015 
roku, to aż 25 000 produktów! W tej grupie znajdują się 
elektronarzędzia Bosch (linia niebieska dla profesjona-
listów), stroje robocze Keller (zestawy spodnie z bluzą) 
oraz takie produkty, jak: kotły, systemy rurowe, kolek-
tory, pompy, grzejniki, rozdzielacze, zawory, ogrzewa-
cze, kominy czy armatura i ceramika sanitarna.
Więcej informacji o integris+ 2015 – w regulaminie.

Poprawa sytuacji w branży budowlanej 

Branża budowlana powoli przyspiesza, ale dewelope-
rzy wciąż notują wyniki znacznie gorsze niż w szczycie ko-
niunktury kilka lat temu. Najlepiej wciąż sprzedają się 
najtańsze, niewielkie mieszkania. Przykładowo J.W. Con-
struction Holding w zeszłym roku sprzedał ok. tysiąca 
mieszkań, czyli niemal trzykrotnie mniej niż 7-8 lat temu. 
Choć koniunktura poprawia się, rynek wciąż jest wrażliwy. 
Na niepewność gospodarczą wpływ ma niewątpliwie sy-
tuacja na Ukrainie. Trudnością dla deweloperów pozosta-
je skomplikowany i czasochłonny proces uzyskiwania po-
zwoleń na budowę, choć 2014 rok był pod tym względem 
nieporównywalnie lepszy od 2013 roku. Z danych gUS wy-

nika, że w ubiegłym roku deweloperzy oddali do użyt-
ku 58,9 tys. mieszkań (co stanowiło 41,1% ogólnej liczby 
mieszkań oddanych do użytkowania), czyli o 4,3% więcej 
niż rok wcześniej. Jednocześnie uzyskali oni pozwolenia na 
budowę niemal 77,5 tys. mieszkań, czyli o 38,3% więcej niż 
w 2013 roku. Znaczący wzrost (o 35,8%) odnotowano rów-
nież w liczbie mieszkań, których budowę rozpoczęto. Na 
rynek w ograniczonym stopniu wpłynie program Mieszka-
nie dla Młodych, ponieważ rządowy program wsparcia wy-
startował już rok temu i deweloperzy poczynili odpowied-
nie przygotowania, a teraz realizują już tylko inwestycje.
www.newseria.pl
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grodno Sa, jeden z czołowych dystrybutorów artyku-
łów elektrotechnicznych i oświetleniowych działają-
cych na polskim rynku, uzyskało wyłączność na dys-
trybucję urządzeń klimatyzacyjnych marki YOrK  
w swojej branży. rozszerzenie asortymentu o produk-
ty z sektora wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania to 
kolejny krok w realizacji strategii rozwoju spółki. Nowa 

oferta produktowa spółki grodno jest skierowana za-
równo do klientów indywidualnych, jak i biznesowych. 

Grodno dystrybutorem marki YORK

http://www.instalreporter.pl
http://myteam.pl/pliki/54.REGULAMIN_Promocji_Czas_na_technologie.pdf
http://myteam.pl/pliki/54.promocja_styczen2015_v29.pdf
http://instalreporter.pl/aktualnosci/promocja-czas-na-technologie-dla-instalatorow-ariston-wciaz-trwa/
http://www.grupa-sbs.pl/hurtownie-sbs/
http://www.grupa-sbs.pl/wp-content/uploads/2015/02/Regulamin-INTERGIS-2015.pdf
http://www.pasywny-budynek.pl/
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PORT PC: polski rynek pomp ciepła znowu w górę

Polska Organizacja rozwoju Technologii Pomp Cie-
pła (POrT PC) przeprowadziła badanie rynku pomp 
ciepła – jest dobrze, ale może być lepiej. W 2014 roku 
polski rynek pomp ciepła wzrósł o 7% w stosunku 
do wyników z roku poprzedniego. Potwierdziło to 
ubiegłoroczne prognozy co do harmonijnego rozwoju 
tej branży w Polsce. Prawie wszystkie typy urządzeń 
odnotowały wzrost. Jedynym wyjątkiem, który odno-
tował niewielki spadek w 2014 roku są pompy ciepła  
z bezpośrednim odparowaniem w gruncie.
Mocno rozwijają się pompy ciepła korzystające z po-
wietrza jako źródła ciepła. Szczególnie wysoka jest 
sprzedaż urządzeń do podgrzewu ciepłej wody, które 
z roku na rok zyskują na popularności dzięki stosun-
kowo niskim kosztom i łatwości instalacji. gruntowe 
pompy ciepła w dalszym ciągu stanowią bardzo istot-
ną część rynku pomp ciepła w Polsce. ich sprzedaż 

w 2014 roku utrzymała się na wysokim poziomie po-
nad czterech i pół tysiąca urządzeń, co dało wynik 1% 
wzrostu w stosunku do sprzedaży w 2013.
Nową kategorią, która pojawiła się w tegorocznym  
badaniu POrT PC są korzystające z powietrza jako  
dolnego źródła ciepła urządzenia typu VrF (ang.  
Variable refrigerant Flow). Systemy VrF, posiadające 
możliwość zarówno ogrzewania, jak i chłodzenia bu-
dynków, nie pozostają bez znaczenia dla końcowego 
wyniku rynku pomp ciepła w Polsce.
W przygotowaniu jest szczegółowy raport z rynku 
pomp ciepła w Polsce, obejmujący wyniki z podziałem 
na moce i kategorie urządzeń (grzewcze, rewersyjne). 
W opracowaniu zawarta będzie również analiza ilości 
„ciepła z OZE” przekazanego przez pompy ciepła w na-
szym kraju. raport będzie dostępny w POrT PC. 
Źródło: POrT PC

rynek pomp ciepła w Polsce w latach 2010 - 2014. Opracowanie: POrT PC

Testuj urządzenia 
Ariston 

Z badania przeprowadzonego metodą wywiadu  
telefonicznego wspomaganego komputerowo (CaTi)  
w grudniu 2014 na zlecenie ariston Thermo Polska  
Sp. z o.o. przez firmę badawczą Sonda Sp. z o.o. na  
reprezentatywnej próbie 150 instalatorów wynika, że  
93% instalatorów poleca urządzenia Ariston.

Firma ariston pewna wysokiej jakości swoich urzą-
dzeń, chce powierzyć je niezależnym użytkownikom 
do przetestowania. Teraz każdy może otrzymać kon-
densacyjne kotły gazowe czy powietrzne pompy cie-
pła ariston wraz z podłączeniem do instalacji zupeł-
nie za darmo. Wystarczy do 31 marca 2015 zgłosić 
się do programu Jakość ariston, wypełnić formularz 
zgłoszeniowy i wykonać zadanie konkursowe, któ-
rym jest odpowiedź na pytanie „Dlaczego to właśnie 
Tobie mamy powierzyć testowanie produktu?”.  
Osoby, które przejdą do kolejnego etapu, otrzymają 
wybrane urządzenie ariston do testowania na czas 
10 miesięcy. Po okresie testowym sprzęt przechodzi 
na własność testera.
Więcej

24 maja w największym w Polsce miejskim parku 
„Myślęcinek” w Bydgoszczy odbędzie się 10-kilome-
trowy bieg przełajowy, który – w zamierzeniach or-
ganizatorów – ma stać się nową tradycją sportową  
w Bydgoszczy. 
Organizator – Portal Branżowy HVaCr.pl wraz z głów-
nym Partnerem imprezy ig „Wodociągi Polskie” – za-
planowali wydarzenie tuż przed targami WOD-KaN. 
23. Edycja Międzynarodowych Targów Maszyn i Urzą-
dzeń dla Wodociągów i Kanalizacji odbędzie się  
w Bydgoszczy w dniach 26-28 maja br. 
Bieg instalatora jest ogólnopolską imprezą skierowa-
ną do wszystkich uprawiających bieganie ze szczegól-
nym uwzględnieniem osób działających w branżach, 
których domeną są instalacje. W Biegu mogą wziąć 
udział wszyscy biegacze. Oprócz kategorii open, za-
planowano dodatkowe klasyfikacje „instalatorskie”  
– stąd nazwa Biegu. Kategoria „instalator” ma wyróż-
nić (indywidualnie i drużynowo) biegaczy-instalato-
rów, inżynierów, projektantów, techników, handlow-
ców oraz wszystkich związanych z szeroko pojętą 
branżą instalacyjną. Do udziału w imprezie przygo-
towują się drużyny instalatorów z całej Polski, w tym 
elektrycy, gazownicy, ciepłownicy, automatycy, chłod-
nicy i wodociągowcy.
Organizator zadbał o wyjątkowy medal i ciekawe 
nagrody. Niespodzianka czeka też na wszystkie  
Joanny i Zuzanny, które w dniu biegu obchodzić 
będą imieniny.

Kiedy: niedziela 24.05.2015 r. godz. 11:00

Gdzie: Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” 
w Bydgoszczy

Zapisy: www.bieginstalatora.pl/rejestracja

Bieg Instalatora –  
nie tylko dla instalatorów!

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/aktualnosci/testuj-urzadzenia-ariston/
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Samorządowcy zdecydują, czym palić w piecu?

Samorządy będą mogły określać, jakimi paliwami 
stałymi mieszkańcy będą mogli palić w swoich  
przydomowych kotłowniach, a także minimalne 
standardy techniczne dla takich urządzeń – wynika  
z przygotowanego przez posłów PO projektu noweli 
„Prawa ochrony środowiska”. Przygotowywane prze-
pisy mają pomóc samorządom w walce z tzw. niską 
emisją. Posłowie chcą zaproponować sprecyzowanie 
przepisów tak, by sejmiki wojewódzkie za pomocą 
uchwał mogły określać rodzaje i jakość paliw stałych 

dopuszczonych do stosowania oraz parametry tech-
niczne lub parametry emisji urządzeń do spalania. 
Uchwała będzie musiała jednak określić np. granice 
obszaru objętego ograniczeniami. Poza tymi wymo-
gami uchwała będzie mogła też określić czas obo-
wiązywania ograniczeń w ciągu roku lub warun- 
ki meteorologiczne, czy stan jakości powietrza, 
dla których obowiązują ograniczenia określone  
w uchwale.
Więcej

Program „8 lat bez ryzyka”

Firma ariston oferuje kompleksowy program opieki nad ko-
tłem grzewczym. Korzystając z programu „8 lat bez ryzyka” 
można zapewnić sobie bezpieczeństwo, komfort i bezpłatne 
usuwanie ewentualnych usterek kotła nawet do 8 lat od mo-
mentu uruchomienia. Kontrakty serwisowe, które podpisu-
je się z autoryzowanymi Serwisantami obejmują szereg usług 
związanych z konserwacją i kontrolą kotła i jednocześnie za-
pewniają bezpłatne usuwanie usterek urządzenia w okresie 
obowiązywania kontraktu.
Więcej

5. edycja Akademii Wynalazców im. Roberta Boscha  

„Młodzi wynalazcy na 5!” – pod takim hasłem orga-
nizowana jest 5. edycja programu edukacyjnego dla 
gimnazjalistów akademia Wynalazców im. roberta 
Boscha. Tegoroczna odsłona programu została wzbo-
gacona o nowy element – platformę internetową 
akademia Online, na której będą zamieszczone nie-
publikowane wcześniej filmy popularnonaukowe po-
święcone wynalazkom i naukom ścisłym.
Stałym elementem programu są warsztaty dla 
uczniów na Politechnice Warszawskiej i Wrocławskiej. 

W tym roku uczniowie będą mieli okazję m.in. ste-
rować dronem, rywalizować w zawodach szybkiego 
programowania, sprawdzić trwałość materiałów kom-
pozytowych używanych do budowy bolidów i samo-
dzielnie zbudować tunel aerodynamiczny. 
Na stronie internetowej programu www.akademiawy-
nalazcow.edu.pl została stworzona platforma akade-
mia Online, na której będą publikowane filmy popu-
larnonaukowe. 
Uczniowie uczestniczący w warsztatach będą mo-
gli wziąć udział w konkursie na wynalazek. 10 najlep-
szych projektów w Warszawie i Wrocławiu otrzyma 
dofinansowanie firmy Bosch. Jury nagrodzi 3 najlep-
sze prototypy w każdym z miast. 
Film promujący 5. edycję

W wyniku ubiegłotygodniowych obrad Senatu rP 
do projektu Ustawy o odnawialnych źródłach ener-
gii (OZE) zgłoszonych zostało blisko 100 poprawek. 
Zdaniem senatorów proponowane zmiany to rozwią-
zania stanowiące kompromis pomiędzy interesami 
zwykłych obywateli a postulatami koncernów energe-
tycznych. W rzeczywistości senacki kompromis to cios 
w obywateli-prosumentów i wygrana wielkich graczy 
rynku energetycznego. 
Podczas 70 posiedzenia Senatu zakończonego w so-
botę 7 lutego br., senatorowie zagłosowali za wprowa-
dzeniem zmian do projektu Ustawy o OZE, w wyniku 
których odrzucono „poprawkę prosumencką” i przy-
jętą 16 stycznia br. przez Sejm.
Zdaniem Polskiej Organizacji rozwoju Technologii 
Pomp Ciepła zaproponowane przez Senat kompromi-
sowe rozwiązanie jest dalece niewystarczające dla roz-
woju energetyki obywatelskiej. Potrzebne są dalsze 

działania, aby urzeczywistnić wprowadzenie w naszym 
kraju taryf gwarantowanych (Feed in Tariff) dla wytwór-
ców energii elektrycznej w mikroinstalacjach OZE. 
Propozycja senatorów określana jako rozwiązanie kom-
promisowe, zdaniem POrT PC budzi duże wątpliwości 
przede wszystkim od strony ekonomicznej. W wyniku 
wprowadzonych zmian w miejsce taryf gwarantowa-
nych o wartości 0,45-0,75 zł / kWh przy podziale na róż-
ne technologie i zakresy mocy (z preferencją dla mocy 
do 3 kW; oraz realnym wsparciem dla mocy 3-10 kW), 
Senat zaproponował jednolitą taryfę w wysokości 
210% średniej rynkowej ceny energii z roku poprzed-
niego dla wszystkich instalacji o mocy do 10 kW, która 
w 2016 roku może wynosić około 0,38 zł/kWh. Zmiany 
wprowadzone przez Senat nie zapewniają możliwości 
bezpiecznego dla prosumentów inwestowania w mi-
kroinstalacje OZE i nie stworzą rynku.
Źródło: POrT PC

Poprawki Senatu to nie kompromis,  
a cios w obywateli – prosumentów

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/aktualnosci/projekt-noweli-pos/
http://instalreporter.pl/aktualnosci/program-8-lat-bez-ryzyka/
https://www.youtube.com/watch?v=rBXoDXMjHqM
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Co nowego w ustawie o charakterystyce 
energetycznej budynków?

9 marca 2015 r. wchodzi w życie wiele zmian wpro-
wadzonych zeszłoroczną „Ustawą o charakterystyce 
energetycznej budynków” (z 29 sierpnia 2014 r. Dz.U.  
z 2014 r., poz. 1200). Niestety brakuje wśród nich przej-
rzystego określenia klasy energetycznej. Zlikwidowa-
no też obowiązek sporządzania świadectwa dla do-
mów budowanych na własny użytek. Nowe przepisy 
przewidują natomiast prezentację większej liczby da-
nych, wprowadzają okresowe kontrole systemów 
ogrzewania i klimatyzacji oraz określają powołanie 
centralnego rejestru świadectw. 
graficzną ocenę charakterystyki energetycznej budynku 
wciąż stanowi barwny suwak. Podawane są na nim war-
tości energii pierwotnej (EP) – obliczona oraz wymagana 
dla nowego budynku wg warunków technicznych. 
Kto musi starać się o świadectwa: zgodnie z nowymi 
przepisami, właściciel, najemca, zarządca lub osoba 
posiadająca spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie 
prawo do lokalu zapewnia sporządzenie świadectwa 
energetycznego dla budynku lub jego części tylko  
w przypadku jego sprzedaży, zbycia lub najmu. Obowią-
zek ten nie będzie dotyczył już osób budujących nowy 
dom na własny użytek. Świadectwa nie są wymagane 
także dla budynków przeznaczonych do mieszkania nie 
dłużej niż 4 miesiące w roku oraz domów wolno stoją-
cych o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2. Wystawio-

ne świadectwa pozostaną ważne przez dekadę. 
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami świadectwa 
będą dodatkowo zawierać zalecenia określające za-
kres oraz rodzaj robót budowlano-instalacyjnych, któ-
re poprawią aktualne zapotrzebowanie na energię. Po-
jawią się też: wielkość emisji CO2, procentowy udział 
energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu 
energii oraz obliczeniowe roczne ilości zużycia nośni-
ków energii przeliczane na metr kwadratowy. Dane opi-
sowe i liczbowe będą informować o przenikaniu ciepła 
(współczynniki istniejące i wymagane) oraz cząstko-
wych sprawnościach systemów: ogrzewania, ciepłej 
wody, chłodzenia, wentylacji i oświetlenia. 
Kolejną nowością jest obliczanie charakterystyki ener-
getycznej budynku na podstawie rzeczywistego zuży-
cia. Metoda zużyciowa dotyczy budynków wykorzystu-
jących gaz ziemny lub ciepło z sieci ciepłowniczej.  
Nie można z niej korzystać, gdy mamy ogrzewanie elek-
tryczne, pompy ciepła, kolektory słoneczne, kominki, 
a nawet klimatyzację. Kolejnym utrudnieniem jest ko-
nieczność posiadania faktur potwierdzających ilość zu-
żytego ciepła lub gazu w okresie ostatnich trzech lat, wy-
łącznie na potrzeby ogrzewania lub ciepłej wody. 
Źródło: Kampania edukacyjna Energooszczędność  
w moim domu
www.energooszczednoscwmoimdomu.pl

BIMs PLUS – nowe lokalizacje w Krakowie i Olsztynie

Spółka BiMs PLUS zaprasza od stycznia 2015 roku do nowej lokalizacji punktu handlowego w Krakowie przy  
ul. Vetulaniego 5. Hurtownia czynna pon-pt w godz. 7-16 oraz sob 8-12. Od 26 stycznia 2015 r. BiMsPLUS zapra-
sza także do nowej hurtowni w Olsztynie na ul. Sprzętowej 3. Hurtownia czynna: pon-pt w godz. 7-17.

Marka Dabrowent w 2015 r. przejdzie lekki lifting oprawy graficznej, a tym samy również zmieni komunikację.  
Modyfikacji uległa nie tylko strona www, co już widać, ale także gadżety, katalogi, ulotki oraz reszta kreacji graficz-
nych. Zmianie ulegnie również hasło reklamowe. Stary szyld pt. „Wentylacja jest naszą pasją”, zostanie zastąpiony 
hasłem „Obierz kurs na DaBrOwent”. Zmiany w komunikacji będą następowały stopniowo od 1 stycznia 2015 r.

DABROwent – Nowy Rok w nowej szacie!

Purmo proponuje klientom atrakcyjne rozwiązanie: fir-
ma oferuje profesjonalny dobór niezbędnych elementów 
instalacji, systemu sterowania temperaturą dla wskaza-
nych pomieszczeń i opracowanie kosztorysu netto. Pa-
kiet oferowanych usług jest całkowicie darmowy.
Co należy zrobić, aby otrzymać od Purmo dobór insta-

lacji ogrzewania podłogowego? Wystarczy przesłać rzu-
ty (skany) projektu z zaznaczonymi wymiarami lub po-
wierzchniami pomieszczeń ogrzewanych podłogowo, 
opisać rodzaj wykończenia podłogi w poszczególnych po-
mieszczeniach, podać rodzaj źródła ciepła oraz dane kon-
taktowe. informacje można przekazać w szybki i wygod-

ny sposób za pośrednictwem formularza 
on-line „Ogrzewanie podłogowe –  
DOBÓr graTiS!” dostępnego na stronie 
internetowej www.purmo.pl.
Przedstawiając ofertę swoim klientom, 
instalatorzy mogą liczyć na szybką po-
moc ze strony ekspertów Purmo. Spe-
cjaliści Purmo odsyłają profesjonalną 
kalkulację instalacji ogrzewania płasz-
czyznowego w ciągu tygodnia od daty 
przesłania zgłoszenia. 

Purmo – bezpłatny dobór podłogówki

http://www.instalreporter.pl
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21 stycznia 2015 r. ruszyła piąta edycja akademii  
Danfoss – programu stypendialnego, adresowanego 
do studentów kierunku technicznego i humanistyczne-
go uczelni z województwa mazowieckiego i pomorskie-
go. Każdego roku, trzech laureatów akademii Danfoss 
otrzymuje stypendium w wysokości 5000 zł oraz moż-
liwość odbycia programu mentorskiego z dedykowa-
nym ekspertem z firmy Danfoss Poland. akademia  
Danfoss to przede wszystkim szansa na rozpoczęcie 
swojej kariery zawodowej. Wszyscy finaliści otrzymują 
możliwość odbycia płatnych praktyk w jednej z dwóch 
lokalizacji firmy Danfoss Poland w grodzisku Mazowiec-
kim lub w Tuchomiu. W 2014 r. akademia Danfoss otrzy-
mała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Dobre 
Stypendia 2014” w kategorii „Programy stypendialne 
firm”, organizowanym przez Fundację Dobra Sieć i Pol-
sko-amerykańską Fundację Wolności.
aby wziąć udział w piątej edycji programu należy do  
8 kwietnia br. wysłać CV wraz z listem motywacyjnym 
na adres: rekrutacja@danfoss.pl. Następnie, na pod-
stawie przysłanych zgłoszeń oraz rozmów kwalifika-
cyjnych komisja rekrutacyjna wyłoni 12 osób, które  
w kolejnych etapach konkursu będą musiały przygo-
tować i zaprezentować case study, dotyczące tematy-
ki technicznej lub humanistycznej, a także zaprezen-
tować siebie przy pomocy multimedialnego CV.
www.danfoss.pl/akademia 

Piąta edycja programu 
stypendialnego Danfoss

SPS – wersja mobilna 
strony internetowej

Firmowa strona internetowa SPS jest wykonana  
w technologii responsywnej (rWD), co pozwala na 
płynne przegladanie jej na wszystkich urządzeniach 
mobilnych – smartfony i tablety. rosnąca liczba użyt-
kowników internetu bezprzewodowego skłania do im-
plementacji nowoczesnych rozwiązań informatycz-
nych, aby zapewnić stały i doskonałej jakości dostęp 
do zasobów www również w logowanej części „Stre-
fa Klienta”.
Wersja mobilna pracuje pod większością popular-
nych przeglądarek internetowych - Opera Mobile, 
Safari, Firefox Mobile, Chrome, iE Mobile. Wersja re-
sponsywna zapewnia dopasowanie do rozdzielczo-
ści urządzenia, na którym przeglądana jest witry-
na oraz jej lżejsza wersja nie obciąża limitu transferu 
danych użytkownika. Wszelkie dane w postaci zdjęć 
oraz plików w tym oferta katalogowa jest dostępna 
na wszelkich typach urządzeń.

Gruntowa odwilż cenowa w Hydro-Tech 

Od 02.02.2015 r. rozpoczęła się promocja glikolowych pomp ciepła alpha-innoTec. Ceny katalogowe urządzeń 
promocyjnych zostały obniżone o 3000 zł netto! Obniżką objęte są wszystkie modele pomp ciepła serii WZS, 

jak również SWC (o mocach 6-17 kW). Promocja 
trwa tylko do 30.04.2015 r., a liczba urządzeń 
jest ograniczona i wynosi 215 szt. Szczegóło-
we informacje na temat promocji znajdują się na 
stronie jej dedykowanej – www.promocjepom-
py.pl, jak również w oddziałach przedsiębiorstwa 
„Hydro-Tech” Konin.
Dlaczego warto wybrać glikolowe pompy ciepła 
marki alpha-innoTec? Najbardziej popularne mo-
dele (wg sprzedaży w roku 2014) są nie tylko nieza-
wodne. Każde z urządzeń ma 5-letnią gwarancję 
producenta, a sama jego instalacja jest prosta  
i szybka. Urządzenia wyposażone są w regulator  
LUXTrONiK 2, który prócz łatwości obsługi pozwala 
na bezprzewodowe sterowanie urządzeniem. Urzą-
dzenia mają możliwość pasywnego chłodzenia.
www.alpha-innotec.pl

DaiKiN: inżynier sprzedaży systemów grzewczych 
DaiKiN: inżynier sprzedaży 
DE DiETriCH: doradca techniczno-handlowy 
rESPOL: przedstawiciel handlowy 
aFriSO: przedstawiciel techniczno-handlowy 
iNSTaLBUD: inzynier robót sanitarnych 
iNSTaLCOMPaCT: inżynier sanitarny 
EiT+: specjalista ds. instalacji 
HarTBEX: kierownik projektu robót sanitarnych 
WaLMar: kierownik robót sanitarnych 
aLNOr: młodszy specjalista ds. realizacji zamówień 
VTS: international Key account Manager 
VTS: Product Manager 

VTS: Corporate Senior Design Specialist 
DELTa POWEr: brygadzista 
PM PrOJEKT: projektant hvac 
aErECO: analityk rynku 
HEFOS: projektant systemów grzewczych i hvac 
HErZ: konstruktor 
aFriSO: specjalista ds. marketingu 
rUg riELLO: manager regionu 
BOSCH: regionalny dyrektor sprzedaży 
MEiBES: przedstawiciel handlowy 
ENiX: regionalny kierownik sprzedaży 
arMaTUra KraKÓW: regionalny kierownik sprzedaży 
POLiTECHNiKa POZNaŃSKa: referent ds. technicznych 
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Rozwiązanie kRzyżówki z numeRu 
2/2015 instalRepoRteRa 

kRzyżówka z maRką kelleR 
hasło: kelleR tX6 gRzejnik

 jeszcze pRostszy w montażu

nagrody otrzymują:
Zestaw termos + 2 kubki termiczne:  

Łukasz szpinek  
Śpiwór: anna Świtalska

Zestaw dwóch kufli do piwa:  
Henryk sztendel

Szkolenia organizowane są przez instytut Energetyki 
Odnawialnej. iEO bazując na doświadczeniach zdoby-
tych podczas organizacji szkoleń w ramach realizacji 
projektu OZEriSE – Odnawialnej źródła energii 
w gospodarstwach rolnych i mikrosieciach, które od-
były się w Warszawie i w Olsztynie pod koniec ub. 
roku, zaprasza na kolejny cykl szkoleń w zakresie wła-
ściwego doboru, zastosowania i realizacji hybrydo-
wych mikroinstalacji OZE. Jednym z argumentów 
przemawiających za tego typu szkoleniami jest ol-
brzymie zainteresowanie udziałem ze strony instala-
torów. W szkoleniach mogło wziąć udział wyłącznie  
60 osób, a do udziału zgłosiło się 3 razy więcej osób. 
Podczas szkoleń zostaną zaprezentowane następują-
ce zagadnienia:
•	aktualny	stan	prawny	funkcjonowania	energetyki	
prosumenckiej,
•	obszerny	zakres	wiedzy	nt.	źródeł	finansowania	in-
westycji prosumenckich: program Prosument, PrOW 
2014-2020, rPO 2014-2020,
•	charakterystyka	zużycia	energii	elektrycznej	i	ciepła	

w gospodarstwach domowych i rolnych,
•	koszty	inwestycyjne	i	eksploatacyjne	mikroinstalacji	OZE,	
w tym opłacalność inwestycji i rozwiązań hybrydowych,
•	zasady	doboru	instalacji	hybrydowych	oraz	rzeczywiste	
przykłady symulacji doboru instalacji z wykorzystaniem 
programu komputerowego www.obywatelzenergia.pl,
•	warsztaty	z	zakresu	doboru	instalacji	hybrydowych.
Szkolenia są adresowane do instalatorów systemów 
odnawialnych źródeł energii. instalatorzy, którzy 
przedstawią w formularzu rejestracyjnym doświad-
czenie w realizacji inwestycji z zakresu odnawialnych 
źródeł energii oraz pozytywnie zdadzą egzamin testo-
wy uzyskają tytuł – integrator Mikroinstalacji Odna-
wialnych Źródeł Energii. 
UWaga: iEO nie jest akredytowaną jednostką szkole-
niową, a szkolenie integrator Mikroinstalacji OZE nie 
uprawnia do przystąpienia do egzaminu UDT. 
Harmonogram szkoleń: 20.02 Warszawa, 13.03 Kra-
ków, 17.04 Katowice. Cennik: 1 uczestnik 615 zł brutto, 
2 – 1107 zł brutto.
www.obywatelzenergia.pl/szkolenie

Szkolenie Integrator Mikroinstalacji OZE

Grupa Saint-Gobain otrzymała prestiżowy tytuł 
Top Employer 2015. Polityka zarządzania zasobami 
ludzkimi Saint-gobain opiera się na dialogu spo-
łecznym oraz wspólnych wartościach, wyznawanych 
przez wszystkich pracowników grupy. Wartości te 
opierają się na zaangażowaniu zawodowym, wzajem-
nym szacunku i poszanowaniu środowiska i są obec-
nie wpisane w Pryncypia Zachowania i Postępowania 
grupy. 
Ze względu na międzynarodowy charakter, Saint-
-gobain przywiązuje dużą wagę do wdrażania najwyż-
szych standardów w polityce personalnej we wszyst-
kich fabrykach i zakładach na całym świecie, przy 
jednoczesnym poszanowaniu specyfiki i zróżnicowa-
nia rynków lokalnych. grupa jest twórcą Konwencji 
na rzecz Europejskiego Dialogu Społecznego oraz 
Sygnatariuszem Europejskiej Karty różnorodności, 
promującej walkę z dyskryminacją w miejscu pracy.    
Saint-gobain przykłada również dużą wagę do roz-
woju zawodowego pracowników, których aktywnie 
wspiera w swobodnym wyborze ścieżki kariery oraz 

zachęca do mobilności i próbowania sił w różnych 
obszarach działalności firmy. W tym celu pracownicy 
mogą korzystać z szerokiego pakietu szkoleń we-
wnętrznych oraz programów rozwoju kwalifikacji.
Nowoczesny sposób zarządzania, wizja, wartości oraz 
wyjątkowe warunki pracy w Saint-gobain spotkały się 
ze szczególnym uznaniem przedstawicieli instytutu 
Top Employers, którzy kolejny rok z rzędu umieścili 
grupę w gronie czołowych, globalnych pracodawców. 

– Tegoroczne wyróżnienie Top Employer jest przede 
wszystkim zasługą naszych pracowników – powie-
dział François-Xavier Moser, prezes Saint-gobain  
w Polsce, rumunii i Bułgarii – To dzięki ich codziennej 
pracy i zaangażowaniu nieustannie się rozwijamy  
i doskonalimy nasze dobre praktyki.Cieszymy się, że 
ten wspólny wysyłek został po raz kolejny doceniony. 
Nasza radość jest tym większa, że w tym roku obcho-
dzimy 350-lecie istnienia grupy. To dla nas wszystkich 
wspaniały urodzinowy prezent – dodaje prezes  
François-Xavier Moser.

Grupa Saint-Gobain TOP Pracodawcą 2015

Już w dniach 22-23 kwietnia w Strykowie koło Łodzi odbędą się kolejne  
Targi grupy SBS. W ich trakcie będzie można zapoznać się z najnowszą ofer-
tą około 80 kluczowych dostawców z branży instalacyjnej, sanitarnej i grzew-
czej. Miejscem, w którym odbędą się Targi grupy SBS, będzie znajdujący się  
w Strykowie Hotel 500. 
W namiotach targowych wystawcy będą pokazywali swoje najnowsze produkty, z chęcią też odpowiedzą na wszystkie pytania odwiedzających. 
Będzie to więc czas do poszerzenia własnej wiedzy, wymiany doświadczeń i osobistego spotkania się z przedstawicielami największych firm z branży. 
Jak co roku w Hurtowniach grupy SBS organizowana będzie targowa akcja autokarowa. Jeśli więc są Państwo zainteresowani odwiedzeniem imprezy – należy zgłosić 
się do najbliższej Hurtowni Partnerskiej SBS (pełna lista tutaj) celem zarezerwowania wejściówki oraz uzyskania szczegółów dotyczących wyjazdu. Organizator zakłada, 
że tereny targowe odwiedzi ponad 3000 instalatorów, handlowców i dostawców związanych z hurtowniami grupy SBS. Dla wszystkich gości przewidziano liczne atrakcje 
oraz grillowany poczęstunek.

Targi SBS – już w kwietniu!

http://www.instalreporter.pl
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Jak właściwie dobrać 
kurtynę powietrzną?

Dobór kurtyny powietrznej wydaje się dość prosty, 
jednak wiele zależy od oczekiwań klienta, możliwo-
ści instalacji na obiekcie oraz miejsca, w którym ma 
być zamontowana kurtyna. Właściwy dobór kurtyny 
ma kluczowe znaczenie na jej poprawne działanie,  
a co za tym idzie na oszczędności energii przekła-
dające się wprost na minimalizację kosztów eksplo-
atacyjnych obiektu.

Najpierw należy ustalić, jakim medium grzewczym 
dysponuje użytkownik, czy jest nim woda grzewcza, 
czy może prąd elektryczny, są też obiekty z otwora-
mi niewymagającymi ochrony podgrzanym powie-
trzem, a wręcz nie jest to wskazane jak np. chłodnie 
lub mroźnie. Wybierając wodę grzewczą jako czyn-
nik, trzeba liczyć się, że koszt inwestycji będzie nie-
co droższy ze względu na potrzebę doprowadzenia 
instalacji do miejsca montażu kurtyny powietrznej, 
za to koszt eksploatacji będzie niższy. W przypad-
ku wyboru prądu elektrycznego jako medium sytu-
acja jest odwrotna – koszty inwestycyjne będą niż-
sze za to koszty eksploatacyjne znacznie wyższe. 
Jeśli mamy już za sobą wybór medium grzewczego, 
możemy przejść do właściwego doboru urządzenia, 
teraz należy ustalić sposób montażu – poziomy nad 
drzwiami lub pionowy z ich boku.  

Jest kilka „szkół” doboru kurtyn powietrznych i tak 
naprawdę każda z nich ma swoje wady  i zalety. Jedni 
producenci odcinają napływ powietrza zewnętrzne-
go prędkością przedmuchiwanego przez urządzenie 
powietrza, a inni jego przepływem, czyli objętością 
w jednostce czasu. Tak naprawdę za skuteczność 
odcięcia napływu powietrza zewnętrznego odpo-
wiada parametr nazwany impulsem powietrznym. 
Jest to iloczyn trzech składników: gęstości powie-
trza [kg/m3], prędkości powietrza [m/s] oraz prze-
pływu powietrza [m3/s]. Jeśli wymnożymy jednost-
ki tych trzech składników otrzymamy jednostkę siły: 
kg	•	m/s2 = N, inaczej mówiąc impuls powietrzny jest 
siłą niezbędną do zatrzymania siły napływającego 
powietrza zewnętrznego.
gęstość powietrza w danych warunkach dla każdej 
kurtyny dowolnego producenta umieszczonej nad 
tym samym otworem drzwiowym będzie taka sama, 

więc do wzoru można wstawić wartość 1, w takim 
przypadku iloczyn można kształtować w dwojaki spo-
sób – duża prędkość i mały przepływ lub odwrotnie.
Każdy z producentów w celu uproszczenia doboru 
kurtyn precyzuje w swoich materiałach zasięg stru-
mienia powietrza dla danego modelu, co bardzo 
ułatwia dobór kurtyny powietrznej. Tak naprawdę 
podczas montażu poziomego nad drzwiami, dobór 
sprowadza się do pokrycia szerokości otworu dłu-
gością kurtyny o zasięgu strumienia powietrza de-
klarowanym przez producenta. 
Jednak są również producenci, którzy do kwestii 
doboru kurtyny powietrznej podeszli bardziej pro-
fesjonalnie, udostępniając program doboru kurtyn 
powietrznych uwzględniający wiele zmiennych, co 
pozwala na precyzyjny dobór kurtyny powietrznej. 
Przykładem jest program doboru kurtyn powietrz-
nych raTUS udostępniony przez firmę STaVOKLiMa. 

Odpowiedzi udzielił: RobeRt Rabiński
Kierownik produktu STAVOKLIMA
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Pobór wody pitnej  
do badań, czyli  
o zaworach do próbek

W Polsce coraz aktualniejszym staje się temat higie-
ny wody użytkowej. Woda pitna, przeznaczona do 
spożycia przez ludzi, nie może powodować szkód 
na ich zdrowiu ani zagrażać ich życiu. Woda, któ-
ra nie spełni odpowiednich wymogów, nie może 

zostać uznana za wodę pitną. 
W ostatnich latach pojawiły się nowe  wymogi doty-
czące jakości wody pitnej. Jednym z istotniejszych 
przepisów jest dopuszczalna zawartość bakterii Le-
gionella. Woda przydatna do picia nie może zawie-

rać więcej niż 100 jkt (jednostek tworzących kolo-
nie) w 100 ml wody.
Konieczność przeprowadzania badań okresowych 
została wprowadzona  rozporządzeniem ministra 
zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. (z późniejszymi zmia-
nami) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spo-
życia przez ludzi.

w jakich obiektach istnieje konieczność 
badania wody? 

Badania w kierunku Legionelli należy wykonywać 
w budynkach zamieszkania zbiorowego (hotel, mo-
tel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wyciecz-
kowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, inter-
nat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek 
zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresz-
tu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla 
nieletnich, a także budynek stałego pobytu ludzi,  
w szczególności dom dziecka, dom rencistów  

i dom zakonny i zakładach opieki zdrowotnej za-
mkniętej (szpital lub inny zakład opieki zdrowotnej 
przeznaczony dla osób, których stan zdrowia wy-
maga udzielania całodobowych świadczeń zdro-
wotnych). 
W przyszłości wymogiem objęte zostaną zapewne 
również budynki zamieszkania, wielorodzinne, gdzie 
coraz częściej w ostatnich latach obserwowane jest 
skolonizowanie bakterią Legionella.

gdzie montować zawory do poboru 
próbek?

Zgodnie z § 8 pkt 2 powyżej wymienionego  rozpo-
rządzenia miejsca pobierania próbek ciepłej wody 
w celu wykrywania bakterii Legionella są zlokalizo-
wane w:
•	wypływie	ze	zbiornika	ciepłej	wody	lub	najbliższym	
punkcie czerpalnym,
•	punkcie	czerpalnym	położonym	najdalej	od	zbior-
nika ciepłej wody,
•	miejscu	powrotu	wody	do	podgrzewacza	 (cyr-
kulacja),

Odpowiedzi udzieliła: JoaNNa PieńkoWska
Doradca techniczny Oventrop Użytkownik/zarządca instalacji obję-

ty obowiązkiem okresowych badań 
musi  je przeprowadzać bez specjal-
nego wezwania. Badania przeprowa-
dza się raz w roku na podstawie  
5 reprezentatywnych próbek. Rozpo-
rządzenie ministra zdrowia z dnia  
29 marca 2007, Dz. U. Nr 61/2007, 
poz. 417 szczegółowo reguluje me-
todykę poboru próbek na obecność 
bakterii Legionella. Liczba punktów 
poboru próbek wody zależy od prze-
biegu sieci, rozgałęzienia instalacji 
wodnej, liczby poziomów budynku 
oraz wielkości samego obiektu. 

1   Przykładowe instalacje wyposażone w zawory aquastrom P do poboru próbek  laboratoryjnych np. na potrzeby badań w kierunku bakterii Legionella

http://www.instalreporter.pl
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•	wybranych	punktach	pośrednich,	których	liczba	
zależy od wielkości systemu.
istotnym elementem procesu poboru i badań w kie-
runku baterii Legionella, mającym znaczny wpływ 
na późniejszy wynik analizy jest sam pobór pró-
bek.  Największe ryzyko błędów i zakłamań w ba-

daniach laboratoryjnych próbek wody występuje 
w trakcie ich poboru. Procedury sterylnego pobo-
ru próbek zostały również precyzyjnie opisane  
w przepisach. Szczegółową procedurę wykrywania  
i oznaczania ilościowego bakterii z rodzaju Legio-
nella opisano w normie PN-EN iSO 11731-2:2008E. 
aby zagwarantować prawidłowy pobór próbek, 
należy wyposażyć punkty pomiarowe w specjalne 
zawory służące do poboru próbek. Zawory takie 
montowane są z reguły na rurach instalacji wodnej  
w pomieszczeniach piwnic, kotłowni, na gałązkach 
rozdziału na poszczególnych kondygnacjach itp. przy-
kładowo zgodnie ze schematem rys. 2.
Zawór aquastrom P produkcji firmy Oventrop z przys- 
tosowaną do opalania wylewką ze stali nierdzew-
nej zapewnia laboratoryjne warunki poboru i ogra-
nicza ryzyko błędu. Montowany jest na stałe w insta-
lacji i jest stale gotowy do użycia w razie przyjazdu 
odpowiednich służb sanitarnych. W zaworze za-
stosowano materiały przystosowane do kontaktu  
z wodą pitną – stal nierdzewną oraz brąz, nadające 
się do stosowania w instalacjach zarówno ciepłej, 
jak i zimnej wody użytkowej.

3   Zawory aquastrom P

4   Zawór aquastrom F doposażony  
           w zawór do poboru próbek aquastrom P

2   Schemat obrazujący miejsca poboru próbek

  Seria pomp ciepła WWK electronic została – jako 
produkty najwyższej jakości – doceniona i nagrodzo-
na licznymi nagrodami za wysoką jakość, funkcjonal-
ność, wzornictwo i ekologię. 
Zaraz po wprowadzeniu na rynek uzyskała presti-
żowe na świecie wyróżnienie/nagrodę za innowa-
cyjność dla technologii, sportu i stylu.
Nominowana została na rynku niemieckim do „Naj-
lepszego produktu roku 2013”.

główne cechy i rozwiązania 
konstrukcyjne niespotykane 
w dotychczas produkowanych 
pompach ciepła do c.w.u.

•	Wysokie	COP	wg	normy	EN	16147:	
WWK 301/301 SOL – 3,3 dla profilu* XL,
WWK 221 – 3,08 dla profilu* L.

W odpowiedzi na coraz wyższe wymagania 
i oczekiwania rynku w obszarze urządzeń 
dedykowanym przygotowaniu ciepłej wody 
firma STIEBEL ELTRON przedstawia portfolio 
nowej generacji pomp ciepła do c.w.u.  
o wysokiej jakości, nowoczesnym wzornictwie 
i funkcjonalności serii WWK electronic 
221/301/301 SOL. 

Nowa generacja 
pomp ciepła do c.w.u. 

Stiebel Eltron
WWK elektronic 221/301/301 SOL

 aRtuR kaRczmaRczyk
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Maksymalna ilość wody ciepłej wody do wykorzy-
stania o temperaturze 40°C wg EN16147 /a15 odpo-
wiednio dla WWK 301 electronic to 413; dla wersji 
221 – 283 litrów.

Klasyfikacja ErP (od września 
2015) A+. 
* profil – ilość wymaganej wody 
o temperaturze 40°C przygoto-
wanej w czasie 24 h, woda zimna 

10°C, temperatura powietrza 15°C

•	Możliwość	pracy	w	niskiej	temperaturze	nawet	po-
niżej 0°C – zakres zastosowania od -8°C do +35°C.
Maksymalna temperatura c.w.u. to 65°C.
Ze względu na bardzo mały spadek temperatury 
pomieszczenia 1-3 K przy braku poboru powietrza 
z zewnątrz możliwość zastosowania w pomieszcze-
niach o małych powierzchni 6 m2 i kubaturze 13 m3.

•	Wyjątkowo	efektywny	i	niezawodny	skraplacz	ze	
specjalnym systemem sprężyn zapewniających 
kontakt skraplacza z zasobnikiem c.w.u. przy zmia-
nach rozszerzalności materiałów w zależności od 
temperatury.

•	Zintegrowany	ze	skraplaczem,	całkujący	czujnik	
temperatury wody. Czujnik temperatury wody doko-
nujący pomiaru temperatury na całej wysokości za-
sobnika, oblicza entalpię (dokładną zawartość ener-
gii) w zasobniku wody użytkowej.

•	Możliwość	zastosowania	kanałów	wentylacyjnych	 
w połączniu z 4 konfiguracjami podłączenia kana-
łów do urządzenia zapewnia najbardziej optymal-
ny sposób zastosowania i dostosowania się do wa-
runków montażu.

•	Maksymalna	różnica	ciśnienia	na	poziomie	120	Pa	
pozwala na zastosowanie kanałów o średnicy DN 
200 lub 160 dla podłączenia bocznego lub DN 160 dla 
podłączenia górnego i długości odpowiednio 20/40 
m.b. dla DN 160/200 (z 3 kolankami 90o).

•	Prosty	i	przyjazny	w	obsłudze,	
a jedocześnie bardzo eleganc-
ki panel sterujący umożliwia 
odczytanie najważniejszych 
parametrów funkcji pracy: 
temp. wody w górnej części 
zasobnika, ilość wody zmie-
szanej o temperaturze 40oC, 
stanów pracy pompy ciepła  
i wbudowanej grzałki elektrycznej, temp T1 i T2 (temp. 
pracy przy zewnętrznym zasilaniu elektrycznym np. 
moduły PV), błędów pracy.

Pełna lista dostępnych do odczytania parametrów 
znajduje się w instrukcji obsługi urządzenia, lista do-
stępna jest na stronie www.stiebel-eltron.pl po za-
logowaniu.  

Parametry techniczne

- pojemność znamionowa 220 i 300 litrów,
- wymagany przepływ powietrza tylko 350 m3/h,
- wersja SOL (od lutego 2015 r.) wyposażona  w dodatko-
wą wężownicę umożliwiająca podłączenie dodatkowe źró-
dła ciepła np. kotła gazowego, olejowego stałopalnego,
- możliwość współpracy z modułami PV,

- możliwość transportu w pozy-
cji poziomej na dystansie nawet  
160 km,
- pozycja leżakowania poziomego 

do 24 h, uruchomienie 1 h od zamontowania, postawienia,
- bezobsługowa anoda ochronna,
- w górnej części wbudowana grzałka elektryczna o mocy 
1,5 kW,
- poziom mocy akustycznej 52 dB (a) bez kanału powietrznego 
(60 we wnętrzu z kanałem powietrznym 4 m.b.) wg EN 12102.

Stiebel Eltron-Polska Sp. z o.o.
ul. Działkowa 2, 02-234 Warszawa
tel. 22 609 20 30, faks 22 609 20 29
www.stiebel-eltron.pl
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ło się ponad 300 litrów wody, 
którą trzeba było ogrzać. Pod-
łączenia instalacji centralne-
go ogrzewania były wykonane  
z rur o przekrojach dochodzą-
cych do dwóch cali Spraw-
ność samego kotła była niska  
i wynosiła około od 40-50 %. 
grube ścianki wymiennika za-
pewniały dużą żywotność ko-
tła, ale z drugiej strony zmniej-
szały efektywność wymiany 
ciepła, co przy mało efektyw-
nym spalaniu paliwa było ich 
wadą. Jednak całość pracowała w miarę stabilnie 
i przy odpowiedniej obsłudze można było w mia-

rę ekonomicznie wytwarzać ciepło do ogrzewania.
Nowoczesne kotły na paliwo stałe pracujące w ukła-

  Stare i nowe kotły spawane z blachy 
stalowej i ich praca w instalacji

Kilkanaście, czy kilkadziesiąt lat temu kotły pracowa-
ły najczęściej w układach grawitacyjnych. Oznacza-
ło to, że pojemność wodna kotła musiała być duża. 
a tym samym masa całego kotła była większa ani-
żeli kotłów o nowoczesnych konstrukcjach o porów-
nywalnych mocach. Brało się to również z tego, że 
woda pod wpływem praw fizyki krążyła po instala-
cji, więc było jej dużo po to, by zapewnić właściwą 
pojemność cieplną i możliwość przekazywania cie-
pła do pomieszczeń. Proces spalania w takich ko-
tłach był regulowany naturalnie poprzez miarkow-
niki ciągu lub poprzez ręczne uchylanie drzwiczek. 
rzadko stosowano nadmuch wentylatorem. Kotły,  

z racji dużej pojemności wodnej miały dużą bezwład-
ność cieplną, co było ich zaletą. W połączeniu bowiem  
z grawitacyjnym układem centralnego ogrzewania 
powodowało to, że poszczególne elementy kotła nie 
były bardzo obciążane termicznie. Poza tym wyko-
nywano je z grubej blachy. Często o grubości prze-
kraczającej 10 mm. Dlatego takie urządzenia potra-
fiły pracować przez wiele lat. 
Eksploatowanie takich kotłów wiązało się z tym, że 
potrafiły podczas ostrych mrozów zużywać duże ilo-
ści paliwa, gdyż część energii ze spalania węgla była 
potrzebna do ogrzania wody zarówno tej w kotle, jak 
i wody w instalacji – nośnika ciepła do ogrzewania. 
Pojemności wodne instalacji jak na dzisiejsze stan-
dardy były olbrzymie. W instalacji przeznaczonej do 
ogrzewania 80 m2 powierzchni nierzadko znajdowa-

Wielu użytkowników stając przed koniecznością zakupu nowego kotła, zadaje 
handlowcom wiele pytań. Przede wszystkim padają pytania o cenę, moc cieplną. 
Ważne jest zużycie paliwa, pojemność wodna kotła, wielkość, ciężar, dostęp do usług 
serwisowych, dostępność części. Niektórzy zadają też pytania o trwałość wymiennika 
kotła. W powszechnej pamięci są sytuacje, kiedy dawniej kotły były spawane z blachy 
stalowej  różnymi metodami warsztatowymi i pracowały po 15, czy też 20 lat. Wielu 
użytkowników ma nadzieję, że nowoczesny kocioł węglowy spawany z blachy  będzie 
pracował podobnie. Lecz… niestety nie jest to prawdą.

Trwałość wymienników  
kotłów węglowych

Stare a nowe kotły spawane z blachy stalowej

baRtosz kuźNik

Skorodowany wymiennik kotła rusztowego o mocy 20 kW z nieszczelnością 
na kaskadzie wymiennika płytowego, po 9 latach eksploatacji

Ściana wymiennika kotła rusztowego o mocy 25 kW po 9 sezonach grzewczych
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dach z wymuszonym obiegiem 
centralnego ogrzewania budo-
wane są według innej filozofii. 
Przede wszystkim wielki na-
cisk jest kładziony na spraw-
ność termiczną, zużycie pali-
wa i ekologię. W celu obniżenia 
zużycia paliwa i ograniczenia 
emisji szkodliwych substancji 

do atmosfery producenci kotłów zmuszeni byli do 
podniesienia sprawności wymienników. Nowocze-
sne kotły osiągają sprawności od 85% (kotły ruszto-
we) do 92% ( kotły podajnikowe). Sprawność kotłów 
zwiększono między innymi poprzez zmniejszenie 

grubości ścianek wymiennika oraz ograniczenie po-
jemności wodnej kotła. W układzie wymuszonym 
nie ma potrzeby stosowania dużych pojemności 
wodnych w kotłach ponieważ pompa obiegowa 
jest w stanie zapewnić właściwy przepływ wody 
przez wymiennik kotła. Kotły są budowane w oparciu  
o obowiązujące normy, które między innymi narzu-
cają określone gatunki blach oraz ich grubości w za-
leżności od mocy wymiennika kotła. grubość blachy 
została tak zoptymalizowana, aby zapewnić właści-
wą wytrzymałość wymiennika. Jednak w wyniku 
zmniejszenia grubości ścianki, celem podwyższenia 
sprawności, trwałość wymiennika została obniżona 
w porównaniu ze starymi kotłami. 

Wymienniki nowoczesnych kotłów na paliwo stałe przygotowane do montażu 
końccowego

Wymiennik po 6 sezonach 
grzewczych, esploatowany 
niezgodnie z zaleceniami 
producenta

Nowość w ofercie Immergas

www.immergas.com.pl | biuro@immergas.com.pl

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

THE SIGN OF THE FUTURE

systemy instalacyjne

ogrzewanie podłogowe

IMMERHEAT 
NOWOSC´ ´
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co ma wpływ na trwałość 
wymiennika kotła?

Pomijając kwestie konstrukcyjne, ogromny wpływ 
na trwałość wymiennika kotła mają warunki eksplo-
atacji. Wymienniki najczęściej zużywają się w obsza-
rze wylotu spalin z komory spalania lub wylotu spa-
lin do komina – tzw. czopuchu. Tam panują skrajnie 
niekorzystne warunki związane z wykraplaniem się 
kondensatu zawierającego siarkę.
Ważną sprawą jest odpowiedni dobór mocy kotła do 
zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania i przygo-
towania c.w.u. Przewymiarowanie kotła będzie po-
wodowało, że przez większą część sezonu grzewcze-
go wymiennik będzie pracował z mocą dużo niższą 
od nominalnej. To przyspiesza zużycie blachy, ponie-
waż część wymiennika będzie nadmiernie przechło-
dzona, w konsekwencji doprowadzając do wykrapla-
nia się wilgoci ze spalin. Niebagatelne znaczenie na 
trwałość wymiennika ma rodzaj stosowanego pali-
wa. Spalanie paliwa o zawartości siarki na poziomie 
wyższym od 1% powoduje nadmierne wydzielanie 
się substancji szkodliwych w spalinach, które w po-

łączeniu ze skondensowaną parą wodną tworzą sub-
stancje żrące, przyspieszające korozję wymienników 
kotła. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku spa-
lania wilgotnego lub wręcz mokrego paliwa. Warun-
kiem związanym z eksploatacją, który ma chyba naj-
większy wpływ na wydłużenie trwałości wymiennika 
jest zabezpieczenie przed tzw. zimnym powrotem. 
W tym celu wielu producentów nakazuje pod rygo-
rem utraty gwarancji stosowanie zaworów miesza-
jących trójdrogowych lub czterodrogowych w insta-
lacjach centralnego ogrzewania. 

Konstrukcja kotła i grubość ścianki wymiennika mają 
wpływ na trwałość wymiennika. Nie mniejszy wpływ 
mają warunki eksploatacji oraz cechy spalanego pa-
liwa. Dzisiejsze kotły węglowe są budowane według 
innych zasad aniżeli kotły sprzed 15 lub 20 lat. Ce-
chują się wyższą sprawnością, mniejszym zużyciem 
paliwa niższym poziomem emisji szkodliwych sub-
stancji do atmosfery. To z kolei powoduje, że trwa-
łość nowoczesnych kotłów spawanych z blachy sta-
lowej jest niższa od tych, które były budowane 15-20 
lat temu.  

grubość blachy a żywotność kotła

Niezależne obserwacje i porównania, w oparciu 
o praktykę serwisową,  przeprowadzone przez 
Elektromet wykazały, że w normalnych warun-
kach eksploatacji kotła, blacha P 265 gH „zuży-
wa się” około 0,2-0,4  mm/rok. Natomiast blacha 
S 235 Jrg2 około 0,4-0,5  mm/rok ( w zależności 
od warunków eksploatacji kotła i strefy wymien-
nika). Oznacza to, że wymiennik kotła wykonany 
z blachy o grubości 5 mm eksploatowany w wa-
runkach normalnych będzie pracował (z uwzględ-
nieniem tzw. rezerwy szczelności) od 7 do 11 lat. 

Praktyka wykazuje, że większą trwałością cechu-
ją się wymienniki kotłów podajnikowych. Jest to 
związane między innymi z tym, że w takich ko-
tłach proces spalania jest o wiele bardziej stabil-
ny aniżeli w kotłach rusztowych i używane jest  
w miarę jednorodne paliwo.
Dostępne na rynku kotły mają wymienniki o gru-
bościach blach od 4 do 8 mm. Należy się liczyć 
z tym, że wymienniki wykonane z grubszej bla-
chy będą miały niższą sprawność wykorzysta-
nia ciepła.
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Promocja!

Dopłaty do pomp ciepła

4321 zł
Startujemy z dopłatami!

  Pompy ciepła Viessmann Vitocal oparte są o konstrukcję 
sprężarek typu Scroll, zapewniających długowieczną, bezobsłu-
gową i szczególnie cichą pracę. Na bazie ponad 30 lat doświad-
czenia, firma Viessmann oferuje pompy ciepła korzystające z cie-
pła gruntu, wody lub powietrza. różnorodne warianty wykonania 
pomp ciepła Vitocal umożliwiają ich stosowanie w niemal każ-
dym rodzaju budynku, także we współpracy z kolektorami sło-
necznymi dzięki szerokiej ofercie podgrzewaczy i zasobników. 

Zapraszamy na stronę poświęconą promocji:  
www.viessmann.pl/promocjaPC.  
Znajdą tam Państwo szczegółowe informacje  
na temat pomp ciepła objetych promocją.  

Pompy ciepła, których zakup premiowany jest 
dopłatą to zarówno pompy ciepła solanka/woda, jak  
i pompy ciepła powietrze/woda (monoblok albo Split).

Pompy ciepła 
z dopłatami

Pompy ciepła solanka-woda:
•	Vitocal	200-G	(BWC),	5,8	do	17,2	kW

•	Vitocal	222-G,	5,9	do	10,0	kW
•	Vitocal	242-G,	5,9	do	10,0	kW

•	Vitocal	300-G	(BWC),	5,7	do	17,2	kW
•	Vitocal	333-G,	5,7	do	10,4	kW
•	Vitocal	343-G,	5,7	do	10,4	kW

Pompy ciepła powietrze-woda:
•	Vitocal	300-A	typ	301.B,	7	do	8,5	kW
•	Vitocal	300-A	typ	301.A,	3	do	9	kW

•	Vitocal	350-A	typ	301.A,	10,6	do	18,5	kW

Pompy ciepła powietrze-woda typu Split:
•	Vitocal	200-S,	7,5	lub	9	kW
•	Vitocal	222-S,	7,5	lub	9	kW
•	Vitocal	242-S,	7,5	lub	9	kW

0 2 / 2 0 1 5

Dopłata w wysokości 4321,–

Dopłata w wysokości 4321,–

Dopłata w wysokości 3210,–
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Promocja, krok po kroku: 
• Zgłoś swój akces i zarejestruj chęć zakupu 
urządzenia w Autoryzowanej Firmie Partner-
skiej, biorącej udział w akcji na stronie:  
www.viessmann.pl/promocjaPC 
• Doradca techniczny firmy pomoże Ci w dobo-
rze optymalnego systemu grzewczego w opar-
ciu o rozwiązanie z pompą ciepła. Promocja 
polega na obniżeniu ceny sprzedaży w stosun-
ku do ceny katalogowej urządzenia o kwotę  
w wysokości 4321 zł lub 3210 zł. 
• Warunkiem skorzystania z promocji jest pod-
pisanie umowy z Autoryzowaną Firmą Partner-
ską i zamówienie urządzenia do 30.06.2015 r.

http://www.viessmann.pl/promocjaPC
http://www.instalreporter.pl
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  Coraz większym obszarem zastosowania pomp 
ciepła jest również modernizacja instalacji wyposa-
żonych w kocioł węglowy, który zapewnia co praw-
da relatywnie niskie koszty eksploatacji, ale wymaga 

Zbliżający się koniec 
sezonu grzewczego 
to okazja do 
przeanalizowania 
możliwości 
modernizacji instalacji 
c.o. w celu obniżenia 
kosztów eksploatacji 
czy poprawy 
komfortu. 
W tym kontekście 
coraz bardziej 
popularnym 
rozwiązaniem 
jest zastosowanie 
pomp ciepła do modernizacji istniejącej instalacji, szczególnie w przypadku 
obiektów ogrzewanych z wykorzystaniem drogich nośników energii jak olej 
opałowy czy gaz płynny. Mimo że ich ceny w ostatnim czasie spadły, to i tak 
roczne koszty ogrzewania domu są wysokie. W takim przypadku zastosowanie 
pompy ciepła pozwala zredukować koszty eksploatacji instalacji nawet 
3-4-krotnie, w zależności od rodzaju pompy ciepła i parametrów instalacji.

Modernizacja 
kotłowni na układ  
z pompą ciepła

Etapy i wybory

stefaN ŻuchoWski

uciążliwej obsługi oraz corocznego zakupu i magazy-
nowania paliwa. Z wiekiem te czynności stają coraz 
bardziej uciążliwe i wiele osób staje przed dylematem 
czy wyprowadzić się do mieszkania czy zastosować 
inny rodzaj nośnika energii. Zastosowanie pompy cie-
pła pozwala połączyć bezobsługową pracę instalacji  
z niskimi kosztami eksploatacji. Jednak zamierzo-
ny cel można osiągnąć tylko pod warunkiem odpo-
wiedniego doboru i montażu wszystkich elementów 
instalacji oraz fachowego uruchomienia systemu. 

ocena zapotrzebowania na ciepło

Na początku należy ustalić zapotrzebowanie na 
ciepło budynku. Można tego dokonać dokładnie, 
obliczając straty ciepła lub skorzystać z metody 
szacunkowej opartej na dotychczasowym zuży-
ciu paliwa. Przy czym metoda ta jest uzasadniona,  
o ile dotychczas budynek był ogrzewany w sposób 
ciągły oraz, że znamy temperaturę utrzymywaną  
w budynku. Zdarza się bowiem, że na podstawie 
podanego zużycia paliwa określono moc nowego 
źródła ciepła, zainstalowano je, a w sezonie grzew-
czym okazało się, że występują problemy z ogrza-
niem budynku. Wynika to bardzo często z tego, że 
inwestor nie przekazał informacji o tym, że z po-
wodu wysokich kosztów eksploatacji poprzedni 

Przykład obliczeniowy oszacowania zużycia  
energii w domu

Załóżmy, że użytkownik spala rocznie około 1200 l 
oleju opałowego. Do tego dochodzi około 5 me-
trów przestrzennych drewna spalanego w komin-
ku. Zgodnie z tabelą przy sprawności kotła olejo-
wego na poziomie 90% i kominka 60% ilość energii 
wyprodukowana przez kocioł to 1200 x 5,85 =  
7020 kWh/rok, a przekazana przez kominek to oko-
ło 5 x 1080 = 5400 kWh. Łącznie 12 420 kWh/rok.

Wymaganą moc pompy ciepła możemy oszaco-
wać, dzieląc ustaloną poprzednio wartość przez 
2000 godzin pracy z pełną mocą, czyli 12 420/2000 
= 7,2 kW.
W praktyce można przyjąć 1 kW mocy pompy cie-
pła na każde 200 l oleju opałowego, 300 l gazu 
płynnego czy 500 kg węgla zużywanego rocznie 
do ogrzania domu. 

http://www.instalreporter.pl
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gularnym czyszczeniu wymiennika ciepła jednost-
ki zewnętrznej. 

wybór trybu pracy

W celu ustalenia metody współpracy pompy ciepła  
z istniejącą instalacją musimy jeszcze sprawdzić, jaka 
jest wymagana maksymalna temperatura zasilania. 
Jeśli przekracza ona 55-60oC wówczas okresowo 

rolę głównego źródła ciepła będzie musiał przejąć, 
np. istniejący kocioł gazowy lub kocioł elektryczny, 
ponieważ maksymalna temperatura zasilania dla 
większości pomp ciepła nie przekracza 62-63oC. Je-
śli jednak wymagana temperatura zasilania jest niż-
sza, wówczas w przypadku pompy ciepła solanka-
-woda możemy wręcz zdecydować się na tak zwany 
monowalentny tryb pracy, co oznacza, że pompa 
ciepła będzie jedynym źródłem ciepła w instalacji. 

system grzewczy był okresowo wyłączany albo o 
tym, że znaczną część  energii niezbędną do ogrza-
nia domu pokrywał kominek czy kocioł stałopalny, 
który wspomagał instalację. Dopiero w kolejnej roz-
mowie inwestor przyznaje, że rocznie zużywał cza-
sem nawet kilkanaście m3 drewna. 
Chcąc prawidłowo dobrać pompę ciepła, należy do-
kładnie ustalić z inwestorem, jakie nośniki energii były 
użytkowane oraz w jaki sposób, tak by można było 
oszacować łączne zużycie energii. Do tego celu mu-
simy oczywiście jeszcze uwzględnić wartość opało-
wą poszczególnych paliw oraz oszacować sprawność 
wykorzystania energii w starej instalacji,
W powyższej tabeli przedstawiono szacunkową war-
tość opałową poszczególnych paliw oraz  spraw-
ność źródeł ciepła. W przypadku kotłów stałopal-
nych czy kominków sprawność eksploatacyjna jest 
często jeszcze niższa z powodu błędów w obsłudze, 
braku przeglądów, zanieczyszczenia wymiennika 
ciepła. Mimo to nie należy przyjmować zbyt niskiej 
sprawności, ponieważ może to w dalszej perspek-
tywie oznaczać wybór pompy ciepła o zbyt niskiej 
mocy i problemy z ogrzaniem budynku w trakcie sil-
nych mrozów oraz znacznie wyższe koszty eksplo-
atacji związane z długotrwałą pracą dodatkowego 
źródła ciepła, np. grzałki elektrycznej czy kotła ga-
zowego lub olejowego. 

wybór rodzaju pompy 
ciepła 

Jeśli wiemy już jaka moc jest nie-
zbędna do ogrzania budynku, 
wówczas musi zdecydować, jaką 
pompę ciepła wybrać oraz czy ma 
ona całkowicie zastąpić dotych-
czasowe źródło ciepła czy z nim 
współpracować. 
Spośród wielu możliwości naj-
częściej wybieranymi modelami 
pomp ciepła są urządzenia typu 
solanka-woda i powietrze-woda. 
Pierwsze z nich cechują się z regu-
ły wyższą efektywnością, szcze-
gólnie w szczycie sezonu grzew-
czego, nie wymagają konserwacji 
poza przeglądem instalacji grzewczej i w wielu przy-
padkach są w stanie samodzielnie zasilać instala-
cję bez współpracy z dodatkowym źródłem ciepła,  
w tak zwanym trybie monowalentnym. System z pom-
pą ciepła solanka-woda jest jednak droższy z uwa-
gi na potrzebę wykonania instalacji dolnego źródła.
Koszt inwestycji w pompę ciepła powietrze-wo-
da jest dużo niższy, ale efektywność jest również 
nieco niższa. Dodatkowo musimy pamiętać o re-

Rodzaj paliwa Jednostka Wartość  
opałowa

Szacunkowa 
sprawność 

eksploatacyjna

Energia 
przekazana  
do instalacji

  kWh/jednostkę % kWh
Gaz płynny propan l 6,5 90% 5,85
Olej opałowy l 10,8 90% 9,72
Węgiel kamienny 
orzech kg 5,8 70% 4,06

Węgiel kamienny 
groszek kg 5,8 80% 4,64

Drewno suche 
polana (kominek) m3 1800 60% 1080

Szacunkowa wartość opałowa poszczególnych paliw oraz  sprawność źródeł ciepła

  F
ol

ia
  1

 

Sposób pracy pompy ciepła a dobór pompy ciepła 

Punkt doboru pompy ciepła 

dni 
 
Monowalentny sposób pracy 

Punkt doboru pompy ciepła 

dni 
 
Monoenergetyczny sposób pracy 

Punkt doboru pompy ciepła 

dni 

 
Biwalentny alternatywny sposób pracy 

Punkt doboru pompy ciepła 

 
dni 

 
Biwalentny równoległy sposób pracy 

Grzałka elektr. 

np. kocioł gazowy 

Sposób pracy pompy ciepła a dobór pompy ciepła
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ciepła oraz linii obrazującej wymaganą moc przed-
stawia punkt biwalencyjny, poniżej którego niezbęd-
na będzie równoległa praca dodatkowego źródła 
ciepła dla zapewnienia odpowiedniego komfortu.
Wybieramy ten model pompy ciepła, który zapewni 
odpowiednią moc co najmniej do -5oC, a dla lokali-
zacji budynku w chłodniejszej części kraju, strefy iV 
i V nawet -7 do -10oC.

wybór układu hydraulicznego, 
czyli kiedy i jakie bufory?

Wiedząc już jaki rodzaj i jakiej mocy pompę ciepła 
zastosujemy w instalacji, należy wybrać odpowied-
ni układ hydrauliczny. 

W większości przypadków niezbędne będzie zas- 
tosowanie zbiornika buforowego, szczególnie, 

gdy pompa ciepła będzie współpracowała z ko-
tłem gazowym, olejowym czy stałopalnym. Zbior-
nik buforowy będzie niezbędny również, gdy pom-
pa ciepła zasila instalację grzejnikową. W przypadku 
pomp ciepła jednostopniowych najczęściej stosu-
je się zbiorniki buforowe o pojemności co najmniej  
20 l/kW. Jeszcze większą pojemność warto zastoso-
wać, gdy instalację wspomagać ma kocioł stałopal-
ny, zasypowy czy kominek, który nie jest wyposażo-
ny w automatyczny układ regulacji mocy. Kocioł taki 
w krótkim czasie dostarcza duże ilości energii, które 
trzeba zakumulować i sukcesywnie przekazywać do 
instalacji. Pozwoli to zapewnić odpowiednią jakość 
procesu spalania bez ryzyka okresowego przegrze-
wania pomieszczeń. 

Znacznie mniejszej pojemności zbiorniki buforowe 
można stosować w przypadku inwerterowych pomp 

Takie rozwiązanie warto zastosować, gdy chcemy 
zastąpić np. uciążliwy w obsłudze kocioł węglowy 
i w ten sposób odzyskać pomieszczenie kotłowni,  
a także wyeliminować potrzebę okresowego palenia 
w kotle, zakupu i magazynowania opału oraz czysz-
czenia kotła i usuwania popiołu. 
Tryb monowalentny warto również rozważyć, gdy 
korzystaliśmy dotychczas z kotła olejowego czy ko-
tła zasilanego gazem płynnym, szczególnie, gdy do-
biega końca okres obowiązywania umowy dzierża-
wy zbiornika.
W przypadku pompy ciepła powietrze-woda z re-
guły wybiera się biwalentny częściowo-równoległy 
tryb pracy, co oznacza, że np. do -5 czy -7oC pracuje 
wyłącznie pompa ciepła. Poniżej tej wartości załą-
cza się dodatkowe źródło energii, które wspomaga 
instalację. gdy temperatura zewnętrzna w dalszym 
ciągu spada, np. poniżej -15, -20 czy -25oC wówczas 
sprężarka pompy ciepła zostaje wyłączona. instala-
cję zasila wyłącznie źródło szczytowe. 

Dobór mocy pompy ciepła

…solanka-woda
W przypadku pompy ciepła solanka-woda, je-
śli decydujemy się na monowalentny tryb pracy, 
wówczas stosujemy pompę ciepła o mocy nieco 
wyższej od wyliczonych strat ciepła budynku. Mo-
żemy ewentualnie zdecydować się na nieco mniej-
szą moc i tryb pracy monoenergetyczny, w któ-
rym okresowo załączała się będzie grzałka pompy 
ciepła. W tym wariancie należy jednak pamiętać, 
by wielkość dolnego źródła dobrać stosownie do 
mocy niezbędnej do ogrzania budynku powiększo-
nej o wskaźnik uwzględniający zużycie energii na 
potrzeby przygotowania ciepłej wody (0,25-0,5 kW 
/osobę). W przeciwnym razie temperatura insta-
lacji dolnego źródła może bardzo szybko spadać, 
co będzie skutkowało również niższą efektywno-
ścią instalacji i brakiem pełnej regeneracji dolne-
go źródła przed kolejnym sezonem grzewczym.

…powietrze-woda
Dla zapewnienia optymalnej pracy pompy ciepła  
z reguły dobiera się jej moc tak, by pracowała sa-
modzielnie do -5 czy -7oC na zewnętrz. Pomocne 
są w tym przypadku programy symulacyjne, któ-
re po wprowadzeniu parametrów instalacji wska-
zują modele pomp ciepła, które są w stanie zapew-
nić wymagane parametry. Do wyboru odpowiedniej 
pompy ciepła możemy również wykorzystać wykre-
sy zależności mocy poszczególnych modeli od tem-
peratury zewnętrznej. W tym celu wystarczy na wy-
kresie, na osi pionowej nanieść wymaganą moc do 
ogrzania domu przy temperaturze obliczeniowej, np.  
7,2 kW dla -20oC. Ten punkt łączymy z punktem  
0 kW przy temperaturze +20oC. Powstała w ten spo-
sób linia przedstawia w przybliżony sposób zależ-
ność wymaganej mocy od temperatury zewnętrznej. 
Przecięcie przebiegu mocy poszczególnych pomp 

Przykładowe 
wykresy zależności 
mocy pompy ciepła 
powietrze-woda 
od temperatury 
zewnętrznej 

Lewy wykres 
przedstawia 
charakterystykę 
pompy ciepła  
o mniejszej mocy, 
która będzie  
w stanie 
samodzielnie ogrzać 
budynek do -4oC

Po prawej stronie 
wykres pompy 
ciepła o wyższej 
mocy, która ogrzeje 
samodzielnie 
budynek do -7oC
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ciepła. Wówczas wymagane minimalne pojemności 
zbiorników to z reguły 20-30 l. 

Ze zbiornika możemy zrezygnować całkowicie, 
gdy pompa ciepła zasila wyłącznie instalację ogrze-
wania podłogowego, pod warunkiem, że ewentualne 
dodatkowe źródło ciepła nie wymaga zastosowania 
zbiornika. W tym przypadku rolę zbiornika buforowe-
go przejmuje system ogrzewania podłogowego wraz 
z wylewką. Ważne przy tym, by nie więcej niż 30-40% 
pętli ogrzewania podłogowego wyposażone było  
w miejscowy układ regulacji temperatury, np. termo-
staty pokojowe i głowice przy rozdzielaczu. Ponadto 
zawsze należy sprawdzić wytyczne producenta kon-
kretnej pompy ciepła.

wybór sposobu przygotowania 
ciepłej wody

To również bardzo ważny temat. Trzeba bowiem wziąć 
pod uwagę, że pompa ciepła ma z reguły względ-
nie niską moc i dysponuje ograniczoną temperatu-
rą zasilania. Z tego powodu do współpracy z pom-
pą ciepła należy stosować wyłącznie podgrzewacze 
zaprojektowane do tego celu, przede wszystkim wy-
posażone w wężownicę o dużej powierzchni, co naj-
mniej 0,2-0,25 m2/kW mocy pompy ciepła. 
W przypadku współpracy pompy ciepła z dodat-
kowym źródłem energii, np. kotłem, kominkiem  
z płaszczem wodnym, a czasem również kolekto-
rami słonecznymi należy wziąć pod uwagę także 
wymagania tych urządzeń. Można w tym przypad-
ku skorzystać z podgrzewaczy biwalentnych przy-
stosowanych do współpracy z pompą ciepła i ko-
lektorami czy kotłem.
innym rozwiązaniem jest zintegrowanie w instala-
cji poszczególnych źródeł ciepła poprzez zbiornik 
buforowy, który zapewnia również możliwość przy-
gotowania ciepłej wody. Najczęściej są to zbiorni-
ki buforowe z wbudowaną wężownicą o dużej po-
wierzchni przeznaczoną do przygotowania ciepłej 
wody lub zbiorniki z modułami zawierającymi pły-
towy wymiennik ciepła. Zaletą tych rozwiązań jest 
możliwość integracji w instalacji kilku źródeł ciepła  
i higieniczny, przepływowy sposób ogrzewania wody. 
rozwiązania te są więc polecane również do stoso-
wania w domach letniskowych czy innych obiektach 
użytkowanych okresowo, w których unika się raczej 
stosowania typowego zasobnika c.w.u. o znacznej 
pojemności.

Uwaga! W każdym przypadku dla osiągnięcia za-
mierzonego celu, jakim jest zbudowanie efektyw-
nej i bezobsługowej instalacji grzewczej bardzo 
ważna dbałość o prawidłowość wykonania czyn-
ności na każdym etapie, od doboru elementów 
instalacji, po montaż i uruchomienie.  

Przykładowy podgrzewacz wody 
przystosowany do współpracy z pompą 
ciepła i kolektorami słonecznymi, 
wyposażony w dwie wężownice o dużej 
powierzchni (3,2 m2 i 1,5 m2)
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http://www.instalreporter.pl
http://www.vaillant.pl
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  ISH to targi z ponad 50-letnią tradycją. Pierwot-
nie obejmowały one instalacje sanitarne i cieplne 
dla domu. Obecnie obejmują one dużo więcej ob-
szarów i dotyczą wystroju i wyposażenia łazienek, 
instalacji grzewczych i wodno-sanitarnych, chłod-
nictwa i klimatyzacji oraz energii odnawialnej. Tar-
gi są największą międzynarodową imprezą łączącą 
zagadnienia efektywnego wykorzystania surow-
ców: wody i energii. 

W wydarzeniu, które odbywa się co dwa lata, na po-
wierzchni wystawienniczej 250 000 m2 udział bierze 

ponad 2400 wystawców z 56 krajów. imprezę w 2013 
w sumie odwiedziło 188 tys. zwiedzających, czego 
co trzeci odwiedzający pochodził spoza Niemiec. 
79% gości zagranicznych pochodziło z obszaru 
Unii Europejskiej, ale aż 14% to mieszkańcy azji.

Hasłem targów iSH 2015 będzie „Comfort meets 
Technology”, a wiodący temat to symbioza designu 
i funkcjonalności. Ważnym aspektem będzie dobre 
wzornictwo dla łazienek oraz kontrola zużycia wody. 
inny temat mocno podkreślany to inteligentny dom  
i rozwiązania, które pozwalają tworzyć „Budynki przy-

szłości”. W ramach targów odbędzie się dodatkowe 
Forum Świata Łazienek. W programie jest też prze-
widziany punkt „Łazienka przyszłości”.

W strefie ISH Water znajdą się ekspozycje dostaw-
ców oferujących trwałe designerskie rozwiązania  
w zakresie łazienek. Największa na świecie ekspozy-
cja prezentować będzie zarówno projektanckie no-
winki jak i nowoczesną, trwałą i dostosowaną do dzi-
siejszych wymogów technologię, czyli pełną ofertę 
począwszy od high-tech po high-end – design. Stre-
fa iSH Water wraz z ekspozycją poświęconą instala-
cjom zlokalizowane będą we wschodniej stronie te-
renu targów w halach 2, 3, 4, 5 oraz 6.
Hasłem przewodnim iSH Water prezentowanej  
w ramach targów iSH 2015 będzie temat „interior 
+ Technology – połączenie designu i funkcjonal-
ności”. Ma ono podkreślać między innymi znacze-
nie oszczędnego gospodarowania wodą, zabiegi 
związane z czyszczeniem i higieną, a także rozwią-

zania specjalne dostosowane do indywidualnych 
potrzeb użytkowników.

Po stronie zachodniej terenu targów, w halach 8, 9, 10, 
11 oraz w galerii znajdzie się strefa ISH Energy prezen-
tująca rozwiązania z zakresu systemów instalacyjnych 
i energetycznych stosowanych w budynkach, energii 
odnawialnych oraz klimatyzacji, chłodnictwa i syste-
mów wentylacyjnych. Odwiedzający będą mieli moż-
liwość zapoznania się z całym spektrum innowacyj-
nych systemów stosowanych w budynkach. 
Hasłem nadrzędnym będzie „Większa wydajność 
energetyczna” („Energieeffizienz plus”), a zatem te-
maty związane z transformacją energetyczną na ryn-
ku energii cieplnej, z budownictwem przyszłości,  
z kompleksowym zrównoważonym rozwojem czy 
też różnymi trendami technologicznymi.

Branża klimatyzacji, chłodnictwa i systemów wen-
tylacyjnych prezentowana będzie na targach iSH 

W dniach 10-14 marca 2015 r. we Frankfurcie nad Menem odbędą się targi 
ISH (Internationale Sanitär - und Haizungsmesse). Jest to największa 
międzynarodowa impreza łączącą zagadnienia efektywnego wykorzystania 
surowców: wody i energii. W formule targów po raz pierwszy została 
wprowadzona koncepcja kraju partnerskiego. W tym roku została nim Polska. 

Targi ISH 2015  
we Frankfurcie

Comfort meets Technology

+ =

zaprasza na ISH do hali 10.1 A39

Hala 8.0 stoisko A30
Zapraszamy do odwiedzenia 

naszego stoiska!

Główne obszary tematyczne prezentowane 
na stoisku:
- nowa generacja kotłów kondensacyjnych
- nowe modele pomp ciepła
- nowa regulacja
- program lojalnościowy dla instalatorów
- 8 prezentacji systemów 
- nowa dyrektywa ErP dotycząca  

efektywności energetycznej

Przedstawiciele z Polski 
będą obecni na stoisku  
w dniach 10-13.03.2015. 

Pantone 187

Hala 8 stoisko E60

Nasze stoisko będzie 
ukierunkowane na 

efektywność energetyczną  
i wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii. 

Przedstawiciel z Polski 
obecny będzie w dniach  
10-12.03. Zapraszamy!

http://www.instalreporter.pl
http://www.oventrop.pl
http://www.buderus.pl
http://www.ariston.com/pl
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Polska krajem partnerskim 

Po raz pierwszy w historii targów zdecydowano się 
na koncepcję Kraju Partnerskiego, którym została 
Polska. W wyniku tej inicjatywy znacząco zwiększy-
ła się liczba wystawców polskich podczas iSH o po-
nad 40% w stosunku do poprzedniej edycji. Wydział 
Promocji Handlu i inwestycji Konsulatu generalne-
go rP w Kolonii organizuje Polskie Stoisko Narodo-
we, które znajduje się pod szklaną kopułą, między 
halą 8 a 9. Stoisko jest dostępne dla wszystkich wy-
stawców oraz osób odwiedzających targi. Tym spo-
sobem będzie ono centralnym punktem polsko-
-niemieckich spotkań biznesowych. W uroczystej 
ceremonii otwarcia iSH swój udział zapowiedzieli 
przedstawiciele polskiego Ministerstwa gospodar-
ki oraz niemieccy ministrowie i sekretarze stanu.

W 2013 r. Polska była reprezentowana na targach 
iSH przez 64 firm na powierzchni wystawienniczej 
2400 m². W tym roku weźmie w nich udział 90 pol-
skich wystawców. Dane te wskazują na coraz więk-
sze zainteresowanie polskiego przemysłu innowa-
cyjnymi produktami i rozwiązaniami w zakresie 
efektywności energetycznej, energii odnawialnej 
i ekologicznych rozwiązań w obszarze instalacji sa-
nitarnych i hydrualicznych.

W ramach imprez towarzyszących, Wydział Promo-
cji Handlu i inwestycji organizuje targów Forum Pol-
skiej gospodarki, podczas którego zostanie zapre-
zentowany potencjał naszego kraju, jako partnera 
handlowego. W środę, 11.03 odbędzie się semina-

rium nt. rynku instalacyjno-grzewczego w Polsce i 
w Niemczech, w tym nawiązanie do nowej ustawy 
OZE; a w czwartek, 12.03 seminarium nt. innowacyj-
nych rozwiązań techniki instalacyjnej i grzewczej.

„Rynek Instalacyjno-grzewczy w Polsce 
i Niemczech”
11 marzec 2015,  Hala11 raum Korall, godz. 10.30-14.30
- rynek instalacyjno-grzewczy w Polsce (Janusz 
Starościk – prezes SPiUg, j. niemiecki)
- rynek instalacyjno-grzewczy w Niemczech  
(a. Luecke/r.Kiryk/ Dr. Breidenbach – BDH Bun-
desindustrieverband Deutschland, Haus-, Energie- 
und Umwelttechnik e.V,  j. niemiecki)
- rozwój rynku Pomp ciepła w Polsce (Sebastian 

Kaletka – POrT PC j. angielski)  
- rozwój rynku kolektorów słonecznych i kotłów 
na biomasę (przedstawiciel ZP FEO, j. angielski/
niemiecki)
- rynek OZE w Polsce w świetle nowej ustawy o OZE 
(przedstawiciel Ministerstwa gospodarki j.angielski)
- nowe regulacje UE – Dyrektywa ErP, Ecolabelling, 
Ecodesign jako wyzwanie dla branży instalacyjno-
-grzewczej (a.Luecke/r.Kiryk/Dr.Breidenbach – BDH 

Hala 8.0 stoisko F44
Zapraszamy do odwiedzenia 

naszego stoiska!

Tematy przewodnie ekspozycji to:
- nowa generacja kotłów

kondensacyjnych
- nowe systemy regulacji
- program korzyści dla instalatorów

Przedstawiciele z Polski 
będą obecni na stoisku  
w dniach 10-13.03.2015.

Danfoss Ä~ëáÅë _~Å âÇêçé| î ÉêíáÅ~ä=~ééÉ~ê~åÅÉ

Odwiedź nas  
na ISH w halach: 

10.1 A81
8.0 F95
11.0 C11

Zapraszamy do odwiedzenia naszego 
stoiska – na chwilę miłej rozmowy 

oraz prezentację nowych produktów 

Herz Armatura  
i Systemy Grzewcze

NOWOŚĆ!

Regulator
kołnierzowy

HERZ
Combi
Valve

hala 10.1 
stoisko B41

http://www.instalreporter.pl
http://www.junkers.pl
http://www.danfoss.pl
http://www.herz.com.pl
http://www.hewalex.pl
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pod hasłem Aircontec. Sektor przemysłu zapozna 
odwiedzających z innowacyjnymi rozwiązaniami  
w zakresie komponentów i systemów, zapewniający-
mi oprócz wysokiej wydajności energetycznej kom-
fort cieplny i wysoką jakość powietrza wewnątrz po-
mieszczeń. 
W ramach wystawy będzie można zobaczyć również 
koncepcje i rozwiązania opracowane na potrzeby re-
nowacji starych budynków oraz przeznaczone dla 
nowych obiektów. Prezentowane ekspozycje doty-
czyć będą nie tylko pomieszczeń mieszkalnych, lecz 
również powierzchni niemieszkalnej.

Informacje praktyczne dotyczące 
dojazdu oraz pobytu na targach

Godziny otwarcia terenów targowych dla od-
wiedzających: 10-13.03 9.00-18.00, 14.03 9.00-
17:00.

Hala,  
nr stoiska Nazwa firmy

3.0 A76 ASTOR 
3.0 E01 Meble 21 
3.0 E25 Marmite 
3.0 E44 DEVO 
3.0 F02 BISK 
3.0 F89 B ALFA-CER 
3.1 E98 SANPLAST
4.0 C47 Q-Building 
4.0 C47 Wiper 
4.0 D97 WINKIEL 
4.2 A31 NOVOTERM 
4.2 A40 KARO-PLAST 

4.2 A41 KRAUSE Innowacje  
w Budownictwie 

4.2 B05 ANTADO 
4.2 B16 INTER-SANO 
4.2 C06 DUBIEL VITRUM 
4.2 C09 DEFTRANS 
4.2 C41 MARMORIN 
4.2 E30 DREMEX 
4.2 K01 RADAWAY 
4.2 K15 MARCIN KRZEMIEŃ 
5.1 B40 ARMAKAN PVC 
5.1 B55 BIO-CHEM 
5.1 C25 KANEX 
5.1 D31 UST-M 
6.0 A42 Odlewnia Żeliwa 
6.1 A60 PRAWTECH 
6.1 A68 Aquer 
6.1 B80 SANDER PLAST 
6.1 C15 CAPRICORN 
6.1 C51 KARMAT 
6.1 C89 INGREMIO-PESZEL 
9.0 A02 HEAT-POL 
9.0 A17 TERMET 
9.0 D04 WIJAS 
9.0 D81 KOSTRZEWA 
9.0 E92 KOSPEL 
9.0 F80 GORGIEL 
9.0 F86 MK 
9.1 B45 Pellas X 
9.1 B97 Kominus 
9.1 B98 SUNEX 
9.1 E32 HEWALEX 
9.1 G39 Galmet 
9.1 G96 KLIMOSZ 

Hala,  
nr stoiska Nazwa firmy

9.2 A09 Mikołajczyk Design 
9.2 A13 WILROBI 
9.2 A39 Nebiolo 
9.2 A41 Rohem 
9.2 B33 EKKOM 
9.2 B62 TARNAVVA 
9.2 C46 Northstar Poland 
9.2 E50 KFD 
9.2 F32 Enigma-Art 
9.2 F35 KRATKI.PL 
10.1 A10 VARIO TERM 
10.1 A20 EFAR 
10.1 B04 ASPOL-FV 
10.1 B82 AIC 
10.1 C95 Schlosser 
10.2 A28 AS P.H.P.U. 
10.2 B10 PLUM 
10.2 B29 Apator Powogaz 
10.2 D25 ZAMEL 
10.2 D28 TECH 
10.3 B68 LARS 
11.1 A25 KONWEKTOR 
11.1 A81 DARCO 
11.1 A93 Alnor 
11.1 B94 JUWENT 
11.1 C68 SMAY 
11.1 D21 LINDAB 
11.1 D40 DL 
11.1 D40 KARPOL 
11.1 D76 AWENTA E.W.A. 
AG0 G10 Sanitec Koło 

F100 A28 VERANO  
KONWEKTOR 

F100 B14 DEFRO 
F100 B24 Elektromet 
GAL 0 H07 LECHMA 
GAL 0 H10 ENSOL 
GAL 0 H11 BARBOR 
GAL 0 H12 GREŃ
GAL 0 H13 WTS 
GAL 0 H15 ID BROKER 
GAL 0 H15 NETTRADERS 
GAL 0 H17 METAL-FACH 
GAL 0 H19 EUROS ENERGY 
GAL 0 H21 TERMIK 
GAL 0 H23 KALMAR 

Polskie firmy na iSH

termet

Rozwiązania  
w zakresie wytwarzania, 

magazynowania  
i wykorzystania energii 
i wody w technice 
budowlanej.

Zapraszamy na nasze 
stoiska, obsługa również  
w języku polskim.

www.roth-polska.com

wiosenna

!PROMOCJA  

Zeskanuj kod i dowiedz siæ wiæcej 

o nowej regulacji bezprzewodowej TOUCHLINE

... ¿ycie pe³ne energii

Tel. 68/320 20 72

Zadzwoñ i zapytaj 

jak zostaã naszym 

AUTORYZOWANYM 

WYKONAWCÀ

ROTH POLSKA Sp. z o.o. 

ul. Dekoracyjna 1c 

65-722 Zielona Góra

tel./fax 68/320 20 72 

service@roth-polska.com

www.roth-polska.com
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W okresie 01.03. – 31.05.2013 r.

za zakup dowolnego rozdzielacza firmy ROTH 

oraz 3 termostatów TOUCHLINE

koszulka Roth w prezencie

...¿ycie pe³ne energii
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Hala 6  
stoisko C90  
/ D90 / E91

HALA 8.0 STOISKO D 94

Nowości: 
System CleverFit
System Klettjet

Przedstawiciel z Polski obecny będzie  
na stoisku przez cały okres trwania targów.

www.purmo.pl

Polska krajem partnerskim 

Bundesindustrieverband Deutschland, Haus-, 
Energie- und Umwelttechnik e.V, j. niemiecki)

„Innowacyjne rozwiązania Techniki instalacyjnej 
i grzewczej na stoiskach polskich wystawców”
12 marzec 2015, Hala 11 raum Korall, 10.00-13.40
- nowoczesne rozwiązanie dla łazienek o małej 
powierzchni – pomysł na umywalkę (r. Krause – 
Krause innowacje W Budownictwie, j. niemiecki)
- nowoczesne rozwiązania w gazowych kotłach kon-
densacyjnych (Z. Jeżewska, Termet, j. niemiecki)
- Nowoczesne sterowniki – serce instalacji kolek-
torów słonecznych (L. Bełch, Hewalex j. angielski)
- nowoczesne rozwiązania w pompach ciepła  
(przedstawiciel galmet, j. angielski)

- nowe rozwiązania w energetyce Słonecznej- ko-
lektory hybrydowe (a. Pason, Ensol, j.niemiecki)

Wśród polskich wystawców najliczniej repre-
zentowana będzie branża grzewcza. Tam też 
jest najwięcej chętnych i oczekujących na udział  
w imprezie. Jednak jak informowali organizato-
rzy z polskiej strony – liczba chętnych była prawie 
o połowę większa, niż liczba dostępnych miejsc. 
Pierwszeństwo udziału miały firmy, które w tar-
gach już brały udział. W przypadku branży łazien-
kowej większość wystawców, którzy się zgłosili, nie 
miała problemu ze znalezieniem sobie miejsca. 

Patrz obok: tabela z polskimi wystawcami 

http://www.instalreporter.pl
http://www.termet.com.pl
http://www.roth-polska.com
http://www.purmo.pl
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Bilet jednodniowy: 17 euro w przedsprzedaży  
w internecie, 37 euro w kasie. Ulgowy: 10 euro tylko 
w kasie (studenci), 75 zł u Przedstawiciela Targów iSH

Bilet na wszystkie dni targowe: 46 euro – w przed-
sprzedaży w internecie, 80 euro – w kasie, 200 zł –  
u Przedstawiciela Targów iSH 

Dla publiczności (dzień otwarty: 14 marca) w tym 
dniu odwiedzający spoza branży mają wstęp wolny.

Zakupiony bilet wstępu na targi upoważnia jedno-
cześnie do poruszania się komunikacją miejską rMV 
we Frankfurcie i okolicach.

Jak poruszać się samochodem we Frankfurcie 
nad Menem i okolicach?
Jak dostać się z lotniska Frankfurt airport na tereny 
targowe?
Jak dojechać samochodem na tereny targowe?
Jak dostać się z lotniska Frankfurt Hahn na tereny 
targowe?
Jak i gdzie zarezerwować hotel?

Oferta wyjazdu na Targi ISH do Frankfurtu 
nad Menem od Przedstawicielstwa targów:

• autokarem, w dniach 8-13.03.15, obejmuje 3 dni poby-
tu na targach i 3 noclegi w 3* Hotelu arkadia w Limburgu

Cena 1690 zł netto obejmuje: kartę wstępu, prze-
jazd, transfery, trzy noce w 3* Hotelu arkadia, śnia-
dania, ubezpieczenie Signal iduna, katalog targowy
Szczegóły oferty

• samolotem (LOT), w dniach 10-12.03.15, obejmuje 
3 dni pobytu na targach i 2 noclegi w 3* Hotelu ar-
kadia w Limburgu
Cena 2590 zł netto obejmuje: karty wstępu, bilet lot-
niczy Warszawa – Frankfurt – Warszawa, transfery, 
dwie noce w 3* Hotelu arkadia, śniadania, ubezpie-
czenie Signal iduna, katalog targowy
Szczegóły oferty

Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się  
z Przedstawicielstwem Targów Frankfurt w Warszawie:
ul. Mołdawska 7 lok. 141 
tel. 22 49 43 200
e-mail: info@poland.messefrankfurt.com
www.targifrankfurt.pl  

Hala 8, stoisko F 64 
Zapraszamy na nasze stoisko: 
- gazowe kotły kondensacyjne  

nowej generacji – jeszcze  
większa wydajność

- olejowe kotły kondensacyjne  
z technologią BlueStream

- nowy wymiar wydajności – 
 pompy ciepła Wolf

 - komfortowe urządzenia  
wentylacyjne marki Wolf

Przedstawiciel z Polski  
będzie obecny na stoisku  
w dniach 10-13.03.2015. 

Viega: technika instalacyjna,
systemy podtynkowe,
technika odprowadzania wody

Grupa Viega, lider w branży techniki instalacyjnej 
zaprasza do odwiedzenia stoiska na targach ISH 
i zapoznania się z nowościami produktowymi.

Frankfurt, 10-14 marca 2015
Hala 4, stoiska A44/B44/B46

Organizatorzy: Stowarzyszenie Wielkopolski Dom Pasyw-
ny i Polski instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Od-
nawialnej zapraszają na VI Forum Budownictwa Ener-
gooszczędnego i Pasywnego odbywające się podczas 
Międzynarodowych Targów Budownictwa i architektury 
Budma w dniach 12-13 marca 2015 roku w Poznaniu. 

W pierwszym dniu Forum eksperci zaprezentują przy-
kłady budynków pasywnych i zeroenergetycznych z ca-
łej Europy. Będzie to świetna okazja na uzupełnienie wie-
dzy i podpatrzenie najlepszych praktyk stosowanych 
na świecie w tej dziedzinie. Duża część prezentowanych 
przykładów dotyczyć będzie nowych i termomodernizo-
wania istniejących budynków użyteczności publicznej. 

W drugim dniu Forum specjaliści z Polski przedstawią 
najnowsze przykłady budynków pasywnych powstające 
w naszym kraju. Omówione zostaną również zmieniają-
ce się prawne i finansowe warunki wsparcia dla budow-
nictwa pasywnego i energooszczędnego w naszym kraju. 
Drugiego dnia przeprowadzone będę również równolegle 
warsztaty szkoleniowe ze standardu pasywnego dla in-
westorów indywidualnych. 

Udział w Forum jest bezpłatny, a uczestnikom zapewnio-
ne zostaną materiały konferencyjne oraz catering.

Dodatkowe informacje oraz formularz rejestracyjny do-
stępne są na stronie: http://widp.pl/fbpie2015.html

Program Forum

Forum Budownictwa  
Pasywnego

Plan hal 
Przejdź

Broszura komunikacyjna 
Przejdź

http://www.instalreporter.pl
http://www.viessmann.pl
http://www.targifrankfurt.pl/index.php?page=12&&id=22
http://www.targifrankfurt.pl/index.php?page=12&&id=22
http://www.targifrankfurt.pl/index.php?page=12&&id=23
http://www.targifrankfurt.pl/index.php?page=12&&id=23
http://www.targifrankfurt.pl/index.php?page=12&&id=29
http://www.targifrankfurt.pl/index.php?page=12&&id=24
http://www.targifrankfurt.pl/index.php?page=12&&id=24
http://www.targifrankfurt.pl/index.php?page=12&&id=25
http://targifrankfurt.pl/files/ISH%20Frankfurt/ISH%202015-wyjazd%20autokarowy%20_oferta%20szczegolowa_%20%282%29.pdf
http://targifrankfurt.pl/files/ISH%20Frankfurt/ISH-wyjazd%20samolotowy_oferta%20szczegolowa_.pdf
http://www.wolf-polska.pl
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http://ish.messefrankfurt.com/content/dam/ish/downloads/2015/gelaendeplan/ISH_Hallenplan_gb_2015.pdf.res/ISH_Hallenplan_gb_2015.pdf
http://ish.messefrankfurt.com/content/lightbuilding/frankfurt/en/besucher/anreiseundaufenthalt/_jcr_content/mainParsys/downloadbox/downloadboxParsys/download/file.res/mf2010_anreise.pdf
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skala. Wkładkę można wymienić  
w pracującej instalacji (przy 
użyciu przyrządu Demo-Bloc).

Zawory typoszeregu QV są 
wyposażone w automatyczny 
regulator przepływu ze ska-
lą nastawną. regulowany za-
kres przepływu wynosi 10 do 
170 l/h. W celu zrównoważe-
nia hydraulicznego użytkow-
nik może ustawić bezpośrednio 
na zaworze wyznaczony prze-
pływ obliczeniowy, utrzymy-
wany później automatycznie 
na ustawionej wartości.

Jeżeli znamy wartość wymaga-
nego przepływu, to do popraw-
nego ustawienia nie potrzebu-
jemy obliczeń hydraulicznych  
i doboru nastawy. Zintegrowa-
ny regulator dba o to, aby róż-
nica ciśnienia utrzymana była na stałym poziomie 
niezależnie od wahań ciśnienia w pozostałej części 
instalacji. Dostępne pojedynczo wkładki umożliwia-
ją modernizację istniejących instalacji, są bowiem co 
do wymiarów dopasowane do wszystkich korpusów 
zaworów termostatycznych produkcji Oventrop (od 
roku produkcji 1999). Wymiana wkładki w istniejącej 
instalacji z użyciem przyrządu Demo-Bloc nie wyma-
ga jej zatrzymania i opróżniania.

Na targach iSH aktualny będzie  temat nowej dyrek-
tywy ErP (Energy related Products Directive), któ-
ra zacznie obowiązywać od 26.09.2015 r. Produk-
ty Oventrop zgodne z wymaganiami tej dyrektywy 
mogą zostać zintegrowane w zestaw urządzeń, dla 
którego wystawiona zostanie odpowiednia etykieta. 
Etykieta taka zawierać będzie dane dotyczące efek-
tywności energetycznej całego zestawu. 

Kolejnym ważnym tematem targów będą  armatura 
i systemy wykorzysujące odnawialne źródła energii. 
Firma Oventrop oferuje stacje solarne z regulatora-
mi do instalacji solarnych, kotłowni na paliwo stałe, 
rozwiązania w  zakresie podgrzewu wody pitnej. Pro-
gram mieszkaniowych węzłów cieplnych rozszerzo-
ny został  o nowe wykonania. 
Wszystkie prezentowane urządzenia wyposażone 
będą w niskoenergetyczne pompy obiegowe zgod-
nie z wymogami, które obowiązywać będą również 
w Polce od 01.08.2015 r.

Ofertę uzupełnia bogaty wybór programów kom-
puterowych do projektowania instalacji grzewczych  
i chłodniczych. Wszystkich zainteresowanych za-
praszamy do zapoznania się z produktami i usługa-
mi firmy Oventrop oraz do odwiedzenia stanowiska 
targowego.  

  Prezentowane rozwiązania pozwalają na ogra-
niczenie zużycia energii już przy niewielkich nakła-
dach inwestycyjnych. Wśród nich pokazane zosta-
ną po raz pierwszy dwa nowe typoszeregi zaworów 
grzejnikowych: 
•	AV	9	–	do	manualnego	równoważenia	obiegu,	
•	QV	–	do	automatycznego	równoważenia	obiegu.

Zawór  typoszeregu AV 9 wyposażony jest we wkład-
kę umożliwiającą precyzyjne zdławienie przepływu. 
Jego wymagane natężenie uzyskuje się na podsta-
wie obliczeń projektowych. Należy w nich uwzględ-
nić moc grzejnika, różnicę temperatur zasilania  
i powrotu (Δt) oraz wymagany spadek ciśnienia. Do-
kładne ustawienie przepływu ułatwia 17- stopniowa 

Także w tym roku Oventrop zaprasza wszystkich zainteresowanych do 
odwiedzin swojego stanowiska nr A39 w hali 10.1. Na targach zaprezentowane 
zostaną nowości z zakresu instalacji grzewczych, chłodniczych i wody pitnej  
z akcentem na podstawowy aspekt ich używania – oszczędności energii.

Oventrop na targach 
ISH 2015 

Nie tylko zaawansowane równoważenie… 

kazimieRz mRóz

Zawór typoszeregu aV 9 Zawór	typoszeregu	QV

http://www.instalreporter.pl
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oraz tuleje wykonano z mosiądzu CW614N, a króćce 
mają przyłącza gwintowane z gwintem wewnętrz-
nym zgodnie z normą iSO 7-1. 

Zawory czterodrogowe serii HErZ 2138 mają specjal-
nie drążone zawieradło w postaci walca dla uzyska-
nia właściwej charakterystyki hydraulicznej istotnej 
w trakcie regulacji. 
Zawory serii 2138 mogą współpracować z napęda-
mi ręcznymi lub siłownikami elektrycznymi obroto-
wymi (fot. 2) w standardzie regulacji trójpunktowej. 
Oferowane zawory regulacyjne stanowią najnowo-
cześniejsze rozwiązanie firmy HErZ w zakresie ar-
matury regulacyjnej. 

Zawory regulacyjne serii 2138 charakteryzują się dużą 
niezawodnością pracy, prostotą budowy i zabudo-
wy oraz minimalnymi wymiarami geometrycznymi. 
Technologia ich wykonywania pozwala na automa-
tyzację produkcji, co oprócz wysokiej jakości wy-
konania pozwala uzyskać wysoką powtarzalność. 
Efektem końcowym są zawory o bardzo dobrych 
walorach użytkowych dostępne w bardzo atrakcyj-
nych cenach.

Parametry pracy zaworów HERZ 2138:
* ciśnienie nominalne: 10 barów,
* temperatura pracy: -10÷110oC,
* maksymalna, chwilowa temperatura pracy: 120oC,
* moment obrotowy: < 5 Nm,
* kąt obrotu elementu zamykającego: 0÷90oC,
* medium: woda, wodny roztwór glikolu o stężeniu 
do 50%.
Zastosowanie: regulacja strumienia czynnika grzew-
czego, chłodzącego, instalacje kotłowe.

W odpowiedzi na rosnące wymagania rynku instalacyjnego firma Herz wprowadziła 
rodzinę regulacyjnych zaworów czterodrogowych 2138 nowej generacji. Zawory te 
mogą współpracować z napędami ręcznymi i siłownikami elektrycznymi.

Zawory czterodrogowe 
HERZ 2138

Precyzyjna regulacja instalacji grzewczych

ratury czynnika grzewczego lub chłodzącego. Zawory 
mogą pracować jako zawory mieszające lub rozdzie-
lające i najczęściej znajdują zastosowanie w obiegach 
hydraulicznych kotłowych jako zabezpieczenie przed 
tzw. zimnym powrotem czynnika grzewczego.
Korpusy zaworów wykonane są z kutego mosiądzu 
CW602N. Odlewany metodą kokilową z mosiądzu 
CC754S82 element zamykający obrabiany jest me-
chanicznie dla nadania mu odpowiedniego kształ-
tu – idealną gładkości uzyskuje poprzez szlifowanie  
i  polerowanie. Do uszczelnienia zaworów służą o-rin-
gi wykonane z tworzywa sztucznego EPDM. Trzpienie 

  Zawory czterodrogowe HErZ serii 2138 (DN 15 
do DN 32) zostały zaprojektowane do zastosowania 

w instalacjach grzewczych oraz chłodzących (tzw. 
wody lodowej) do stałej kontroli lub regulacji tempe-

HErZ armatura i Systemy grzewcze sp. z o.o.
32-020 Wieliczka, ul. artura grottgera 58
tel. 12 289 02 20, faks 12 289 02 21
centrala@herz.com.pl, www.herz.com.pl

2  Napęd elektryczny do zaworu1  Zawór czterodrogowy HErZ 2138

http://www.instalreporter.pl
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Parametry pracy siłownika elektrycznego:
* moment obrotowy: 5 Nm,
* kąt obrotu elementu zamykającego: 0÷90oC,
* czas pełnego otwarcia: 140 s,
* napięcie sterujące: 230 V, 50 Hz,
* rodzaj regulacji: trójpunktowa.  

Firma HERZ należy do absolutnych prekur-
sorów polskiego rynku zaawansowanych 
technologii instalacyjnych. W bieżącym 
roku mija 25 lat od momentu zarejestrowa-
nia w Krakowie spółki HERZ Armatura  
i Systemy Grzewcze – polskiej filii austriac-
kiej grupy HERZ Armaturen Ges.m.b.H.  
Od 25 lat firma HERZ wprowadza na rynek 
polski szeroki asortyment nowoczesnej ar-
matury regulującej, zapewniającej racjo-
nalne, a więc oszczędne gospodarowanie 
energią. Armatura ze znakiem serca w pełni 
sprawdziła się i nadal sprawdza w polskich 
warunkach eksploatacyjnych – jednym  
z najlepszych tego dowodów jest ponad 
6 milionów sprzedanych termostatów.  

3  Przykład zastosowania zaworu HErZ 2138

Jak projektować instalacje solarne? – nowy poradnik Hewalex

Firma Hewalex opracowała nowe Wytyczne Projek-
towe dla instalacji solarnych. 
Materiał bazuje na wieloletniej wiedzy i doświadcze-
niu pracowników działu technicznego, serwisowego  
i szkoleniowego. 

Na 160 stronach zamieszczono możliwie najszersze 
i praktyczne informacje wspomagające prace pro-
jektowe. Wytyczne projektowe poza wydaniem dru-
kowanym dostępne są w wygodnej formie elektro-

nicznej stale modyfikowanej i uzupełnianej o arkusze 
kalkulacyjne. 

Dostęp do materiałów jest możliwy w Strefie 
Projektanta na www.hewalex.pl 

Strefa Projektanta:
•	aktualizowane	wersje	on-line	poradnika	„Instala-

cje solarne wytyczne projektowe”,
•	pliki	CAD	–	urządzenia	i	schematy,
•	formularze	doboru,
•	arkusze	kalkulacyjne,
•	pomoc	techniczna,
•	szkolenia	projektowe.

http://www.instalreporter.pl
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  Produkty warte poznania

Doskonała wydajność, wysoka sprawność oraz 
energooszczędność – te trzy pojęcia najlepiej cha-

rakteryzują najnowszą ofertę produktową firmy 
Wolf. Takie też kryteria spełniają wszystkie urzą-
dzenia kondensacyjne niemieckiej marki, które 
szeroka publiczność będzie miała okazję zobaczyć 

Odbywające się w dniach od 10 do 14 marca 2015 r. Targi ISH będą znakomitą okazją do 
zapoznania się z aktualną ofertą marki Wolf, a szczególnie z nową gamą wysokiej klasy produktów 
dedykowanych domowym systemom grzewczym. Na stoisku przedsiębiorstwa zaprezentowane 
zostaną m.in. urządzenia kondensacyjne najnowszej generacji: kotły gazowe i olejowe, a także 
gazowe oraz gazowo-solarne centrale grzewcze. 

Nowe produkty firmy Wolf  
na Targach ISH we Frankfurcie

JustyNa kieszek

na tegorocznych targach iSH. Do listy tej dopisać 
należy jeszcze wiele innych cech, którymi charak-
teryzują się urządzenia, w tym: wygodny system 
sterowania sprzętem, dostęp online za pomo-
cą tabletu lub smartfona, opcję automatycznego 
ustawiania parametrów oraz zdalnej diagnostyki  
i serwisowania, a także elegancki design. Pięć to-
powych urządzeń, o których mowa, czyli kocioł ga-
zowy CGB-2, gazowe centrale grzewcze CGW-2L 
i CGS-2L, gazowo-solarna centrala grzewcza 
CSZ-2R oraz kocioł olejowy TOB/TOB-TS w re-
gularnej sprzedaży pojawią się w naszym kraju 
już 1 marca 2015 roku, czyli prawie dwa tygodnie 
przed frankfurckimi targami. 

nowości pod lupą, czyli najciekawsze 
produkty na targach

Pierwszym z nowych produktów firmy Wolf, na któ-
ry warto zwrócić szczególną uwagę jest konden-
sacyjny kocioł gazowy CGB-2 z wysoce wydajną, 
zintegrowaną pompą oraz regulacją spalania, auto-
matycznie dostosowującą się do rodzaju gazu. istot-

nym atutami urządzenia są również: płynnie regu-
lowana moc, sprawność znormalizowana 110% Hi,  
a także możliwość przejścia na gaz płynny bez po-
trzeby regulacji zawartości CO2. Co więcej, wbudo-
wana izolacja wewnętrzna zapewnia stabilną i bar-
dzo cichą pracę kotła. Niezwykle wszechstronne,  
a zarazem kompaktowe urządzenie CgB-2 polecane 
jest szczególnie do systemów grzewczych centralne-
go ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej 
w mieszkaniach i niewielkich domach. 

Druga z nowości w portfolio firmy Wolf, konden-
sacyjny kocioł olejowy TOB/TOB T-S to produkt, 
który szczególnie zainteresuje zwolenników roz-
wiązań maksymalnie energooszczędnych i przyja-
znych środowisku naturalnemu, którzy wybierają 

CgS-2L CgB-2 CgW-2L

TOB T-S

http://www.instalreporter.pl
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jako nośnik energii 
olej opałowy. Na-
stępca cenionego 
przez ekspertów 
kotła COB podczas 
czuwania zużywa 
mniej niż 5 W mo- 
cy, a jego minimal-
na moc grzewcza 
wynosi zaledwie 
6,6 kW. 
Koszty eksploatacji 
kotła dodatkowo re-
dukuje wydajna, ni-
skoemisyjna pompa 
olejowa z regulacją 
prędkości obroto-
wej, która automa-
tycznie dostosowu-
je się do procesu 
spalania. Dodatko-
wo zastosowanie  
w urządzeniu łado-
wania warstwowe-
go zasobnika c.w.u. 
pozwala na jak naj-
bardziej optymalne 
wykorzystanie cie-
pła spalania. 

Kolejne produkty 
marki Wolf, które będą mieli okazję poznać zwie-
dzający marcowe targi iSH to kondensacyjne ga-

zowe centrale grzewcze CGW-2L oraz CGS-2L.  
Obydwa urządzenia łączy identyczny zakres mocy 
grzewczej, a także wysoka wydajność, niskie kosz-
ty eksploatacji oraz niezwykle cicha praca, róż-
ni natomiast pojemność zasobnika c.w.u. oraz 
wielkość. 
Kompaktowa centrala CgW-2L zbudowana została 
w sposób modułowy, z przygotowanymi podłącze-
niami elektrycznymi i hydraulicznymi, dzięki czemu 
idealnie nadaje się do zawieszenia na ścianie. Urzą-
dzenie o nazwie CgS-2L, z uwagi na większą pojem-
ność zasobnika ciepłej wody, najlepiej sprawdzi się 
jako element systemu grzewczego domów jednoro-
dzinnych oraz tzw. „bliźniaków”. 

Ostatni produkt z 5 nowości, które firma Wolf pokaże 
na targach iSH to urządzenie wykorzystujące poten-
cjał energii słonecznej. Śmiało można wręcz stwier-
dzić, że kondensacyjna gazowo-solarna centrala 
grzewcza CSZ-2R to jedno z najlepszych na rynku 
rozwiązań systemowych, ponieważ w jej przypadku 
energia pochodząca z instalacji solarnej umożliwia 
pokrycie aż 60% zapotrzebowania na c.w.u.! Warto 
dodać również, że kompaktowa centrala CSZ-2r ma 
zasobnik solarny z najwyższej klasy izolacją cieplną, 
a także nowoczesny moduł obsługowy BM-2, któ-
ry pozwala na szybkie i wygodne sterowanie całym 
układem. Co więcej, uzysk solarny przedstawiony 
jest graficznie według miesięcy i lat, dzięki czemu 
można na bieżąco kontrolować, ile energii zostało 
zaoszczędzone.

www.wolf-polska.pl  

Wolf Technika grzewcza Sp. z o.o.
Sokołów, ul. Sokołowska 36, 05-806 Komorów k. Warszawy
tel. 22 720 69 01, fax 22 720 69 02
wolf@wolf-polska.pl, www.wolf-polska.pl

Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie

CSZ-2r   Zawór aB-PM przekształca niezrównoważony 
system zmiennoprzepływowy w niezawodny i zrów-
noważony system grzewczy z właściwą dystrybu-
cją ciepła nawet przy częściowym obciążeniu. Dzię-
ki stabilnemu i właściwemu ciśnieniu różnicowemu 
na wszystkich zaworach termostatycznych system 
ogrzewania staje się również wolny od hałasu.
Funkcja regulacji strefowej umożliwia regulację tem-
peratury w pomieszczeniu podczas pobytu w domu, 
w dzień lub w nocy. Dokonuje się tego poprzez pod-
łączenie do zaworu napędu on/off oraz regulatora 
pokojowego, czego konsekwencją jest oszczędność 
energii i poprawa komfortu.

Podczas nieobecności w mieszkaniu, zawór strefo-
wy może być stosowany w celu zapewnienia mini-
malnej temperatury wody w instalacji grzejnikowej 
lub ogrzewania podłogowego w celu zabezpiecze-
nia instalacji przed zamrożeniem.
Zawór aB-PM skutecznie zastępuje trzy zawory o róż-
nych funkcjach. Dzięki zwartej konstrukcji można go ła-
two i szybko zamontować i idealnie nadaje się do nie-
wielkich przestrzeni, takich jak szafki rozdzielaczowe.

Danfoss opracował rozwiązanie, 
które gwarantuje zmniejszenie kosztów 

ogrzewania, poprawę komfortu cieplnego,  
a także redukcję hałasu. Jest to nowy rodzaj zaworu 

równoważącego, który zapewnia idealne warunki pracy 
instalacji c.o. Dedykowany jest do systemów ogrzewania  

w budynkach wielorodzinnych. Niezawodny i prosty w obsłudze.
Zawór AB-PM jest zintegrowanym, automatycznym zaworem 

równoważącym. Zawiera w sobie regulator różnicy ciśnień, ogranicznik 
przepływu oraz opcję regulacji strefowej. Wszystko, co jest niezbędne  

w nowoczesnej i energooszczędnej instalacji w jednym zaworze.

Automatyczny zawór 
równoważący AB-PM 

Danfoss proponuje: jeden zawór zamiast trzech  

     

AB-PM jest idealnym rozwiązaniem do:
• systemów ogrzewania grzejnikowego 
z rozprowadzeniem poziomym;
• systemów ogrzewania podłogowego.

http://www.instalreporter.pl
http://www.wolf-polska.pl
mailto:wolf%40wolf-polska.pl?subject=
http://www.wolf-polska.pl


29s t r.0 2 / 2 0 1 5
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

Rekomendowana aplikacja nr 1 
– dwururowa instalacja grzejnikowa 
z rozprowadzeniem poziomym

W nowych budynkach wielorodzinnych w dwu-
rurowym systemie ogrzewania grzejnikowego  
z rozprowadzeniem poziomym, typowe jest in-
dywidualne podłączenie każdego mieszkania.  
W mieszkaniu zainstalowana jest szafka rozdziela-
czowa, w której schodzą się wszystkie podłącze-
nia grzejników.
Zawory termostatyczne na grzejnikach zmieniają sys-
tem grzewczych ze stałoprzepływowego w zmienno-
przepływowy. W przypadku renowacji można wy-
mienić konwencjonalny system z indywidualnym 
źródłem ciepła dla każdego mieszkania i zastąpić 
go systemem z jednym centralnym źródłem ciepła, 
co zwiększy jego wydajność. Każde mieszkanie za-

chowuje pierwotne orurowanie, ale otrzymuje pod-
łączenie do systemu centralnego.

Jakie korzyści daje AB-PM?
aB-PM zainstalowany w dwururowym systemie ogrze-
wania grzejnikowego z rozprowadzeniem poziomym 
zapewnia stabilne ciśnienie dla zaworów termosta-
tycznych, poprawiając ich pracę i eliminując problemy 
związane z hałasem. Zapewnia również ograniczenie 
przepływu w celu prostego i dokładnego równowa-
żenia dla każdego mieszkania. Poprzez zastosowa-
nie napędu (TWa-Z) do aB-PM, podłączonego do 
termostatu pokojowego lub wyłącznika czasowego, 
można uzyskać dodatkowe funkcje, takie jak: regu-
lacja strefowa, obniżenie nocne lub tryb wakacyjny.
Korzyści użytkownika obejmują więc posiadanie nieza-
wodnego systemu grzewczego, równomierną i właści-
wą dystrybucję ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii.Łatwy dobór, nastawa oraz instalacja

Korzystając z dostępnych tabel do doboru zaworów można szybko 
dobrać i ustawić zawór AB-PM bez konieczności wykonywania 
skomplikowanych obliczeń. Wystarczy określić wymagany przepływ 
i ciśnienie różnicowe w pionie lub poziomie, a następnie wykonać 
prawidłową nastawę. Zawór AB-PM zajmie się resztą, bez konieczności 
równoważenia instalacji w tradycyjny sposób. 

Dobór AB-PM, opiera się na:
• wymaganym przepływie w pionie/pętli – (l/h)
• wymaganym ciśnieniu różnicowym w pionie/pętli – (kPa)

Nastawa
Wykonywanie nastawy na zaworze AB-PM jest szybkie i łatwe – 
nie wymaga dodatkowych narzędzi. Wystarczy ustawić pokrętło 
na żądaną wartość określoną na podstawie wymaganego przepływu 
i ciśnienia różnicowego w pionie/pętli.

Montaż – po prostu szybciej i łatwiej
Dzięki AB-PM, potrzebny jest tylko jeden zawór zamiast trzech 
oddzielnych. Powoduje to znaczne skrócenie czasu montażu 
i zmniejszenie kosztów pracy. Mniejsza jest też liczba potrzebnych 
złączek i śrubunków. Po zainstalowaniu i ustawieniu zaworów AB-PM 
nie ma potrzeby tradycyjnego równoważenia.

1. Regulator ciśnienia różnicowego

2. Ogranicznik przepływu

3. Regulator strefowy
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oraz instalacja

Korzystając z dostępnych tabel do doboru za-
worów można szybko dobrać i ustawić zawór  
aB-PM bez konieczności wykonywania skompli-
kowanych obliczeń. Wystarczy określić wymagany 
przepływ i ciśnienie różnicowe w pionie lub pozio-
mie, a następnie wykonać prawidłową nastawę. 
Zawór aB-PM zajmie się resztą, bez konieczno-
ści równoważenia instalacji w tradycyjny sposób.

Dobór AB-PM opiera się na:
•	wymaganym	przepływie	w	pionie/pętli	–	(l/h)
•	wymaganym	ciśnieniu	różnicowym	w	pionie 
/pętli – (kPa)

Nastawa
Wykonywanie nastawy na zaworze aB-PM jest 
szybkie i łatwe: wystarczy ustawić pokrętło na 
żądaną wartość określoną na podstawie wyma-
ganego przepływu i ciśnienia różnicowego w pio-
nie/pętli.

Rekomendowana aplikacja nr 2 
– system ogrzewania podłogowego

Systemy ogrzewania podłogowego błyskawicznie zy-
skują na popularności, dzięki zapewnieniu wyższego 
komfortu przy niższym zużyciu energii niż tradycyjne 
systemy grzewcze. Systemy te mają zwykle rozdzielacz  
z jedną pętlą dla każdego pomieszczenia. W każdym po-
mieszczeniu znajduje się termostat, dzięki czemu tem-
peratura w pomieszczeniu jest regulowana zaworem 
strefowym na każdej pętli. Zmienia to system grzew-
czy ze stałoprzepływowego w zmiennoprzepływowy, 
co wymaga automatycznego równoważenia. Umiesz-
czenie zaworu aB-PM przed rozdzielaczem zapewnia 
automatyczne równoważenie dla każdego mieszkania, 
niezależnie od pozostałych mieszkań w tym budynku.

Jakie korzyści daje AB-PM?
Dzięki wbudowanemu regulatorowi ciśnienia róż-
nicowego aB-PM pomaga unikać częstych proble-
mów, takich jak niewłaściwa dystrybucja ciepła, za-
pewniając właściwy przepływ chwilowy, bez względu 

na obciążenie systemu. Prosta funkcja ogranicznika 
przepływu w zaworze aB-PM zapewnia prawidłowe 
zrównoważenie całej instalacji grzewczej, a także 
oferuje możliwość regulacji strefowej.
W efekcie użytkownicy korzystają ze stabilnego i ener-
gooszczędnego systemu grzewczego.  

Danfoss Poland Sp. z o. o 
ul. Chrzanowska 5, 05-825 grodzisk Mazowiecki
tel. 22 755 07 00, faks 22 755 07 01
info@danfoss.com, www.ogrzewanie.danfoss.pl

Schemat równoważenia 
dwururowej instalacji 
grzejnikowa 

Pobierz

Schemat równoważenia 
systemu ogrzewania 
podłogowego

Pobierz

AB-PM broszura
Pobierz

1. Regulator ciśnienia różnicowego

2. Ogranicznik przepływu

3. Regulator strefowy

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2015/02/a.png
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2015/02/b.png
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2015/02/AB-PM_Broszura_VBHRA349_low.pdf
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  Systemy instalacyjne iMMErHEaT oferowane są 
z rurami w dwóch wersjach iMMErPE-rT i iMMEr-
LaYEr. Pierwsza rura iMMErPE-rT z barierą antydy-
fuzyjną umożliwia układanie instalacji ogrzewania 
podłogowego, druga – wielowarstwowa rura iMMEr-
LaYEr PE-rT/al/PE-rT – stosowana jest w grzejniko-
wych systemach centralnego ogrzewania oraz insta-
lacjach ciepłej i zimnej wody. 
W systemie iMMErHEaT znajdziemy także inne kom-
ponenty, jak: złączki i kształtki PrESS, elementy 
osprzętu grzejnikowego, płytę systemową, rozdziela-
cze i szafki, regulatory temperatury oraz filtry. Wszyst-
kie te elementy powodują, że system jest komplet-
ny, co znacznie skraca czas i ułatwia instalatorowi 
wykonanie instalacji.

Rury

rura iMMErPE-rT ii generacji to produkt składający 
się z trzech warstw: 
•	wewnętrzna	warstwa	wykonana	z	PE-RT	(poliety-
len o zwiększonej odporności na temperaturę, nie-
usieciowany), bardzo gładka wewnętrzna powierzch-
nia pozwala na duże zmniejszenie strat przepływu  
w porównaniu do tradycyjnej rury metalowej stoso-
wanej w instalacjach wodnych i grzewczych. 
•	zewnętrzna	warstwa	wykonana	z	EVOH	(kopolimer	
etylenu i alkoholu winylowego) to bariera o grubo-
ści kilku mikrometrów praktycznie nieprzepuszczal-
na dla tlenu, umożliwiając zmniejszenie skutków zja-
wiska korozji w instalacjach grzewczych. 
•	warstwa	środkowa	jest	natomiast	bardzo	cienką	

warstwą materiału polimerowego (o właściwościach 
bardzo klejących), która spaja razem opisane powy-
żej warstwy. 
Szczególne cechy produktu to: 
•	bariera	tlenowa;	
•	długa	żywotność	rury;	
•	wysoka	wytrzymałość	nawet	w	temperaturze	zbli-
żonej do 95oC; 
•	bardzo	niska	chropowatość	rury;	
•	 lekkość,	elastyczność	 i	odporność	na	zaryso-
wania. 
Z kolei rury wielowarstwowe iMMErLaYEr PE-rT/
al/PE-rT są lekkie i wytrzymałe. Mogą być ręcznie 
kształtowana na zimno, a po wygięciu zachowują 
kształt. rozszerzalność ciepła wynosi od 1/4 do 1/8 
średnicy rury.
Wewnętrzna warstwa polietylenu ma bardzo gład-
ką powierzchnię, pozwala to na znaczne zmniejsze-
nie strat ciśnienia w porównaniu do konwencjonal-
nej metalowej rury.
Warstwa aluminium sprawia, że rura nie przepusz-
cza tlenu i pary wodnej, zapobiegając w ten sposób 
powstawaniu korozji.
Wewnętrzna warstwa polietylenu jest chroniona 
przez warstwę aluminium, co nie pozwala na stop-
niową degradację wywołaną promieniami UV. 
Zewnętrzna warstwa rury nie ma bezpośredniej 
ochrony przed promieniowaniem UV. Dlatego nie na-
leży stosować jej w instalacjach narażonych na dzia-
łanie promieni słonecznych.

płyta systemowa 

Systemy instalacyjne 
IMMERHEAT to 
doskonałe dopełnienie 
dotychczasowej oferty 
Immergas, pozwalające na 
stworzenie kompletnego 
systemu grzewczego 
opartego o produkty 
pochodzące od jednego 
producenta. Dzięki 
swej charakterystyce 
oraz najwyższej jakości 
włoskiej produkcji 
system IMMERHEAT 
dobrze sprawdzi się we 
współpracy z kotłami 
Immergas, pompami ciepła 
AUDAX i Immerwater oraz 
hydraulicznymi
rozdzielaczami  
strefowymi DIM.

Poznajmy nowe 
systemy instalacyjne 
IMMERHEAT 

Rury w dwóch wersjach od Immergas 

DaRiusz NastaRoWicz

W ofercie dostępne są rury  
IMMERPE-RT oraz wielowarstwowe 
rury IMMERLAYER PE-RT/Al/PE-RT. 
Wykonane są z najwyższej klasy kom-
ponentów, co sprawia, że są to jedne  
z najlepszych rur dostępnych na rynku.

Płyta, dzięki specjalnie uformowa-
nym wypustkom, ułatwia montaż  
rur ogrzewania z zachowaniem  
odpowiedniego odstępu między  
rurami, przy minimalnym odstępie  
rastra równym 5 cm. 

http://www.instalreporter.pl
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złączki zaciskowe pRess 

Są elementami systemu iMMErHEaT do wykonania 
systemu ogrzewania grzejnikowego oraz rozprowa-
dzenia ciepłej wody użytkowej w budynku, w skład 
którego wchodzą również rura wielowarstwowa  
iMMErLaYEr i rozdzielacze.
Złączki zaciskowe PrESS powstają w innowacyj-
nym procesie kucia na gorąco z mosiądzu po-
wierzchniowo pokrytego niklem, co sprawia, że 
są one bardzo wytrzymale i trwałe. Technika łą-
czenia PrESS polega na zaprasowaniu tulei zaci-
skowej wykonanej ze stali nierdzewnej na rurze 
umieszczonej na króćcu złączki. Zastosowanie  
w złączkach uszczelki wykonanej z EPDM gwaran-
tuje szczelność połączeń oraz bezawaryjną pracę 
całej instalacji. Złączki zaciskowe systemu iMMEr-
HEaT zostały wyposażone w przezroczysty pier-
ścień dystansowy, wykonany z materiału dielek-
trycznego PE. Spełnia on kilka ważnych funkcji: 
izoluje warstwę aluminium w rurze iMMErLaYEr 
PE-rT/al/PE-rT od metalowego korpusu złączki 
(zapobiega zjawisku korozji stykowej – galwanicz-
nej, styk warstwy aluminium w rurze i mosiądzu 
złączki); dodatkowo pozwala na optyczne spraw-
dzenie czy wkładana rura jest prawidłowo wsunię-
ta do złączki. Zakres temperatury pracy złączek 
PrESS: od -15 do 95°C a maksymalne ciśnienie 
pracy wynosi 1 MPa.

elementy osprzętu grzejnikowego 

Służą do podłączenia grzejników z zasilaniem dol-
nym oraz z zasilaniem bocznym. 
Do grzejników zasilanych od dołu stosujemy przyłą-
cza grzejnikowe proste lub kątowe. 

Płyta systemowa zgodnie z normą DiN18560 może 
pełnić jednocześnie rolę ochrony przeciwwilgocio-
wej. Zastosowanie płyty systemowej do układania 
i montażu rur 14-17 mm z izolacją styropianową  
10 mm pozwala na układanie izolacji cieplnej me-
todą wielowarstwową, jako uzupełnienie izolacji 
cieplnej. W przypadku stropów między pomiesz-
czeniami o tej samej temperaturze płytę do ukła-
dania i montażu rur 14-17 mm z izolacją 30 mm mo-
żemy układać samodzielnie, łącząc płyty między 
sobą w większe pola.
Wymiary pojedynczej płyty do układania i monta-
żu rur o powierzchni użytkowej 1,12 m2 wynoszą 
1450x850 mm. Na jednym dłuższym boku płyty 
umieszczone są specjalnie ukształtowane wypust-
ki pozwalające na złączenie kolejnych płyt z sobą 
w większe pole.
Zalety:
•	łatwy	i	szybki	montaż,
•	stabilna,	monolityczna	powierzchnia,
•	wysoka	wytrzymałość	–	odporna	na	nacisk	przy	
chodzeniu,
•	pełna	protekcja	rury,
•	zabezpieczenie	przed	zagięciami	rur	–	zapewnienie	
na całej długości tego samego przekroju dla przepły-
wu wody,
•	możliwość	wiernego	odwzorowania	zaprojektowa-
nego schematu,
•	utrzymanie	jednakowych	odległości	między	ru-
rami,
•	mniejsze	zużycie	wylewki.

Rozdzielacze 

główne zalety systemu iMMErgaS:
•	możliwość	montażu	w	skrzynkach	podtynkowych	
i natynkowych dzięki kompaktowym gabarytom,
•	ręczne	lub	automatyczne	wyłączenie	poszczegól-
nych obwodów za pomocą zaworów odcinających 
z siłownikami, które mogą być sterowane przez ter-
mostaty typu ON/OFF,
•	dokładna	regulacja	przepływu,	dzięki	zainstalowa-
nym rotametrom (wersja z rotametrami),
•	możliwość	regulacji	wydajności	układu	przy	pomo-
cy wbudowanych zaworów regulacyjnych (rotame-
trów) i termometrów.
rozdzielacze ogrzewania podłogowego firmy  
iMMErgaS w zależności od wersji mogą być fa-
brycznie wyposażone w akcesoria: zawory odcina-
jące, rotametry z wskaźnikiem przepływu, uchwyt 
montażowy.

Rozdzielacze do ogrzewania podło-
gowego umożliwiają zasilanie rów-
nolegle poszczególnych obwodów 
grzejnych. W ofercie firmy Immer-
gas dostępne będą rozdzielacze 
wykonane z mosiądzu oraz rozdzie-
lacze kompozytowe.

http://www.instalreporter.pl
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Wbudowane w przyłącza grzejnikowe zawory od-
cinające pozwalają na odcięcie danego grzejnika  
i np. jego demontaż, bez potrzeby opróżniania in-
stalacji grzewczej.
Dla grzejników zasilanych od dołu z króćcami przy-
łączeniowymi gW ½” należy zastosować odpowied-
nie złączki redukcyjne ½” na ¾”.
Konwencjonalny system ogrzewania z wykorzysta-
niem grzejników możemy wykonać w systemie dwu-
rurowym oraz jednorurowym.
Do grzejników z podłączeniem bocznym na zasila-
niu grzejnika stosujemy:
•	zawory	termostatyczne	kątowe	lub	proste,
•	zawory	termostatyczne	występują	z	nastawą	wstęp-
ną lub bez nastawy wstępnej.
Na powrocie z grzejnika stosujemy zawory odcina-
jące kątowe lub proste.

termostaty tyBoX 

Przeznaczone są do regulacji temperatury pomiesz-
czeń. Możliwość nastawienia temperatury pomiesz-
czenia w zakresie od 5 do 30oC. Termostaty TYBOX 
mogą sterować bezpośrednio siłownikami do sterowa-
nia zaworami termostatycznymi na rozdzielaczu.  

chowych. W takich sytuacjach kanał wentylacji me-
chanicznej może wyciągać powietrze z pomieszczeń 
niższych natomiast grawitacja pozwala na wentyla-
cję pomieszczeń strychowych.

Od początku działalności firma Uniwersal Sp. z o.o. 
przywiązuje najwyższą wagę do jakości swoich pro-
duktów. Stawiając na ciągły rozwój przy wykorzysta-
niu najnowszych technologii oraz wychodząc naprze-
ciw nowym oczekiwaniom klientów, powstało wiele 
produktów m.in. wywietrzniki hybrydowe typu Mon-
sun, o których jakości może świadczyć: system jako-
ściowy iSO-9001, świadectwo ochronne, a także wie-
le prestiżowych nagród.
Wywietrznik Monsun otrzymał:
- Złoty Medal MTP na Międzynarodowych Targach 
Budownictwa i architektury BUDMa 2015;
- wyróżnienie 45. Międzynarodowych Targów Budow-
nictwa TWÓJ DOM 2014;
- statuetkę Złoty instalator na Kongresie instalexpo 2012; 
- statuetkę Złoty instalator za 2010 za opracowanie  
i wdrożenie asortymentu urządzeń wentylacji hybry-
dowej na Wiosennej gali instalatorów.  

  Wentylator w tym przypadku stanowi zwień-
czenie wywietrzaka zabezpieczające przed prze-
dostawaniem się do środka pomieszczenia wody 
opadowej. Jego funkcja jest jednak większa, bo 
dzięki specyficznemu ukształtowaniu kopuły, stru-
ga powietrza wywiewanego mechanicznie przez 
wentylator omywa ekran wywietrzaka, wydatnie 
zwiększając poziom wentylacji grawitacyjnej. Wy-
twarzane w ten sposób podciśnienie jest pewnym 
bonusem, który otrzymujemy „za darmo”, tym sa-
mym efektywność zespołu wywietrzak-wentylator 
w niektórych przypadkach rośnie do 20%. 

Możliwe miejsca zastosowań to pomieszczenia  
z dużymi zyskami ciepła i wilgoci, pomieszczenia, 
w których powinna być zachowana ciągła wentyla-
cja naturalna, natomiast jedynie okresowo w przy-
padku potrzeby włączana wentylacja mechanicz-
na (np. pomieszczenia z występującym okresowo 
zanieczyszczeniem, magazyny podczas pracy wóz-
ków widłowych spalinowych, zajezdnie autobuso-
we itp.). Częstą potrzebą występującą w praktyce 
jest możliwość jednoczesnego wentylowania po-
mieszczeń produkcyjnych oraz występujących nad 
nimi pomieszczeń strychowych lub pustek stropoda-

Wywietrzaki zintegrowane Monsun to konstrukcja kombinowana, 
polegająca na połączeniu wentylacji mechanicznej z wentylacją 
grawitacyjną (naturalną). Wewnątrz właściwego wywietrznika 
wykonanego z kompozytu poliestrowo-szklanego jest zamontowany 
centralnie wentylator, który, za pomocą kanału zakończonego kołnierzem 
montażowym, może być dołączony do sieci odciągów wentylacji 
mechanicznej, do okapu odciągu miejscowego itp. Konstrukcja pozwala 
przy jednym otworze w dachu zapewnić wentylację grawitacyjną podczas 
postoju wentylatora, jak również zintensyfikować ją podczas jego pracy. 

Wywietrzaki 
zintegrowane 
Monsun

Wentylacja hybrydowa

Jacek GoNeRa

http://www.instalreporter.pl
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udogodnienia dla zwiedzających

Nowa, szybka ścieżka rejestracji
Każdy zarejestrowany uczestnik, dokonujący zaku-
pu biletu wstępu na targi online otrzymuje e-ma-
ilem identyfikator/kartę wstępu do samodzielnego 
wydrukowania. identyfikator umożliwia przejście 

  Ekspozycja targowa zajmie powierzchnię po-
nad 6000 m2, stoiska wystawców rozlokowane będą  
w dwóch halach targowych. Stowarzyszenie Polska 
Wentylacja – organizator targów – do udziału w targach 
zaprosiło producentów i dystrybutorów – z Polski oraz 
m.in. z Litwy, Francji, Niemiec i Włoch. 

wydarzenia specjalne

Arena technologii
Na specjalnie wydzielonej powierzchni, na środku 
ekspozycji targowej zlokalizowana będzie tegorocz-
na arENa TECHNOLOgii 2015. Tematem przewod-
nim areny są klimatyzatory oraz wentylatory da-
chowe. W jednym miejscu będzie można zobaczyć 
i porównać urządzenia i produkty różnych produ-

centów. Wszyscy odwiedzający arenę otrzymają 
broszurę informacyjną z danymi technicznymi urzą-
dzeń prezentowanych w arenie. 
Więcej informacji

Seminaria
Przez dwa dni, w dwóch salach równolegle odbywać 
się będzie się ponad 40 wystąpień i prezentacji eks-
perckich i inżynierskich. Wśród tematów poruszane 
będą m.in.: nowe dyrektywy dotyczące silników elek-
trycznych w wentylatorach, zmiany w rozporządze-
niach dotyczących kontroli systemów klimatyzacji, 
obowiązek etykietowania energetycznego małych 
central wentylacyjnych, zasady wykorzystywania 
czynników chłodniczych w klimatyzacji i chłodnictwie.  
Więcej informacji

Konkurs na najciekawszy 
produkt
Do konkursu zgłoszonych zo-
stało aż 46 nowości rynko-
wych w trzech kategoriach: 
Wentylacja, Klimatyzacja i Bez-
pieczeństwo pożarowe. Odwie-
dzający targi głosując w kon- 
kursie, wybierają NaJCiEKaW-
SZY PrODUKT 2015 roku. Uro-
czyste ogłoszenie wyników 
konkursu nastąpi w dniu 4 mar-
ca, podczas drugiego dnia tar-
gów. Prezentację wszystkich 
zgłoszonych nowości w Kon-
kursie można zobaczyć tutaj.

Już prawie 150 wystawców  
z Polski i z zagranicy potwierdziło 
swój udział w 13. edycji 
Międzynarodowych Targów 
Techniki Wentylacyjnej, 
Klimatyzacyjnej i Chłodniczej. 
Targi odbędą się w dniach  
3-4 marca 2015 r. w Warszawie 
i będzie to największe 
wydarzenie dedykowane branży 
wentylacyjnej, klimatyzacyjnej  
i chłodniczej. 

FORUM WENTYLACJA – 
SALON KLIMATYZACJA 2015

Nasza pasja,  
Twój komfort

teraz z pełną kontrolą  
gdziekolwiek jesteś 
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http://www.instalreporter.pl
http://www.forumwentylacja.pl/arena_technologii
http://www.forumwentylacja.pl/seminaria
http://www.forumwentylacja.pl/konkurs
http://www.pro-vent.pl
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przez bramki targowe z pominięciem stoisk reje-
stracji. Za bramkami na specjalnie oznakowanym 
stoisku będzie można odebrać  etui do identyfika-
tora oraz pakiet materiałów dla zwiedzających. Po-
lecamy skorzystanie z tej ścieżki rejestracji oraz za-
kupu biletu. Dzięki niej można zaoszczędzić czas  
i ominąć kolejki. 
Więcej informacji o zasadach wstępu
Zarejestruj udział tutaj    

Autokarem na targi
Gdańsk, Poznań, Wrocław, Katowice, Częstocho-
wa, Kraków, Kielce – z tych miast wyruszą specjalne 
autokary, które przywiozą uczestników na targi. W ra-
mach pakietowej usługi organizator zapewnia transport 
do/z Warszawy oraz bilet wstępu na targi i seminaria.
Więcej informacji

Więcej informacji oraz rejestracja uczestników na: 
www.forumwentylacja.pl  

Nowości  2015 

Pompy ciepła 
Technologię pomp ciepła, którą można m.in. 
wykorzystać w systemach wentylacji i chło-
dzenia budynków zaprezentują producen-
ci oraz bezpośredni dystrybutorzy:  DaiKiN, 
gaLMET, KLiMa-THErM (Fujitsu), KLiWE-
KO, NiBE-BiaWar, MiTSUBiSHi ELECTriC 
EUrOPE, POLSKi KOMFOrT, ViESSMaNN. 
Drugiego dnia targów – 4 marca odbędzie 
się blok seminaryjny poświęcony w całości 
tematyce pomp ciepła. Wszystkie semina-
ria są dostępne dla zwiedzających ekspo-
zycję targową. 

Warsztaty chłodnicze
Wykonawców i serwisantów instalacji chłod-
niczych zapraszamy na warsztaty dotyczą-
ce zastosowań alternatywnych czynników 
chłodniczych. Podczas warsztatów, które 
odbywać się będą w formie wykładów, pre-
zentacji i konsultacji poruszane będą  tema-
ty związane z aspektami prawnymi, wiedzą 
techniczną, przedstawione zostaną dobre 
praktyki projektowe i wykonawcze. 

Czytelnia norm
Stowarzyszenie Polska Wentylacja razem  
z Polskim Komitetem Normalizacyjnym zapra-
sza do odwiedzenia czytelni norm. W czytel-
ni  możliwy będzie dostęp do  Polskich Norm, 
dokumentów ze zmianami do Polskich Norm 
oraz Polskich Dokumentów Normalizacyj-
nych. Odwiedzający czytelnię otrzymają ku-
pony rabatowe ważne także po targach, na 
dostęp on-line do zasobów PKN.

 

 

PPrrzzyyrrzząąddyy  kkoonnttrroollnnoo  --  ppoommiiaarroowwee  TTeessttoo  
ddoo  ppoommiiaarróóww  ww  wweennttyyllaaccjjii  ii  kklliimmaattyyzzaaccjjii  

 

www.testo.com.pl 

Zapraszamy do odwiedzenia                                                 
stoiska Testo nr 15                                                          

podczas  Targów Forum Wentylacja                                           
Salon Klimatyzacja 2015,                                                                                                  

które odbędą się 3-4 marca                                                            
w Centrum MT Polska                                                                      

w Warszawie przy ul. Marsa 56 C 
 

UNIWERSAL  
to firma 

produkcyjna, 
działająca na 
polskim rynku 
od 1988 roku. 
Zajmujemy się 

produkcją wentylatorów 
dachowych, wywietrzników grawitacyjnych wraz 

z niezbędnymi akcesoriami i osprzętem 
automatyczno-elektrycznym. Od jakiegoś czasu 
aktywnie działamy na polu nowych poszukiwań 

inteligentnej wentylacji, rozumiejąc w ten sposób 
wentylacje hybrydową.

www.uniwersal.com.pl

instytut Energetyki Odnawialnej w Warszawie oraz 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zaprasza-
ją na Viii edycję dwusemestralnych Studiów Pody-
plomowych „inwestycje w OZE odnawialne źródła 
energii – energetyka prosumencka i generacja roz-
proszona”. 

Program studiów obejmuje m.in.:
- omówienie specjalnej roli energetyki prosumenc-
kiej, systemów hybrydowych i mikrosieci oraz no-
wych na polskim rynku technologii takich jak foto-
woltaika; 
- szczegółowe omówienie metody LCOE w odnie-
sieniu do kompleksowej analizy porównawczej 

instalacji OZE do produkcji energii elektrycznej, 
ciepła i kogeneracji, w zestawieniu z tradycyjną 
metodą oceny efektywności ekonomicznej inwe-
stycji; 
- przedstawienie arkuszy ekonomicznych ukazują-
cych metody liczenia i optymalizacji kosztów  
z uwagi na np. wybór lokalizacji inwestycji, wielkości 
inwestycji, jak również optymalizacji finansowej; 
- studenci opanują umiejętność doboru techno-
logii OZE, opracowywania studiów wykonalności 
i wniosków o kredyt i dotacje (zgodnie z nowymi 
wymaganiami UE) na wybrane inwestycje.
Studia adresowane są do przedsiębiorców, pry-
watnych inwestorów, kadry kierowniczej przedsię-

biorstw energetycznych, instytucji wdrażających 
dla funduszy UE, urzędów państwowych, przed-
stawicieli samorządów, banków, firm konsultingo-
wych oraz osób pragnących rozpocząć działalność 
gospodarczą w sektorze energetyki odnawialnej,  
w szczególności w energetyce prosumenckiej.  
Zajęcia dydaktyczne prowadzą specjaliści insty-
tutu Energetyki Odnawialnej, pracownicy nauko-
wo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu oraz zaproszone osobowości ze świata 
nauki, polityki, bankowości i administracji. Studia 
we Wrocławiu rozpoczynają się już w lutym 2015 r. 
Więcej informacji na stronie www.ieo.pl, www.oze.
ue.wroc.pl

Studia podyplomowe Inwestycje w OZE 

http://www.instalreporter.pl
http://www.forumwentylacja.pl/dla_zwiedzajacych
http://rejestracja.forumwentylacja.pl/
http://www.forumwentylacja.pl/autokarem_na_targi
http://www.testo.com.pl
http://www.uniwersal.com.pl
http://www.oze.ue.wroc.pl
http://www.oze.ue.wroc.pl
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  Webmanipulator – lepszy komfort, 
lepsza kontrola

Moda modą, ale po co właściwie sterować wentyla-
cją ze smartfona lub komputera? Specjaliści z firmy 
Pro-Vent mówią: choćby dlatego, że gdy użytkownik 
wraca z ferii zimowych, to nie musi czekać, aż wy-
ziębiony dom się ogrzeje (w przypadku gdy jest za-

montowana centrala z pompą ciepłą Mistral Max), 
lecz może ustawić wyższą temperaturę nawiewu 
tuż przed przyjazdem. albo na przykład wówczas, 
gdy wyjeżdżając zapomina zredukować wentylację. 
Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, firma Pro-Vent 
do swoich central Mistral oferuje teraz nową funkcjo-
nalność. Jest nią WebManipulator – moduł komuni-
kacji z centralą z poziomu sieci domowej LaN, WiFi, 

a przy odpowiedniej konfiguracji także ze zdalnym 
dostępem przez internet. rozwiązanie to pozwa-
la na szybką i wygodną zmianę wydajności syste-
mu wentylacyjnego (bieg wentylatorów), ustawie-
nie temperatury nawiewu, włączenie lub wyłączenie 
przepływu powietrza przez gruntowy wymiennik cie-
pła, załączenie lub nie by-passu, zarządzanie strefa-
mi, wilgotnością, stężeniem CO2… Funkcjonalności 
można mnożyć, co jednak najważniejsze to fakt, że 
pełna obsługa systemu wentylacji przebiega prosto 
na czytelnym, intuicyjnym menu.

Do każdego systemu operacyjnego

WebManipulator umożliwia wygodne sterowanie cen-
tralą Mistral, niezależnie od tego, czy decydujemy się 
na obsługę przez specjalną, stworzoną na system an-
droid aplikację, czy też wybieramy sterowanie przez 
www. Nie ma też znaczenia pasiadany system ope-
racyjny – Windows, Linux (komputery PC), Window-
sPhone,  iOS (iPhone), android (smartfony). Jedyne 
co jest niezbędne, aby móc korzystać z oferowa-
nych przez Pro-Vent udogodnień, to zainstalowa-
na w urządzeniu graficzna przeglądarka stron www  
z	obsługą	JavaScript	oraz	jQueryMobile.	Obsługa	cen-
trali będzie więc możliwa z poziomu większości no-
wych urządzeń i przeglądarek dostępnych na rynku.
Bieżące ustawienia centrali dzięki WebManipulato-
rowi są pokazane na ekranie komputera PC, tabletu 
czy smartfona. Większość funkcji sygnalizowana jest 
za pomocą ikon, a niektóre oznaczenia i komunika-
ty jako skróty słowne wyświetlane są w języku pol-
skim. Wystarczy kliknąć w odpowiednią ikonę, aby 
bez trudu zmienić program centrali lub jej ustawienia.

wygoda plus opłacalność, 
czyli korzyści ciąg dalszy

Sterowanie centralą Mistral poprzez WebManipula-
tor to jednak nie tylko niezaprzeczalna wygoda użyt-
kownika. Jest to również rozwiązanie, które przekłada 

się na realne korzyści ekonomiczne, głównie dzięki 
temu, że umożliwia optymalizację zużycia energii. 
Większa kontrola to oczywiście większa oszczęd-
ność. Z drugiej strony – obok korzyści czysto finan-
sowych, sterowanie przez WebManipulator pozwala 
też na uzyskanie jeszcze wyższego komfortu ciepl-
nego. Jest to możliwe dzięki kontrolowanemu ste-
rowaniu czujnikami temperatury.

sterowanie manualne lub automatyczne

Sterownik może zarządzać wydajnością wentylacji 
oraz pracą dodatkowych urządzeń typu nagrzew-
nica, gruntowy wymiennik ciepła, chłodnica, stre-
fa w jednym z dwóch trybów: ręcznym (Praca Ma-
NUaL) lub automatycznym według tygodniowego 
programu czasowego (Praca aUTO). Drugi z wymie-
nionych trybów daje użytkownikowi tę korzyść, że 
do obsługi centrali pozwala wykorzystywać pro-
gramy tygodniowe, a ingerencję człowieka w pra-
cę urządzenia ogranicza do minimum. W pamięci 
sterownika jest aż 7 ustawień fabrycznych, ponad-
to można też zapisywać własne programy. Jest to 
bardzo wygodne, jeśli użytkownik chce cieszyć się 
wysokim komfortem wewnątrz pomieszczeń oraz 
utrzymywać doskonałe parametry powietrza, jego 
optymalną wilgotność i stałą temperaturę – ale nie-
koniecznie chce codziennie zajmować się progra-
mowaniem i sterowaniem pracą urządzeń wenty-
lacyjnych.
W przypadku ustawienia trybu centrali na Pracę aUTO 
wszystkie urządzenia włączone w ten tryb będą pra-
cowały zgodnie z ustawieniami programu czasowe-
go. Oznacza to, że parametry typu: ustawiona wy-
dajność wentylacji, temperatura nagrzewnicy, stan 
przepustnic strefowych itp. będą przez centralę samo-
czynnie zmieniane zgodnie z zapisanym programem. 
W przypadku ustawienia ręcznego trybu Pracy Ma-
NUaL wszystkie funkcje przechodzą w tryb MaNUaL, 
a parametry pracy centrali użytkownik musi zmie-
niać ręcznie.  

W XXI wieku nikogo już nie dziwi automatycznie otwierana brama, zdalnie zamykane 
rolety, czy zraszacze ogrodowe, które można włączyć, będąc oddalonym od domu 
nawet o tysiące kilometrów. 
Instalacje automatyki dla 
domów inteligentnych 
przeżywają obecnie  
swój rozkwit,  
a sterować można 
już wszystkim 
– również 
centralami 
wentylacyjnymi.

Automatyka do central  
Mistral firmy Pro-Vent 

Wentylacja sterowana przez sieć 

http://www.instalreporter.pl
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wystarczyć jedynie obniżenie temperatury powietrza 
w hali dla uzyskania komfortu przebywania w niej, 
ale nic się nie stanie, jeżeli okresowo przy długotrwa-
jących upałach, temperatura powietrza będzie nie-
co wyższa od zakładanej. Wtedy wystarczy wyłącz-
nie system gPWC do schłodzenia powietrza w hali.

projektowanie i dobieranie gwc

Podczas projektowania i dobierania systemu grun-
towego powietrznego wymiennika ciepła trzeba po-
stawić sobie zasadnicze pytanie: jaką funkcje prio-
rytetowo ma spełniać gPWC? rozważmy 2 sytuacje, 
 w których zamontowany gruntowy wymiennik ciepła 
spełnia jako priorytet funkcję grzania lub chłodzenia. 

Priorytet – funkcja grzania
W pierwszym przypadku dobieramy długość instala-
cji gPWC tak, żeby w okresie zimowym podgrzewał 
on powietrze do możliwie maksymalnej temperatury, 
ale jednocześnie ekonomicznie uzasadnionej. Przyj-
muje się, że jest to poziom ok. -2°C, bo taka tempe-
ratura zabezpiecza wystarczająco rekuperator czy 
centralę wentylacyjną przed zamarzaniem i nie po-
woduje włączania się nagrzewnicy elektrycznej (moc-
no energochłonnej). Dlaczego zatem nie projektuje 
się gPWC jeszcze dłuższych, które podniosą tem-

  System gPWC spełnia przede wszystkim funkcje 
wspomagające i uzupełniające system ogrzewania 
i chłodzenia hal, a tylko czasami może je całkowicie 
zastąpić. Zatem standardowo potrzebne jest podsta-
wowe źródło ciepła (kocioł, pompa ciepła, itp.) lub 
źródło chłodu (agregat wody lodowej). Zależy to od 
wymogów temperaturowych powietrza w hali, czy 
musi być zachowany reżim maksymalnej, nieprzekra-
czalnej temperatury wewnątrz hali. Wówczas nale-
ży poza gPWC zainstalować agregat wody lodowej, 
co niestety wiąże się z dużymi kosztami inwestycyj-
nymi i eksploatacyjnymi. W innym przypadku może 

Gruntowy powietrzny wymiennik 
ciepła (w skrócie GPWC) jest instalacją 
zapewniającą stały dopływ świeżego, 
higienicznego i przefiltrowanego 
powietrza do centrali wentylacyjnej 
oraz gwarantującą wstępne podgrzanie 
lub schłodzenie tego powietrza. GPWC 
jest instalacją nadającą się świetnie do 
wspomagania systemu ogrzewania  
i chłodzenia hal o różnym przeznaczeniu 
(produkcyjnym, handlowym, 
magazynowym, sportowym, itp.), 
ponieważ w tych przypadkach 
najczęściej stosowanym medium  
w instalacji jest właśnie powietrze.

Energooszczędne ogrzewanie  
i chłodzenie hal z GPWC

Jakub koczoRoWski*

Market z instalacjami rehau

Zasada działania gWC latem

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

Zasada działania gWC zimą

Temperatura na wejściu  
do czerpni powietrza

Temperatura na wejściu  
do czerpni powietrza

Temperatura na wejściu  
do centrali wentylacyjnej

Temperatura na wejściu  
do centrali wentylacyjnej

Gruntowy wymiennik 
ciepła (GWC)
AWADUKT Thermo

Gruntowy wymiennik 
ciepła (GWC)
AWADUKT Thermo

Temperatura gruntu Temperatura gruntu

+30oC
+16oC

-15oC
+2oC

+8oC +8oC
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•	warunki	klimatyczne	w	danej	lokalizacji	(dane	IMGW),
•	dostępną	przestrzeń	pod	budynkiem	w	obrysie	fun-
damentów,
•	ułożenie	GPWC	pod	budynkiem	lub	poza	nim,
•	parametry	hydrauliczne,	 jak	prędkość	przepływu	
powietrza (celem zapewnienia przebiegu burzliwe-
go) oraz straty ciśnienia (możliwie minimalne).

jak układany jest rurowy gpwc?

rury gPWC układane są tak samo jak rury kanalizacji 
zewnętrznej, najlepiej zgodnie z wytycznymi normy 

PN-EN 1610. Materiał wypełniający w strefie posado-
wienia rurociągu musi spełniać wymagania dotyczą-
ce montażu i wypełnienia, aby zapewnić trwałą sta-
bilność i wytrzymałość komponentów w gruncie na 
obciążenie. Przy wypełnianiu i wykonywaniu pod-
sypki zalecane jest użycie gruntu rodzimego (o ile 
da się go zagęścić) zamiast piasku, ponieważ prze-
wodność cieplna piasku jest gorsza niż innych rodza-
jów gruntu (np. glina, pył). Spadek rurociągu powi-
nien wynosić co najmniej 2%. Odpływ kondensatu 
lub studzienkę zbierającą kondensat należy zainsta-
lować w najniższym punkcie.

peraturę świeżego powietrza zimą do temperatury 
otaczającego instalację gruntu, czyli ok. 8°C? Z dłu-
goletnich doświadczeń firmy rehau wynika, że pod-
noszenie temperatury powietrza o kolejne stopnie 
powyżej O°C jest związane z koniecznością montowa-
nia zdecydowanie dłuższych wymienników, co staje się 
inwestycją nieuzasadnioną ekonomicznie. W ten spo-
sób dobrany gPWC będzie oczywiście spełniać rów-
nież swoją funkcję w okresie letnim, czyli będzie chło-
dzić powietrze wentylacyjne, tworząc efekt naturalnej 
klimatyzacji. Sprawność chłodnicza takiego gPWC bę-
dzie wówczas wartością wynikową i będzie uzależniona 
głównie od strefy klimatycznej oraz warunków grunto-
wych. Należy się tutaj spodziewać, że tak dobrany gPWC 
będzie w stanie obniżyć temperaturę powietrza świe-
żego latem o ok. 15 K przy maksymalnej temperaturze 
zewnętrznej na poziomie 35°C. Daje to ok. 20°C, co wy-
daje się być satysfakcjonującym wynikiem. 

Priorytet – funkcja chłodzenia
W drugim przypadku projektujemy instalację gPWC 
pod kątem maksymalizacji efektu chłodzenia w okre-
sie letnim. Na bazie specjalistycznego programu ob-
liczeniowego, który bierze pod uwagę takie para-
metry instalacji, jak: strefa klimatyczna, typ gruntu, 
strumień świeżego powietrza, poziom wód grunto-
wych, usytuowanie gPWC pod lub poza budynkiem, 
itp. określamy długość takiej instalacji, która skutecz-
nie obniży temperaturę powietrza i zapewni zado-
walający stopień schłodzenia, czyli temperaturę na 
wylocie z gPWC na poziomie ok. 17°C. Na bazie licz-
nych doborów projektowych mogę stwierdzić, że 
w ten sposób dobrany gPWC będzie o ok. 20-30% 
dłuższą instalacją aniżeli ten z pierwszego przypad-
ku (przy założeniu identycznych parametrów dobo-
rowych). Z kolei taki wymiennik będzie charaktery-
zować się większą efektywnością ogrzewania, którą 
w tym przypadku traktujemy jako wartość wyniko-
wą, ale nie możemy pozostać obojętni na jego zyski 
energetyczne i oszczędności, jakie przyniesie.
W obu przypadkach dobór instalacji gPWC odbywa 

się na podstawie przebiegu wartości temperatury 
dziennej w ciągu całego okresu eksploatacji gPWC 
dostarczonych przez iMgW (typowe lata meteoro-
logiczne i statystyczne dane klimatyczne dla obsza-
ru Polski do obliczeń energetycznych budynków – 
24.12.2008, dostępne na www.transport.gov.pl). iMgW 
podaje w tym zakresie dane temperaturowe z 61 sta-
cji pomiarowych na terenie Polski, z czego ok. 40 ma 
pełne ciągi pomiarowe z okresu 30 lat (1971-2000), 
które przyjęto do programu obliczeniowego. Najczę-
ściej wielkość instalacji gPWC dobiera się, analizując 
pracę instalacji zarówno w okresie grzewczym, jak  
i okresie chłodniczym. 
Wybierana jest wiel-
kość optymalna insta-
lacji zapewniająca wy-
soki poziom odzysku 
ciepła z gruntu zimą 
oraz jak najwyższą 
temperaturę wyloto-
wą za gPWC zimą, jak 
również gwarantująca 
schłodzenie powietrza 
świeżego w okresie let-
nim do możliwie mi-
nimalnej temperatury  
w celu wyeliminowania 
konieczności monto-
wania układów klima-
tyzacyjnych. Podczas 
doboru optymalnej 
wielkości instalacji 
gPWC bierze się pod 
uwagę następujące 
czynniki:
•	strumień	powietrza	
świeżego,
•	warunki	 geologicz-
ne w danej lokalizacji 
(w tym również głębo-
kość wody gruntowej),

EFEKTYWNOŚĆ
ENERGETYCZNA
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Średnica rur, długość instalacji oraz metoda uło-
żenia zależy w pierwszej kolejności od wielkości 
wymiany powietrza. W celu zapewnienia stałych 
warunków oraz pożądanej częstotliwości wymia-
ny powietrza, prędkość przepływu powietrza po-
winna oscylować na poziomie 2-4 m/s. Przekrocze-
nie tej prędkości wpływa negatywnie zarówno na 
stratę ciśnienia, jak i wymianę ciepła. Zbyt niska 
prędkość przepływu powietrza nie zapewnia z ko-

lei przepływu burzliwego, a tylko w takich warun-
kach wymiana ciepła między powietrzem a grun-
tem jest optymalna. generalnie można wyróżnić 
dwa typy instalacji: pierścieniową (jednorurową) 
lub w formie Tichelmanna.
Wybór konkretnego typu ułożenia gPWC zależy 
głównie od 2 czynników: ilości dostępnego miej-
sca (w tym również kolizje z innymi instalacjami) 
oraz wielkości instalacji. Tutaj do tematu trzeba po-
dejść indywidualnie i spojrzeć na lokalne uwarun-
kowania każdej inwestycji. W przypadku budowy 
hal idealnym miejscem na ułożenie wymiennika jest 
przestrzeń pod posadzką hali. rury systemu gPWC  
z polipropylenu są wystarczająco odporne na ob-
ciążenia statyczne pod budynkiem. Wykorzystuje-
my wówczas miejsce, którego często brak poza bu-
dynkiem oraz oszczędzamy na pracach ziemnych. 
Skoro przygotowujemy już grunt pod fundamenty, 
to możemy pokusić się również o montaż gPWC. 
Dodatkową zaletą instalacji gPWC w obrysie fun-
damentów jest możliwość posadowienia wymien-
nika nieco płycej niż miałoby to miejsce poza bu-
dynkiem. Chodzi o to, że poza budynkiem musimy 
układać gPWC poniżej strefy przemarzania grun-
tu, co w Polsce oscyluje w zakresie ok. 1-1,4 m. Pod 
posadzką można rozpocząć układanie gPWC już na 
głębokości 0,8 m, bo przed czynnikami atmosfe-
rycznymi chroni go skorupa budynku.  

Przykład montażu gPWC pod budynkiem

Instalacja w formie Tichelmann’a
czerpnia powietrza

budynek

Instalacja pierścieniowa

czerpnia powietrza

budynek

Typy ułożenia gWC

  Ciągły wzrost wykorzystania biometanu
Produkcja biometanu zdobywa coraz większą popu-
larność w krajach Unii Europejskiej, przede wszyst-
kim ze względu na możliwość zmniejszenia zależności 
od importu gazu ziemnego. EurObserv’Er zidenty-
fikował, co najmniej 258 działających instalacji wy-
twarzających biometan na terenie UE (połowa 2014 
roku) tylko w 12 krajach członkowskich. Państwa-
mi najbardziej zaangażowanymi w technologię wy-
twarzania biometanu są Niemcy, Szwecja, Holandia, 
i austria. Całkiem niedawno w produkcję biometanu 
również zaangażowały się Wielka Brytania, Francja, 

Włochy, Dania, Węgry i Chorwacja, co otwiera nowe 
perspektywy dla tego rynku. Jedną z największych 
ambicji sektora jest stworzenie europejskiego ryn-
ku, który stymulowałby produkcję, wymianę i zuży-
cie biometanu. Sześć krajowych regulatorów (w au-
strii, Danii, Francji, Niemczech, Szwajcarii oraz Wielkiej 
Brytanii) jest zainteresowanych stworzeniem reje-
stru przepływu biometanu od momentu zatłacza-
nia do sieci aż po użytkownika końcowego. regula-
torzy współpracują ze sobą, aby ustanowić wspólne 
standardy i wzmocnić europejskie ramy prawne, co 
w rezultacie ma doprowadzić do organizacji rynku.

W 2013 roku ilość energii wyprodukowanej z biogazu wyniosła prawie 13,4 Mtoe, 
ponownie wykazując dwucyfrowy wzrost (10,2% więcej w 2012 roku). Pomimo 
tego, tempo wzrostu sektora jest coraz powolniejsze, w związku ze zmianami  
w polityce dotyczącej biogazu i w konsekwencji załamaniu rynku w dwóch 
głównych krajach producenckich – w Niemczech i we Włoszech. Regres rozpoczął 
się już w 2012 roku, na co wskazuje spadek tempa wzrostu z 21,7% w 2011 roku  
do 16,9% w 2012 roku. W 2013 roku, produkcja energii elektrycznej wyniosła 
ok. 52,3 TWh (4999 ktoe energii końcowej), czyli 12,7% przyrostu w 2012 roku.  
Ciepło sprzedane do sieci ciepłowniczych wzrosło do 432,4 ktoe w 2013 r., 
co odpowiada 22,4% rocznego przyrostu. Samo ciepło (wykorzystywane 
bezpośrednio w miejscach produkcji) szacuje się na poziomie 2010 ktoe 
w 2013 r., co oznacza 4,6% wzrostu w stosunku do roku 2012. 

Europejski  
rynek biogazu

Biuletyn Energii Odnawialnej 

JoaNNa bolesta, aNNa oNiszk-PoPłaWska*

*Joanna Bolesta, Anna Oniszk-Popławska, Instytut Energetyki Odnawialnej
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Cele na 2020 i 2030?
Obecnie uznaje się, że produkcja biogazu może 
zmniejszyć zależność energetyczną od gazu ziem-
nego. Mimo to, ważą się losy dalszych możliwo-
ści wykorzystania potencjału sektora biogazowe-
go. Szybki wzrost produkcji miał miejsce w krajach 
dotychczas będący liderami w realizacji biogazowi 
rolniczych, głównie dzięki roślinom energetycznym. 
Obowiązujący schemat wzrostu został ostatnio pod-
ważony przez Komisję Europejską, która nalega na 
to, by produkcja biogazu była oparta głównie o pro-
dukty uboczne i odpady organiczne. Sektor niepo-
koi przygotowywana legislacja europejska w zakre-
sie kryteriów rozwoju zrównoważonego dla biomasy 
oraz ograniczenia wykorzystywania roślin energe-
tycznych, które mają i będą miały wpływ na poten-
cjał wzrostu sektora biogazowego.
Z drugiej strony, państwa członkowskie UE są zobo-

wiązane również do zapewnienia odpowiedniego 
poziomu recyklingu dla odpadów organicznych i do 
stworzenia systemów selektywnej zbiórki bioodpa-
dów na mocy europejskich regulacji w zakresie od-
padów (Dyrektywa 2008/98/WE). Wdrażanie tej dy-
rektywy, jak również toczące się wokół niej debaty 
idą w kierunku zaostrzenia przepisów, co powinno 
zaowocować dostarczeniem sektorowi nowych za-
sobów w postaci odpadów biodegradowalnych, co 
przynajmniej częściowo wynagrodzi spadek poda-
ży wsadu z roślin energetycznych.
aby zdefiniować na nowo możliwości rozwoju, sektor 
biogazowy wymaga szybkich decyzji w obszarze wy-
magań środowiskowych dla produkcji biogazu i bio-
metanu, z uwzględnieniem emisji gazów cieplarnia-
nych, tak aby mogły zostać włączone do kalkulacji 
celów w zakresie europejskiego zużycia energii odna-
wialnej. W rezultacie, przyszłość rozwoju sektora bio-

gazu jest zasadniczo kwestią polityczną. 
i tak, najbardziej optymistyczne szacunki na 
rok 2020 to te, które poszczególne państwa 
członkowskie definiują odrębnie w krajowych 
planach działania w zakresie energii odna-
wialnej (KPD). 28 krajów członkowskich, pro-
gnozuje 4456 ktoe produkcji ciepła z bioga-
zu i 64,2 TWh (5423 ktoe) produkcji energii 
elektrycznej, co odpowiada 9879 ktoe ener-
gii końcowej z biogazu. Porównanie obec-
nych trendów wobec celów zawartych w KPD 
przedstawiono dla energii elektrycznej (rys. 1) 
oraz dla ciepła (rys. 2). Dla państw człon-
kowskich UE, maksymalny, teoretyczny po-
tencjał waha się między 151-246 miliardów 
Nm3 biometanu rocznie, co równa się pro-
dukcji energii na poziomie od 130,8 do 212,2 
Mtoe. Zależność od gazu ziemnego stano-
wiłaby znacznie mniejszy problem w Euro-
pie, podczas gdy zrównoważona produkcja 
biometanu zyskałaby na znaczeniu.  

2  Porównanie obecnego trendu produkcji ciepła z biogazu  
z trendem wyznaczonym w KPD (Krajowych Planach Działania  
w zakresie OZE) w ktoe. Źródło: EurObserv’Er 2014

1  Porównanie obecnego trendu produkcji energii elektrycznej  
z biogazu z trendem wyznaczonym w KPD (Krajowych Planach Działania 
w zakresie OZE) w gWh * Szacunki. Źródło: EurObserv’Er 2014

Biuletyn Energii 
Odnawialnej  
– Biogaz 

Pobierz

2012 2013

Kraj Składo- 
wiskowy

Z oczysz- 
czalni ście-

ków
Pozostały Razem Składo- 

wiskowy

Z oczysz- 
czalni ście-

ków
Pozostały Razem

Niemcy 123,7 372,1 5920,4 6416,2 108,8 392,8 6215,3 6716.8
Wielka 
Brytania ** 1533,9 269,7 0 1803,6 1538,2 286,2 0 1824.4

Włochy 370,6 42 766,1 1178,8 410,8 48,5 1356,1 1815.4
Czechy 31,7 39,4 303,8 374,9 28,9 39,6 502,5 571.1

Francja ** 279,1 79,6 53,3 412 280 80 105 465.0

Holandia 29,9 53,1 214,5 297,5 24,6 57,8 220,3 302.8
Hiszpania ** 140,8 33,8 116,2 290,8 124 29,8 102,4 256.1
Polska 53,7 79,3 60,8 193,8 61,8 91,2 98,2 251.2
Austria 3,8 18,2 184,3 206,4 3,7 18,4 174,6 196.8
Belgia ** 32,4 17,2 108 157,7 29,2 15,5 97,2 141.9
Szwecja ** 12,6 73,6 40,6 126,8 13,6 79,3 43,7 136.6
Dania ** 5,6 21,2 77,9 104,7 5,3 20,3 74,4 100.0
Grecja 69,4 15,8 3,4 88,6 67,5 16,1 4,8 88.4
Węgry 14,3 18,7 46,8 79,8 14,3 20,1 47,8 82.2
Słowacja 3,1 13,8 45,1 62 3,4 14,8 48,5 66.6
Portugalia 54 1,7 0,7 56,4 61,8 2,7 0,8 65.3
Finlandia 31,6 13,9 12,4 57,9 31,7 14,6 13,2 59.5
Irlandia ** 43 7,5 5,4 55,9 43,1 7,5 5,4 56.0
Łotwa ** 18,4 5,7 27,8 51,9 18,4 5,7 27,9 52.0
Słowenia 6,9 3,1 28,2 38,1 7,1 2,8 24,8 34.7
Rumunia ** 1,4 0,1 25,9 27,3 1,5 0,1 28,4 30.0
Chorwacja 2 3,1 11,4 16,6 2,1 3,2 12,8 18.0
Litwa 6,1 3,1 2,3 11,6 7,1 3,6 4,8 15.5
Luksemburg 0,1 1,3 12 13,4 0,1 1,3 11,4 12.8
Cypr 0 0 11,4 11,4 0 0 12 12.0
Estonia ** 2,2 0,7 0 2,9 5,4 1,8 0 7.2
Bułgaria 0 0 0,1 0,1 0 0 0,1 0.1
Malta 0 0 0 0 0 0 0 0
Razem UE 28 2870,3 1187,8 8079 12137,1 2892,3 1253,6 9232,7 13378.7

Produkcja energii pierwotnej z biogazu w Unii Europejskiej w 2012 i 2013 roku* (w ktoe)

(1) komunalne i przemysłowe 
(2) biogazownie rolnicze, instalacje fermentacji odpadów komunlanych, biogazownie kofermentacyjne.

* Pierwsze szacunki. 
** W przypadku, gdy informacje nie były dostępne, podział między różnymi rodzajami biogazu oszacowano  
dla 2013 roku na podstawie trendu dla 2012 roku. 

Źródło: EurObserv’Er 2014.
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  Ogromne dysproporcje w Europie
Odzysk energii z odpadów w krajach członkowskich 
UE stanowi swego rodzaju mozaikę przepisów. róż-
norodność rozwiązań spowodowana jest politycz-
nymi rozbieżnościami w zakresie metod utylizacji 
odpadów oraz procesem akcesji nowych państw 
członkowskich. Od 2000 roku, dyrektywa w spra-
wie składowania odpadów z dnia 26 kwietnia 1999 r. 
(1999/31/WE) istotnie wpłynęła na dynamikę budo-

wy spalarni odpadów z elementem odzysku energii 
elektrycznej. Dyrektywa określiła cel redukcji ilości 
składowanych biodegradowalnych odpadów komu-
nalnych: do poziomu 75% do 16 lipca 2006 (w odnie-
sieniu do referencyjnego 1995 roku), następnie do 
50% do 16 lipca 2009 i 35% do 16 lipca 2016 roku. 
Wiele krajów, takich jak Niemcy, Holandia, Belgia, 
Szwecja, austria i Dania poszły jeszcze dalej, całko-
wicie zakazując składania odpadów komunalnych.

Kolejne rozszerzenie UE uwzględniające państwa Eu-
ropy Wschodniej pokazało, że w nowych krajach człon-
kowskich sektor odzysku energii z odpadów nie jest 
rozwinięty, ze znaczącym odsetkiem odpadów kiero-
wanych na składowiska (65-99%). Nowe technologie 
potrzebują większego wsparcia i pomimo przeznacze-
nia znaczącej pomocy z puli środków unijnych na in-
frastrukturę w obszarze gospodarki odpadami, kraje 
członkowskie będą musiały poczynić większe stara-
nia w celu spełnienia swoich zobowiązań.
W tym tonie Komisja Europejska planuje przełom  
w gospodarce odpadami. Proponowane zapisy dyrek-
tywy zmieniające dotychczasowe, to nowe podejście 
do zarządzania odpadami, a mianowicie przejście do 
recyklingu odpadów w modelu gospodarki opartym 
na ponownym wykorzystaniu, naprawie, gdzie odpa-
dy byłyby używane jako surowiec i wracały do obiegu 
materiałowego w celu wytwarzania nowych produk-
tów. Zgodnie z opinią Komisji Europejskiej, nowe po-
dejście do gospodarki powinno zaowocować powsta-
niem ok. 580 000 nowych miejsc pracy, a równocześnie 
zwiększeniem konkurencyjności Europy i zmniejsze-
niem zapotrzebowania na rzadkie i kosztowne surow-
ce. Kluczowe cele tej propozycji, powiązane z redukcją 
emisji gazów cieplarnianych i celami w zakresie ochro-
ny środowiska, obejmują zwiększenie wskaźnika recy-
klingu odpadów komunalnych do 70% oraz wolumenu 
recyklingu zużytych opakowań do 80% do roku 2030.

Polska i Wielka Brytania napędzają rynek
Ostatni raport opublikowany przez Ecoprog pt. „Wa-
ste To Energy 2014-2015” informuje, że najwięcej inwe-
stycji w projekty spalarni odpadów, przygotowywa-
nych jest w Wielkiej Brytanii i Polsce, które powinny 
zostać uruchomione do 2017 roku. W przypadku Pol-
ski, wśród inwestorów można wymienić m.in. Suez 
Environment, który przyjął się na polskim rynku ze 
swoją filią SiTa Polska. Pod koniec 2012 roku miasto 
Poznań podpisało kontrakt PPP z Zieloną Energią, 
wspólną filią SiTa Polska i Marguerite Waste Polska 
(filią prywatnego funduszu inwestycyjnego Margueri-

te). Konsorcjum będzie odpowiedzialne za projekto-
wanie, finansowanie i obsługę zakładu odzyskującego 
energię z odpadów o wydajności 210 000 Mg od 2016 
roku. Zakład będzie działał w oparciu o kogenerację 
o mocy 15 MW mocy elektrycznej oraz 34 MW mocy 
cieplnej, a ciepło zasili poznańską sieć ciepłowniczą.

Przyspieszenie przewidywane od 2017 roku
W kwestii perspektyw wzrostu sektora, CEWEP (Konfe-
deracja Europejskich Spalarni 
Odpadów z Odzyskiem Ener-
gii) przewiduje, że udział od-
nawialnej energii elektrycznej  
w UE pochodzącej z termiczne-
go przekształcania odpadów 
komunalnych realnie wyniesie 
67 TWh w roku 2020, odpowied-
nio 25 TWh energii elektrycz-
nej oraz 42 TWh (3,6 Mtoe) cie-
pła. Potencjał na rok 2020 jest 
szacowany na około 98 TWh,  
w tym 37 TWh energii elektrycz-
nej oraz 61 TWh (5,3 Mtoe) cie-
pła. Całkowity wkład odpadów 
komunalnych, biodegradowal-
nych i innych, podwoiłby te war-
tości, to znaczy 134 TWh w 2020 
roku dla potencjału sektora 
równego 196 TWh. Konsorcjum 
EurObserv’Er oblicza, że osią-
gnięcie tego celu wymagałoby 
wzrostu rzędu 1,2 Mtoe końco-
wego zużycia energii (zarówno 
energii elektrycznej, jak i cie-
pła) do 2020 roku, co oznacza 
3,4% rocznego wzrostu do tego 
czasu. Prognoza uwzględnia 
tempo rozwoju sektora i jego 
aktualne perspektywy.  

Zgodnie z danymi konsorcjum EurObserv’ER, w 2013 roku ilość energii odzyskanej  
w procesie termicznego przekształcania biodegradowalnej frakcji odpadów 
komunalnych, do których zalicza się frakcje biodegradowalne odpadów zmieszanych 
(jak kartony, odpady kuchenne itd.), nieznacznie wzrosła (o 0,7%), do poziomu około 
8,7 Mtoe (tabela 1). Sprzedaż ciepła sieciowego zwiększyła się wyraźnie w 2013 roku, 
głównie dzięki integracji technologicznej pomiędzy spalarniami odpadów i sieciami 
ciepłowniczymi. Produkcja ciepła od 2012 roku wzrosła o 7,8% i osiągnęła 2,4 Mtoe, 
podczas gdy wytwarzanie energii elektrycznej utrzymywało się na stabilnym poziomie 
18,7 TWh. Pozytywnie na wzrost wykorzystania energii pierwotnej wpłynęła również 
poprawa efektywności energetycznej w spalarniach odpadów, napędzana przez regulacje 
unijne. Głównie, jako pokłosie dyrektywy w sprawie odpadów (2008/98/WE), która zachęca 
operatorów do optymalizacji sprawności energetycznej w swoich zakładach.

Europejski rynek 
energii ze spalania 
odpadów komunalnych

Biuletyn Energii Odnawialnej 

JoaNNa bolesta, aNNa oNiszk-PoPłaWska*

*Joanna Bolesta, Anna Oniszk-Popławska, Instytut Energetyki Odnawialnej

Kraj 2012 2013*
Niemcy 2595,6 2728,9
Francja 1261,7 1246
Holandia 849,7 855,3
Włochy 806,8 827,6
Szwecja 769,5 753,9
Wielka 
Brytania 691 683,7

Dania 492,5 482,7
Belgia 333,1 299,8
Finlandia 193 193,5
Hiszpania 175,7 147,3
Austria 143,7 129,9
Portugalia 86 96,7
Czechy 83,7 82,9
Irlandia 44,4 48,7
Węgry 45 40,7
Polska 32,5 32,5
Bułgaria 20,8 21
Słowacja 18,6 19,4
Luksemburg 17,1 17
Litwa 0 11
Słowenia 7,5 7,4
Malta 0,7 1
Razem UE 28 8668,7 8727

Produkcja odnawialnej 
energii pierwotnej  
z odpadów komunalnych  
w Unii Europejskiej w 2012  
i 2013 roku (w ktoe). Szacunki, 
źródło: EurObserv’Er 2014

Biuletyn Energii 
Odnawialnej – Energia  
ze spalania odpadów

Pobierz
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niając o 75% mniejsze zużycie energii niż elektrycz-
ne podgrzewacze wody. 

Dwa modele: naścienny i wolno stojący

Nowe urządzenie Panasonic jest dostępne w dwóch 
wersjach – naściennej i wolno stojącej. Pierwsza  
z nich, ze zbiornikami o pojemności 80, 100 i 120 li-
trów, może zostać zainstalowana w pomieszcze-
niach o niewielkiej powierzchni, takich jak kuchnie 
czy łazienki. Wyposażona jest w sterownik z dotyko-

  W aquarei DHW zastosowano technologie znane  
z pomp ciepła – urządzenie podgrzewa wodę, wyko-
rzystując energię cieplną z powietrza znajdującego się  
w otoczeniu. Produkowana ciepła woda użytkowa 
może uzyskać temperaturę 55oC, przy czym istnie-
je także opcja ustawienia temperatury 75oC. Dzię-

ki zastosowaniu sprężarki rotacyjnej jednostka jest  
w stanie działać z wysoką efektywnością, zapew-

Z myślą o domach jednorodzinnych 
wyposażonych tylko w system 
ogrzewania, firma Panasonic 
stworzyła urządzenie Aquarea DHW 
produkujące ciepłą wodę użytkową. 
W jednej obudowie integruje ono 
małą pompę ciepła oraz zbiornik 
c.w.u. i jest w stanie zapewnić  
o 75% mniejsze zużycie energii  
niż elektryczne podgrzewacze. 

System Panasonic 
Aquarea DHW 

Do przygotowania ciepłej wody użytkowej

– Urządzenie do produkcji c.w.u. Panasonic Aquarea DHW pozwala właścicielom domów na 
ograniczenie nawet do 75% zużycia energii w porównaniu z elektrycznymi podgrzewacza-
mi. Dzięki stosunkowo niewielkim rozmiarom może zostać zainstalowane w tych pomiesz-
czeniach, w których nie ma zbyt wiele wolnej przestrzeni. W efekcie stanowi bardzo dobre 
rozwiązanie dla domów wyposażonych już w źródło ciepła – mówi Tomasz Lenarczyk,  
Sales and Product Manager w firmie Panasonic.

Panasonic Marketing Europe gmbH
Oddział w Polsce
ul. Wołoska 9a, 02-583 Warszawa
airCon_Warsaw@eu.panasonic.com
www.aircon.panasonic.pl

wym wyświetlaczem LCD, umożliwiającym ustawie-
nie temperatury, uzyskanie informacji o ilości wody 
w zbiorniku czy zaprogramowanie pracy jednostki 
w cyklu tygodniowym. 
Jednostka wolno stojąca jest z kolei wyposażona 
w zbiorniki o pojemności 200 i 285 litrów. Urządze-
nie może być podłączone do zewnętrznych źródeł 
ciepła, takich jak kolektory słoneczne czy dodat-
kowe pompy ciepła, co dodatkowo podnosi jego 
wydajność. Wolno stojąca aquarea DHW pozwa-
la również na wentylowanie domu – wywiewane  
z wnętrza ciepłe powietrze jest wykorzystywane do 
produkcji c.w.u., a po oddaniu ciepła wyprowadza-
ne poza obiekt lub do tych pomieszczeń, które wy-
magają chłodzenia. 

Budowa Aquarea DHW

aquarea DHW cechu-
je się dużą wytrzyma-
łością. Wymiennik cie-
pła został nawinięty 
po wewnętrznej stro-
nie zewnętrznego 
płaszcza zbiornika, 
co zapobiega groma-
dzeniu się kamienia  
i zwiększa żywotność 
całego systemu. Za-
sobnik c.w.u. został 
dodatkowo zabez-
pieczony za pomocą 
czystej emalii oraz 
z wykorzystaniem 
anody magnezowej, 
co zwiększa trwa-
łość urządzenia i jed-
nocześnie przeciw-
działa pojawianiu się 
szkodliwych domie-
szek w wodzie.  

Model naścienny

Model wolno stojący

http://www.instalreporter.pl
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  Różnorodność izolacji…

…poliuretanowe
Dużym uznaniem cieszą się otuliny izolacyjne wy-
konane z półsztywnego poliuretanu. W niektórych 
materiałach izolacyjnych dodatkowo uwzględnia-
ny jest płaszcz PVC. Otuliny zapewniają estetycz-
ny wygląd izolacji i trwałość dzięki opancerzonemu 
płaszczowi z klejącą taśmą zabezpieczającą. istot-
ną ich zaletą jest odporność na działanie związ-
ków chemicznych oraz środków, które stosowane są  
w budownictwie.

Ważną rolę w izolacjach wykonanych z poliuretanu od-
grywa dobra izolacyjność oraz stosunkowo niski współ-
czynnik przewodzenia ciepła (λ) wynoszący 0,037 W/mK. 
Otulin z poliuretanu nie należy używać w instalacjach 
narażonych na bezpośrednie działanie promieni sło-
necznych oraz w sieciach napowietrznych. Ważne 
jest również, aby temperatura medium grzewczego 
nie przekraczała 135°C.

…z pianki poliuretanowej
 W niektórych wersjach izolacji, bazujących na otu-
linie z pianki poliuretanowej z otwartymi porami, 

Izolacja stanowi sposób zabezpieczania dwóch 
sąsiadujących układów, elementów itp. celem utrudnienia 
wzajemnego oddziaływania. W przypadku izolacji elementów 
instalacji c.o., c.w.u. oraz wentylacyjnych ważna jest 
termoizolacja chroniąca przed niekorzystną wymianą ciepła 
z otoczeniem, obniżenie natężenia dźwięków o określonej 
częstotliwości oraz tłumienie dźwięków niepożądanych.

Izolacje termiczne 
instalacji c.o., c.w.u.  
i wentylacyjnych

DamiaN Żabicki

Thermaflex ThermaCompact iH jest mimośrodową otuliną 
izolacyjną wykonaną z polietylenu LDPE o zamkniętej 
strukturze komórkowej

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

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

W przypadku izolacji znajdujących zastosowanie przy 
ocieplaniu kanałów wentylacyjnych warto w pierw-
szej kolejności zwrócić uwagę na materiały pozwa-
lające na wykonanie izolacji przeciwkondensacyjnej. 
Uwzględnia się wtedy szczelne odgrodzenie zimnej 
powierzchni od otoczenia w taki sposób, aby tem-
peratura powierzchni izolacji była wyższa od tem-
peratury punktu rosy. Tym sposobem znajdująca się  
w powietrzu para wodna nie będzie się wykraplać na 
powierzchni kanału oraz na powierzchni zewnętrz-
nej izolacji. Należy podkreślić, że właściwie dobra-
na warstwa izolacji cieplnej na kanale wentylacyj-
nym powoduje przejście punktu rosy w bezpieczny 
obszar na zewnątrz kanału.
Specjalne materiały izolacyjne pozwalają na wyko-
nanie zabezpieczeń kanałów wentylacyjnych i oddy-
miających o klasie odporności ogniowej do dwóch 
godzin (od EiS 30 do EiS 120). Na typowy system tego 
typu składają się płyty z wełny mineralnej bez okła-
dziny lub z folią aluminiową. Nie mniej ważny jest 
przy tym klej przeznaczony do wykonywania połą-
czeń między płytami oraz kształtki z folią aluminio-
wą lub bez folii pozwalające na wykonywanie zabez-
pieczeń kanałów okrągłych.
Niejednokrotnie zastosowanie znajdują izolacje prze-

znaczone na kanały wentylacyjne, które usytuowane 
są na zewnątrz budynków. Do takich aplikacji bardzo 
często używa się profili cienkościennych mających 
za zadanie podtrzymywanie materiału izolacyjnego 
oraz zapewnienie konstrukcji wsporczej dla płasz-
cza zewnętrznego z blachy stalowej. Jako alternaty-
wę można zastosować tzw. odstępniki stanowiące 
punktowe podparcie blachy zewnętrznej. Tym spo-
sobem eliminowane są liniowe mostki termiczne 
pojawiające się w miejscu występowania konstruk-
cji wsporczej płaszcza zewnętrznego. Materiały izo-
lacyjne tego typu przykręca się do boków kanału po 
obwodzie, a dodatkowo w narożach uwzględnia się 
mocowanie przy użyciu blachowkrętów. rozstaw ele-
mentów podkonstrukcji zależy przede wszystkim od 
szerokości arkusza blachy, zastosowanej jako okła-
dzina zewnętrzna.

akcesoria rzecz ważna

Przydatne rozwiązanie stanowi szereg akcesoriów 
pozwalających na poprawę skuteczności izolowa-

przewidziano automatyczne zamknięcie z wzdłuż-
nym rozcięciem i taśmę montażową. Warto podkre-
ślić, że zastosowanie otulin z poliuretanu obejmuje 
instalacje centralnego ogrzewania oraz ciepłej i zim-
nej wody zarówno w budownictwie mieszkaniowym, 
jak i w obiektach użyteczności publicznej.

…z wełny mineralnej
Niemałym uznaniem cieszą się izolacje wykonane  
z wełny mineralnej zazwyczaj bazujące na otulinie 
izolacyjnej z nacięciem wzdłużnym. izolacji tego typu 
używa się podczas izolowania termicznego rurocią-
gów ciepłej i zimnej wody oraz przewodów solarnych, 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Ważną cechą 
otulin tego typu jest wytrzymałość na zginanie oraz 
stabilność formy. Jeżeli grubość izolacji przekracza 
40 mm, to współczynnik przewodzenia ciepła osią-
ga 0,038 W/mK. Z kolei przy grubości nieprzekracza-
jącej 40 mm parametr ten wynosi do 0,036 W/mK.

…PUR w osłonie
interesujące rozwiązanie stanowią izolacje zaprojek-
towane z myślą o izolowaniu rurociągów o tempe-
raturze medium grzewczego wynoszącej do 140°C. 
W tym zakresie do dyspozycji pozostają izolacje  
z twardej pianki PUr w osłonie z folii PVC, a także 
otuliny termoizolacyjne bazujące na twardej piance 

PUr z osłoną w postaci folii PVC dodatkowo pokry-
tej warstwą aluminium. Niejednokrotnie zastosowa-
nie znajdują otuliny termoizolacyjne z twardej pian-
ki PUr bez osłony.

…z pianki polietylenowej
Specjalne węże izolacyjne bazujące na miękkiej piance 
polietylenowej o zamkniętych porach zastosować moż-
na w instalacjach sanitarnych. Warto podkreślić ich od-
porność na czynniki mechaniczne, dzięki zastosowaniu 
zewnętrznej folii ochronnej. W materiałach tego typu gę-
stość izolacji objętościowej zazwyczaj wynosi 35 kg/m³.
Warto zwrócić uwagę na cienkościenne węże izola-
cyjne wytwarzane z miękkiej pianki polietylenowej. 
Z kolei płaszcz foliowy zapewnia odporność na roz-
rywanie. Jako warstwę zewnętrzną uwzględnia się 
natomiast folię poślizgową. 

…otuliny i maty kauczukowe
Wykonane z wysokiej jakości pianki kauczukowej 
znajdują zastosowanie przy zabezpieczeniu instala-
cji chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. 
Skutecznie chronią instalację przed stratami energii, 
zamarzaniem oraz – co szczególnie ważne – konden-
sacją pary wodnej. Można je stosować również w in-
stalacjach grzewczych i sanitarnych, tu ograniczają 
głównie straty energii. 

Thermaflex ThermaEco FrZ to standardowa otulina 
izolacyjna z wysokiej jakości pianki polietylenowej  
z wzdłużnym nacięciem.

armaflex Xg to kauczukowa elastyczna izolacja termiczna zabezpieczająca 
przed kondensacją pary wodnej

Otuliny rOCKWOOL 800 o wysokiej gęstości przeznaczone są do izolacji rur 
średniotemperaturowych o temperaturze medium nieprzekraczającej 250°C

http://www.instalreporter.pl
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nia oraz na przyspieszenie i ułatwienie prac mon-
tażowych. i tak też przydadzą się specjalne stoły 
montażowe do folii z metalu. Warto zwrócić uwa-
gę na dwuskładnikowe pianki poliuretanowe prze-
znaczone do spieniania ręcznego złączek i pustych 
przestrzeni. Warto zadbać o nity plastikowe oraz ni-
ciarkę. Podczas spawania na zimno folii PCV przyda 
się specjalny środek spawalniczy.
Mówiąc o akcesoriach do izolacji technicznych trze-
ba zwrócić uwagę na drut aluminiowy używany do 
wykończenia izolacji. Podczas wykańczania izolacji 
można użyć również mankietu aluminiowego z koł-
nierzami o szerokości 20, 25, 30 i 40 mm. Przyda się 
przy tym także taśma wzmocniona aluminium.
W przypadku elementów zagiętych, takich jak zagię-
cia czy też kształtki, z pewnością przydadzą się ko-
lana z pianki polietylenowej. Pozwalają one na do-
kładne zaizolowanie zagięć łukowych oraz trudno 
dostępnych miejsc rurociągów. Odpowiednie zesta-
wy uszczelniające nabyć można z myślą o izolowa-
niu kolan hamburskich. Chodzi przede wszystkim  
o zestawy z wkładem PUr i płaszczem PVC.

parametry izolacji 

W praktyce projektowej mówi się o przynajmniej kil-
ku parametrach izolacji instalacji c.o., c.w.u. i wen-
tylacyjnych. i tak też ważna jest nasiąkliwość będą-
ca procentową wilgocią, którą wchłania materiał  
z uwzględnieniem całkowitego zanurzenia w wodzie. 
Nie mniej ważna jest wytrzymałość mechaniczna 
określająca materiał pod kątem odporności na siły 
zginające, rozciągające i ściskające. Z kolei porowa-
tość ma za zadanie określenie stosunku objętości 
porów powietrznych w materiale w odniesieniu do 
całkowitej objętości materiału.
Mówiąc o najważniejszych parametrach izolacji, na-
leży mieć na uwadze przede wszystkim współczyn-
nik przewodzenia ciepła (λ), czyli wielkość określa-
jącą ilość ciepła, jaka w ciągu jednej sekundy jest  
w stanie przepłynąć przez materiał cechujący się po-
wierzchnią wynoszą 1 m2. Trzeba podkreślić, że pod-
czas obliczeń w tym zakresie uwzględnia się różnicę 
temperatury wynoszącą 1 K po obu stronach mate-
riału. Na etapie doboru parametrów izolacji brana 
jest również pod uwagę palność określająca zacho-
wanie się izolacji w czasie pożaru. Kluczowym para-
metrem jest współczynnik dyfuzji pary wodnej (μ) 
określający materiał pod kątem przepuszczalności 
pary wodnej.

jak dobrze wybrać?

Kwestia doboru odpowiedniej izolacji rur i przewo-
dów wentylacyjnych nie jest jednoznaczna i powin-
na uwzględniać przynajmniej kilka aspektów tech-
nicznych. 

Kluczową rolę odgrywa dokładne dopasowanie 
do zewnętrznej średnicy rur. Właściwość w tym za-
kresie jest szczególnie istotna w odniesieniu do rur 
z zimną wodą, jeżeli bowiem przestrzeń znajdująca 
się pomiędzy rurą a otuliną jest zbyt duża, to może 
pojawić się w niej para wodna.

rockwool – izolacja przeciwkondensacyjna 
i termiczna kanałów wentylacyjnych 
wewnętrznych
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Jako materiał izolacyjny rur najczęściej zastoso-
wanie znajduje pianka polietylenowa ze względu 
na dobre właściwości izolacyjne w zakresie tem-
peratury pomiędzy -80°C a ponad 100°C, niezależ-
nie od poziomu wilgotności. Na uwagę zasługuje 
również niewchłanianie pary wodnej. izolacją rur 
wodnych może być również pianka poliuretanowa 
ze względu na sztywność, ale z możliwością wchła-
niania wilgoci.
Na etapie wyboru izolacji technicznej trzeba rów-
nież wziąć pod uwagę warunki otoczenia, materiał 
wykonania oraz zakres temperatury czynnika grzew-
czego lub wody. Kluczową rolę odgrywa przy tym 
współczynnik przenikania dyfuzyjnego pary wod-
nej. izolacja jest tym lepsza, im wyższa jest wartość 
współczynnika przenika dyfuzyjnego pary wodnej. 
Współczynnik przewodzenia ciepła powinien z kolei 
być możliwie najniższy.

Kolejne pytanie: jak dobrać odpowiednią grubość 
izolacji? W tym celu pomocna może okazać się norma 
PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. izo-
lacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wyma-
gania i badania odbiorcze”. Dokument ten określa wy-
magania dotyczące projektowania oraz wykonywania 
izolacji cieplnej w instalacjach centralnego ogrzewania, 
ciepłej wody użytkowej i technologicznej. Wymagania te 
dotyczą instalacji znajdujących się w sieciach ciepłow-
niczych, które prowadzone są w kanałach, a także tu-
nelach, budynkach oraz w sieciach napowietrznych.

Izolacje termiczne instalacji c.o., c.w.u. i wentyla-
cyjnych najczęściej bazują na matach i otulinach. 
Jako materiały wykonania zazwyczaj uwzględnia 
się wełnę mineralną, polistyren ekspandowany 
(styropian), kauczuk modyfikowany, polietylen 
oraz poliuretan.  

http://www.instalreporter.pl
http://www.promocjepompy.pl
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  Problem sanitarny gmin

Kanalizacja sanitarna, wydawać by się mogło, jako 
standard cywilizacyjny, nie powinna stanowić proble-
mu w dzisiejszych czasach. Podczas gdy brak infra-
struktury kanalizacyjnej…, to ciągle jeszcze udręka 
w wielu obszarach polskich gmin, to liczne tereny, na 
których kanalizacja po prostu nigdy nie powstanie. 
Stosowanym rozwiązaniem zastępczym są szamba, 
ale przy obecnych kosztach usług asenizacyjnych, 
wywóz ścieków obciąża budżet 4-osobowej rodzi-
ny kwotą ok. 200 zł/miesiąc. 
Ciągle jeszcze wykrywane są budynki, z których 
mieszkańcy odprowadzają nielegalnie ścieki do przy-
drożnych rowów, na pola lub do lokalnych cieków 
wodnych. Wynikiem tego jest między innymi stan 
wód, które są pozaklasowe lub w iii klasie czystości.
W sposób świadomy degradowane jest własne oto-
czenie, bowiem niszczeje wartość i atrakcyjność za-
mieszkałych obszarów.
Problem odprowadzania nieczystości musi zostać 
rozwiązany…
Mając na uwadze powyższe aspekty, gminy decydują 
się na innowacyjne rozwiązanie gospodarki ściekowej  

i jedyne możliwie słuszne, jakim jest budowa przydomo-
wych oczyszczalni ścieków (POŚ). i w ten sposób przy-
domowe oczyszczalnie ścieków stają się jednym z pod-
stawowych elementów infrastruktury sanitarnej na wsi.

Dane statystyczne infrastruktury 
komunalnej w polsce

Dane źródłowe gUS potwierdzają, że w Polsce w 2013 r. 
funkcjonowało ogólnie 2 412 tys. przydomowych 

Zasadność stosowania przydomowych oczyszczalni ścieków dotyczy 
głównie terenów o tzw. rozproszonej zabudowie, gdzie instalacja sieci 
kanalizacyjnej zakończonej oczyszczalnią zbiorczą jest niemożliwa 
przede wszystkim ze względu na zbyt wysokie koszty inwestycji. 

Przydomowe 
oczyszczalnie ścieków 
ze środków unijnych

Efekt ekologiczny w gminach wiejskich 

JustyNa PytkoWska

Definicja przydomowych 
oczyszczalni ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków definio-
wane są jako obiekty:
1. obsługujące do 50 mieszkańców zgodnie  
z Polską Normą PN-EN 12566
2. o przepustowości 5 m3/d zgodnie z ustawą 
z dnia 18 lipca 2001 r. – „Prawo wodne” 
3. o przepustowości 7,5 m3/d według „Prawa 
budowlanego” z dnia 27 marca 2003 r. 

Przydomowe urządzenia do gromadzenia nieczystości ciekłych w 2013 r. (źródło gUS)

http://www.instalreporter.pl


systemów, z czego ok. 64% stanowiły ciągle jeszcze 
zbiorniki bezodpływowe.
ale z roku na rok obserwujemy, jak liczba przydo-
mowych oczyszczalni ścieków ciągle rośnie. Licz-
ba zbiorników bezodpływowych zaś spadła z oko-
ło 2 318 tys. w 2012 r. do 2 257 tys. w 2013 r. (o 2,6%), 
podczas gdy liczba przydomowych oczyszczalni ście-
ków wzrosła z około 126 tys. w 2012 r. do około 155 
tys. w 2013 r. (o 23,0%).
Większość, bo około 83,5% przydomowych urzą-
dzeń do odprowadzania nieczystości, zlokalizowa-
nych było na obszarach wiejskich, podczas gdy po-
zostałe 16,5% w miastach. Na obszarach wiejskich 
znajdowało się 83,0% ogółu zbiorników bezodpływo-
wych i 91,1% ogólnej liczby przydomowych oczysz-
czalni ścieków. W miastach wielkości te wynosiły od-
powiednio 17,0% i 8,9%.

po wejściu polski do ue w 2004

Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europej-
skiej 01.05.2004 r. Polska zobowiązała się, że do końca 
2015 r. aglomeracje do 2000 rLM zostaną wyposażo-
ne w oczyszczalnie ścieków zapewniające odpowied-
ni poziom oczyszczania, stosownie do art. 7 dyrek-
tywy rady 91/271/EWg z dnia 21 maja 1991.
Odpowiednie oczyszczanie ścieków ma zapobiec 
zanieczyszczeniu i degradacji wód odbiorników 
oraz wód podziemnych, tym samym chronić i po-
prawić stan ekosystemów wodnych oraz umożli-
wić wodom odbiornika osiągnięcie celów jakościo-
wych. Eksploatacja POŚ musi zapewnić otrzymanie 
wody na odpływie o parametrach odpowiada-
jących najwyższym dopuszczalnym wartościom 
wskaźników zanieczyszczeń dla oczyszczalni okre-

ślonych w załączniku nr 1 – zgodnie z rozporządze-
niem ministra środowiska z dn. 18 listopada 2014 r. 
w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz 
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego (zał. 1).
Mamy już rok 2015, czyli ostateczną datę spełnienia 
przez Polskę zobowiązań wobec Unii Europejskiej, 
wynikających z postanowień „dyrektywy ściekowej”. 
Oficjalne dane gUS, muszą jeszcze tylko potwierdzić, 
czy się udało…

Źródła (do)finansowania budowy 
przydomowych oczyszczalni

Na programy wspierające rozwiązanie problemów 
gospodarki ściekowej urzędy gmin pozyskują ze-
wnętrzne dofinansowanie z funduszy unijnych, jak 
np. „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności 
wiejskiej, realizowane w ramach Programu rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”.
Program rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013, finansowany w ramach ii filara Wspólnej Poli-
tyki rolnej, jest największym programem pomoco-
wym dla sektora rolno-spożywczego w historii Polski, 
wdrażanym przez agencję restrukturyzacji i Moder-
nizacji rolnictwa. Budżet Programu wynosi ponad 
17,4 mld euro. Tworzą go unijne środki z Europejskie-
go Funduszu rolnego na rzecz rozwoju Obszarów 
Wiejskich (13,4 mld euro) i współfinansowanie z bu-
dżetu krajowego (około 4 mld euro).
Program unijny obejmuje tylko te urządzenia, które 
przynoszą wcześniej przywołany odpowiedni poziom 
oczyszczania. Punktem odniesienia są wytyczne eu-
ropejskiej normy zharmonizowanej o statusie rów-

Załącznik 1  
Najwyższe dopuszczalne 
wartości wskaźników 
zanieczyszczeń

Pobierz Wykaz jednostek 
notyfikowanych 
na stronie Komisji 
Europejskiej 

Przejdź
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ROTH MS TWINBLOC
Biologiczne przydomowe
oczyszczalnie ścieków
oparte na technologii 
hybrydowej

ROTH MS COMPACT
Oczyszczalnie ścieków  
z technologią oczyszczania  
opartą o metodę osadu  
czynnego w reaktorze SBR

Życie pełne energii

ROTH POLSKA Sp. z o.o.
ul. Osadnicza 26, 65-785 Zielona Góra, tel. / fax +48 68 320 20 72, tel. / fax +48 68 453 91 02

service@roth-polska.com, www.roth-polska.com
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http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2015/02/Rozporzadzenie-w-sprawie-jakosci-sciekow-listopad-2014.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=33
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=33
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nież normy polskiej PN-EN 12566-3+a1:2009. 
Z uwagi, że finansowanie budowy przydomowych 
oczyszczalni odbywa się przy udziale środków pu-
blicznych, a więc na drodze przetargu, niekwe-
stionowanym warunkiem (pomijając kryterium 
ekonomiczne ceny) w zakresie potwierdzenia, że 
oferowane roboty budowlane, dostawy lub usłu-
gi odpowiadają określonym wymaganiom, jest 
przedłożenie deklaracji zgodności CE z normą 
PN-EN 12566-3:2007+a1:2009 producenta urzą-
dzeń wraz z dokumentami źródłowymi w posta-
ci protokołów (raportów) z badań – w zakresie 
skuteczności oczyszczania, wytrzymałości kon-
strukcyjnej, wodoszczelności oraz trwałości ma-
teriału, z którego jest wykonana oczyszczalnia – 
dla oferowanych oczyszczalni wykonanych przez 

Europejską Jednostkę Notyfikowaną wymienio-
ną w wykazie dostępnym na stronie Komisji Eu-
ropejskiej.
Najczęściej przedstawiane są raporty z badań 
wykonane w niemieckim laboratorium Material-
forschungs und Prüfanstalt an der Bauhaus Uni-
versität Weimar (MFPa) lub Prüfinstitut für abwas-
sertechnik gmbH.
Natomiast w Polsce jest tylko jedna tzw. notyfiko-
wana jednostka – instytut Techniki Budowlanej iTB 
w Warszawie, znana najbardziej z opracowywanych 
aprobat technicznych.
Dodatkowo należy zaznaczyć, że jeżeli Wykonawca za-
oferował w przedmiocie przetargu urządzenia-oczysz-
czalnie wyprodukowane i po raz pierwszy wprowadzone 
na rynek po 30.06.2013 r., należy przedłożyć specjalny 

 
Transport na budowę      Instalacja 

 

 
Uruchomienie zestawu      Zagospodarowanie terenu 

 

rodzaj deklaracji właściwości użytkowych WU (zał. 2).
Bywa niekiedy, że wymaga się dostarczenia rapor-
tów z najnowszym opracowaniem normy EN 12566-
3+a2, tj. z roku 2013. Dokument ten co prawda za-
stępuje normę 12566-3: 2009-07. Bywa niekiedy, że 
wymaga się dostarczenia raportów z najnowszym 
opracowaniem normy PN-EN 12566-3+a2, tj. z roku 
2013. Dokument ten co prawda zastępuje normę 
12566-3:2009+a1, ale obowiązuje okres przejścio-
wy do 08.08.2015 oraz przede wszystkim na obecną 
chwilę Komisja Europejska nie powołała laboratoriów 
notyfikowanych, które mogłyby wykonać badania  
w tym zakresie. W związku z tym w ocenie zgodno-
ści przydomowych oczyszczalni ścieków należy sto-
sować normę PN-EN 12566-3:2009+a1.

wybór przydomowej oczyszczalni ścieków

Wybór najlepszego sposobu neutralizacji zanie-
czyszczeń pochodzących z gospodarstw domo-
wych poprzez system przydomowych oczyszczalni 
to wbrew pozorom istotny problem, z którym musi 
się zmierzyć inwestor, w tym przypadku gmina.
realizując zadanie inwestycyjne, nie dla jednego 
obiektu, tylko dla wielu gospodarstw domowych, ko-
nieczne jest stosowanie sprawdzonych już w prak-

tyce technologii, które charakteryzują się wysoką 
skutecznością działania oraz są łatwe zarówno w in-
stalacji oraz eksploatacji.
W większości przypadków dostępnych na rynku urzą-
dzeń, systemy przydomowych oczyszczalni ścieków 
są wstępnie fabrycznie przygotowane do zamonto-
wania, odpowiednio do wielkości zestawów, w taki 
sposób, że po montażu zbiorników, muszą zostać 
zainstalowane tylko niezbędne przewody dopły-
wowe i odpływowe. a po stronie sterowania szafka 
rozdzielcza z kompresorem i sterownikiem musi zo-
stać umieszczona w odpowiednim miejscu i zasilo-
na prądem.
Nadrzędnym kryterium wyboru małej oczyszczal-
ni jest jednak kryterium ekologiczne, czyli efektyw-
ność oczyszczania ścieków. 
Najlepsze wyniki w tej skali selekcji osiągają rozwią-
zania technologiczne przydomowych oczyszczalni 
ścieków z osadem czynnym, ze złożem biologicznym, 
oraz hybrydowe (osad czynny + złoże biologiczne). 

Pomiar osadu przy zastosowaniu specjalistycznej sondy pomiarowej

Załącznik 2
Przykład deklaracji 
właściwości użytkowych

Pobierz

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2015/02/ZAl-2.pdf
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czynności serwisowe poŚ

Przydomowe oczyszczalnie praktycznie nie wyma-
gają żadnych zabiegów konserwacyjnych. Podstawo-
wą czynnością eksploatacyjną jest usuwanie osadu 
i kożucha taborem asenizacyjnym na dużą oczysz-
czalnię ścieków posiadającą ciąg przeróbki osadów 
z częstotliwością, która zależy od pojemności czyn-
nej osadnika oraz od objętości i zanieczyszczenia 
dopływających ścieków. Usuwanie osadów nastę-
puje najczęściej w przeciągu jednego do dwóch lat 
od uruchomienia przy ilości przekraczającej 50% ob-
jętości napełnieniowej osadnika. 

zamierzony efekt ekologiczny

rozwiązanie POŚ w gminach powoduje, że przy ni-
skim nakładzie inwestycyjnym kanalizacja dociera 
tam, gdzie było to do tej pory niemożliwe. Uzyskiwa-

ny efekt ekologiczny nie podlega dyskusji, bowiem 
czas montażu jednej oczyszczalni można odnieść do 
jednego dnia, a przy wielu ekipach montażowych, 
co ma miejsce przy zadaniu gminnym, tych oczysz-
czalni powstaje za dnia więcej. a więc każdego dnia 
zmniejsza się ilość ścieków nieoczyszczonych i od-
prowadzonych wprost do gruntów czy wód. Efekt 
oczyszczania ścieków z certyfikowanych systemów 
przydomowych oczyszczalni na podstawie prze-
prowadzonych licznych badań i obserwacji kształ-
tuje się w granicach 90-98%. Niejednokrotnie wodę 
pościekową można wykorzystać również jako wodę 
gospodarczą – np. do podlewania trawników. a więc 
oszczędzamy przy tym wodę!

W artykule wykorzystano zdjęcia firmy roth  

Pomiar pH wody oczyszczonej Woda oczyszczona z osadnika wtórnego 
w leju imhoffa (optymalna wartość osadu 
opadającego < 1 mg/l, pływające zawiesiny 
ilość 0

  Wstępne oczyszczanie (fot. 1)

Pierwszym elementem każdej przydomowej oczysz-
czalni ścieków (POŚ) bez względu na technologię 
jest osadnik wstępny, traktowany często jako gnil-
ny, ponieważ zapewnia on eliminację największych 
zanieczyszczeń, które usuwane są ze ścieków w wy-
niku procesów sedymentacji, flotacji i fermentacji. 

Biologiczne oczyszczanie (fot. 2-6)

Etap oczyszczania biologicznego realizowany jest już  
w oddzielnej komorze. Poprzez napowietrzacz umiejsco-

Dobowy cykl pracy 
przydomowej 
oczyszczalni 

Technologia hybrydowa w SBR

JustyNa PytkoWska

2  Dozowanie wstępnie oczyszczonych 
ścieków z osadnika wstępnego do osadnika 
biologicznego 

Dozowanie wstępnie oczyszczonych 
ścieków w cyklu 7x7 min każdorazowo 
na krótko przed końcem fazy spoczynku 
dmuchawy codziennie w godzinach: 5.00; 
8.50; 11.50; 14.50; 17.50; 20.50 i 23.50

1  Dopływ ścieków z budynku do osadnika 
wstępnego grawitacyjnie i ich wstępna obróbka

Osadnik 
wstępny

Osadnik 
wstępny

http://www.instalreporter.pl
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wiony na dnie zbiornika, ścieki cyklicznie kilka razy dzien-
nie poddawane są natlenianiu, co zapewnia tworzenie 
się populacji mikroorganizmów. Na etapie biologicznym 
zainstalowany jest pneumatyczny podnośnik cieczy, za 
pomocą którego zbędna masa czynna recyrkuluje po-

nownie ze strefy biologicznej do strefy wstępnego oczysz-
czania. Napowietrzanie i uruchomienie podnośników 
cieczy następuje poprzez zoptymalizowaną pod wzglę-
dem energii dmuchawę membranową. Wszystkie czyn-
ności są realizowane przez odpowiedni układ sterowania.

3  Faza napowietrzania w osadniku biologicznym

Podłączenie do napowietrzacza rurowego, 
eksploatacja dmuchawy 8x po 2 godziny,
faza odpoczynku dmuchawy 8x po 1 godzinie

4  Osadzanie osadu czynnego w osadniku 
biologicznym

5  Nadmierna ilość osadu z osadnika 
biologicznego przepływa do osadnika 
wstępnego

recyrkulacja osadu z osadnika 
biologicznego do osadnika wstępnego  
2x3 minuty, poniedziałek i czwartek, 
godzina 6.00 i 18.00

6  Nowe dozowanie ścieków z osadnika 
wstępnego do osadnika biologicznego

Osadnik  
biologiczny Osadnik  

biologiczny

Osadnik  
biologiczny

Osadnik  
biologiczny

oczyszczanie wtórne (fot. 7-10)

Mieszanka ścieków i osadu płynie swobodnie po-
przez rurę zanurzeniową do oczyszczania wtórne-
go. Strefa oczyszczania wtórnego przedstawia się 
dwustopniowo i oddzielona jest od strefy biologicz-
nej poprzez ścianę oddzielającą. W etapie pierw-
szym następuje sedymentacja biomasy, ponieważ 
komora ta nie jest napowietrzana, substancje te 
mogą bez problemu osadzać się na dnie, pozostają-
ca w nadmiarze biomasa (osad czynny) jest odpro-

wadzana ze strefy wtórnego oczyszczania i recyr-
kuluje do strefy wstępnego oczyszczania kilka razy  
w tygodniu. Następnie oczyszczona woda odprowa-
dzana jest ze zbiornika do odpływu/strefy infiltracji

W artykule wykorzystano zdjęcia firmy roth  

7  Przepływ oczyszczonej wody grawitacyjnie 
przez rurę oddzielającą z osadnika 
biologicznego do osadnika wtórnego

9  Osadzony na dnie nadmierny osad 
w osadniku wtórnym jest transportowany  
do osadnika wstępnego 

recyrkulacja osadu z osadnika wtórnego  
do wstępnego 2x1 minuta codziennie  
w godzinach 0.00 i 12.00

8  W osadniku wtórnym następuje 
rozproszenie biologicznie oczyszczonych 
ścieków a nadmierny osad osadza się na dnie

10  a oczyszczona woda odpływa z osadnika 
wtórnego np. do bloku rozsączającego

Osadnik 
wtórny

Osadnik 
wstępny

Osadnik 
wtórny

Osadnik 
wtórny

Osadnik 
wtórny

Osadnik  
biologiczny
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ren) w powietrzu ma bezpośredni i bardzo negatywny 
wpływ zarówno na środowisko, jak i na ludzkie zdro-
wie. Pyły zawieszone zawierają substancje toksycz-
ne, mogą powodować choroby płuc i układu krąże-
nia. Benzo(a)piren to organiczny, silnie rakotwórczy 
związek chemiczny, który ma zdolność kumulacji  
w organizmie. Według danych NiK w skali kraju  
w latach 2010-2013 dopuszczalne poziomy benzo-
(a)pirenu przekroczono w ok. 90% wszystkich stref,  
w których dokonuje się oceny jakości powietrza. Do-
puszczalne poziomy stężenia pyłu PM10 przekroczo-
no w ponad 75% stref w Polsce.
 
co zamiast kotłów węglowych?

Poprawa stanu jakości powietrza z pewnością jest 
procesem długotrwałym i kosztownym. Działania  
w zakresie ochrony powietrza muszą być realizowa-
ne równocześnie na terenie całego kraju. Niska emi-
sja, pochodząca z palenisk domowych i lokalnych 

kotłowni węglowych, w których spalanie odbywa się 
w nieefektywny sposób, determinuje jakość powie-
trza w wielu polskich miastach. Dlatego, to właśnie 
tutaj w pierwszej kolejności powinno się upatrywać 
rozwiązania problemu. Jednym z narzędzi do tego 
celu jest Program Ograniczania Niskiej Emisji (PONE), 
którego podstawowym celem jest kompleksowa li-
kwidacja istniejących, nieefektywnych źródeł ciepła. 

Jakim powietrzem oddychamy?

Powietrze, którym oddychamy w Polsce, od wielu 
lat nie spełnia nawet minimalnych standardów jako-
ści. Wprowadzane w miastach działania naprawcze 
w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń tylko 
nieznacznie wpływają na jego jakość. W konsekwen-
cji w wielu miejscach w Polsce stężenia toksycznych  
i rakotwórczych substancji w powietrzu przekra-
czają dopuszczalne normy. Według szacunków NiK  
w Polsce ok. 45 tys. osób rocznie traci życie z po-
wodu zanieczyszczeń powietrza i jest to 10-krotnie 
większa liczba zgonów niż w wypadkach samocho-
dowych. Kara za niedotrzymanie standardów okre-
ślonych w unijnej Dyrektywie 2008/50/WE w sprawie 
jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy 
(CaFE) może nas kosztować 4 mld zł. Jeszcze wyż-
sze są jednak koszty zewnętrzne. Według opubliko-
wanego pod koniec 2014 roku raportu Europejskiej 
agencji Środowiska (EEa) szkody w latach 2008-2012 
wynikłe z zanieczyszczenia powietrza i emisji gazów 

cieplarnianych kosztowały Polskę od 43 do 132 mld 
euro! To koszty związane z leczeniem, hospitaliza-
cją, rentami, opuszczaniem pracy i przedwczesny-
mi zgonami, jak również m.in. z zanieczyszczeniami 
budynków czy zmniejszonymi plonami.
Za fatalną jakość powietrza, którym oddychamy  
w dużej mierze odpowiada tzw. niska emisja zanie-
czyszczeń. Terminem tym określa się zanieczysz-
czenia emitowane na wysokości do 40 metrów nad 
ziemią. Źródłem tych zanieczyszczeń są głównie go-
spodarstwa domowe i rolne, lokalne kotłownie oraz 
komunikacja oparta o silniki spalinowe. rys. 1 poka-
zuje procentowy udział oddziaływania zanieczysz-
czeń związanych z indywidualnym ogrzewaniem 
budynków w ogólnym zestawieniu przyczyn prze-
kroczenia dopuszczalnego stężenia średniorocz-
nego PM10 w poszczególnych latach. W warunkach 
polskich z kumulacją tych zanieczyszczeń mamy do 
czynienia głównie w sezonie grzewczym. Ponadnor-
matywne stężenie toksycznych gazów i pyłów (wśród 
nich pył zawieszony PM 10 i PM 2,5 oraz benzo(a)pi-

Za fatalną jakość powietrza, którym oddychamy w dużej mierze odpowiada tzw. 
niska emisja zanieczyszczeń. Terminem tym określa się zanieczyszczenia emitowane 
na wysokości do 40 metrów nad ziemią. Źródłem tych zanieczyszczeń są głównie 
gospodarstwa domowe i rolne, lokalne kotłownie oraz komunikacja oparta o silniki 
spalinowe. Co więc stosować do ogrzewania domów zamiast kotłów węglowych?

Kotły węglowe…
przyczyną niskiej emisji

Co zamiast kotłów, czyli jak ograniczać niską emisję?

1  Udział oddziaływania zanieczyszczeń związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków  
w ogólnym zestawieniu przyczyn przekroczenia dopuszczalnego stężenia średniorocznego PM10 
[źródło danych NiK]

Ograniczenie emisji substancji szkodli-
wych do atmosfery z założenia ma być 
osiągnięte poprzez zamianę dotychcza-
sowych systemów grzewczych na eko-
logiczne, energooszczędne urządzenia 
grzewcze oraz odnawialne źródła ener-
gii (kotły na pelety, pompy ciepła, układy 
solarne i inne). 
Pompy ciepła jako jedne z nielicznych 
spośród urządzeń grzewczych nie powo-
dują żadnej niskiej emisji zanieczyszczeń. 
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Jak wykazują dane z monitoringu zanieczyszczeń, to 
w okresie grzewczym (zimowym) emitowana jest wie-
lokrotnie większa ilość zanieczyszczeń do atmosfery 
w porównaniu do okresu letniego. Niestety w okre-
sie zimowym podstawowym źródłem ciepła pozo-
staje nadal kocioł węglowy. 
Zdaniem Polskiej Organizacji rozwoju Technologii 
Pomp Ciepła (POrT PC) programy ograniczenia niskiej 
emisji zanieczyszczeń powinny dofinansowywać in-
westycje z pompami ciepła. Niskie koszty eksploatacji 
tych urządzeń, nie spowodują wzrostu cen ogrzewa-
nia, których często obawiają się osoby zamieniają-
ce stare kotły węglowe na inne instalacje grzewcze.

Warto zauważyć, że zwiększenie liczby działających 
pomp ciepła w skali kraju przyczyni się również do 
redukcji emisji CO2. Według ustaleń nowego pakie-
tu klimatycznego kwestia redukcji CO2 już wkrót-
ce stanie się kluczowym zagadnieniem klimatycz-
nym. Celem na rok 2030 będzie obniżenie emisji CO2  
o ok. 40%. Sprężarkowa pompa ciepła zasilana ener-
gią elektryczną wytwarzaną w elektrowniach (elek-
trociepłowniach) węglowych emituje pośrednio ok. 
200-250 g CO2/kWh. Emisja ta nie jest generowana  
w miejscu wytwarzania ciepła, dodatkowo jest jesz-
cze ok. 40-60% mniejsza niż emisja CO2 z tradycyj-
nego kotła węglowego. W przypadku gdy pompa 

Jedyna emisja jaka związana jest z pompami cie-
pła, odnosi się do zanieczyszczeń powstałych  
w procesach produkcji energii elektrycznej, która 
zasila urządzenie napędzające sprężarkę. Biorąc 
pod uwagę produkcję energii elektrycznej z węgla 
kamiennego czy brunatnego, elektrownie opalane 
nimi wyposażone są w profesjonalne filtry, które  
w dużej mierze zatrzymują zanieczyszczenia pyło-
we. W przypadku absorbcyjnych pomp ciepła, na-
pędzanych gazem praktycznie nie występuje niska 
emisja zanieczyszczeń. Energetyka prosumencka,  
w której pompy ciepła można połączyć z instalacjami 
odnawialnych źródeł energii elektrycznej (np. panele 
fotowoltaiczne) daje możliwości całkowitego unik-
nięcia emisji pozostałych zanieczyszczeń. Kolejnym 

argumentem przemawiającym na korzyć pomp cie-
pła są niewątpliwie niskie koszty ogrzewania. rys. 2 
przedstawia zestawianie jednostkowych kosztów 
ogrzewania dla różnych nośników ciepła. Jak wi-
dać użytkowanie pomp ciepła, jest rozwiązaniem 
tańszym nawet w stosunku do retortowego kotła 
węglowego o sprawności 75%.

polskie programy ograniczenia niskiej 
emisji, czyli kotły węglowe głównie na… 
kotły węglowe

2  Zastosowanie pomp ciepła pozwala znacząco obniżyć eksploatacyjne koszty ogrzewania 
[źródło: POrT PC]

Efekt rzeczowy aktualizowany na stronie internetowej PONE pokazuje, że w ramach programów ograniczenia niskiej emisji 
zanieczyszczeń dotychczas zlikwidowano 4142 stare kotły węglowe. Aż w 83% przypadków (3427 szt.) ponownie zamieniono 
je na nowsze kotły węglowe. W ramach PONE zamontowano blisko 2,5 tys. układów solarnych, które zapewniają ciepłą wodę 
głównie latem. Mimo, że pompa ciepła, jako jedyne z urządzeń niskoemisyjnych nie emituje niskiej emisji zanieczyszczeń 
powietrza, w ramach programu PONE zamontowano tylko dwie pompy ciepła !!!

3  Emisja CO2 [g/kWh ciepła], [źródło: POrT PC]
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wę rozpoczęto. W 2014 roku wzrosła o 26,6% liczba 
mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia.

Kondycja firm na rynku

Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na funkcjono-
wanie rynku instalacyjno-grzewczego jest kondycja fi-
nansowa firm obsługujących ten rynek. Optymizmem 
mogła napawać poprawa w sektorze budowlanym, 
a także w produkcyjnym, ale tylko do iV kw. 2014.  
W 2014 roku na gospodarkę, w tym wpływ na wyniki 
ekonomiczne firm miał przede wszystkim wzrost po-
pytu krajowego o ok. 4-6-%, dalej konsumpcja, od-
budowa zapasów i nowe inwestycje dające łącznie 
wzrost nakładów o około 15%. Eksport, który do nie-
dawna był jeszcze motorem rozwoju firm, zagrożony 
jest nie tylko z powodu konfliktu na Ukrainie i skut-
ków wprowadzanych sankcji gospodarczych wobec 
rosji, ale także z powodu pewnej stagnacji i spadku 
popytu na najważniejszych dla polskich przedsię-
biorców rynkach eksportowych na terenie UE, cze-
go przykładem są np. Niemcy. 
We wcześniejszych latach upadłości dotyczyły 
dużych firm budowlanych i produkcyjnych, nato-
miast w 2014 roku ciężar problemów finansowych 
i upadłości przesunął się w kierunku firm z grupy 
dystrybucji i wykonywania usług. We wcześniej-
szych podsumowaniach wskazywano na ostrą 
walkę cenową i znaczne spadki marży. Spowodo-
wało to, że problemem dla utrzymania płynności 
finansowej firm była przede wszystkim rentow-
ność sprzedaży, a nie popyt na oferowane usłu-
gi i produkty. Takim widocznym przykładem jest 
branża budowlana – wzrostowi wartości inwe-
stycji publicznych, jak i prywatnych towarzyszy 
obecnie równoczesny spadek cen zarówno mate-
riałów budowlanych, jak i samej robocizny. Niskie 
ceny w branży budowlanej świadczą o powtarza-
niu się schematu sprzed kilku lat: walki o zlecenia 
głównie w trosce jedynie o bieżące wpływy, a nie  
o rentowność całego zlecenia. 

ciepła będzie zasilana energią elektryczną pocho-
dzącą z OZE lub elektrowni atomowej emisja dwu-
tlenku węgla jest niższa prawie 40-krotnie niż emisja 
kotła węglowego! Porównując to z kotłem gazowym 
(rys. 3) emisja CO2 może być nawet 20 razy mniejsza.

Raport nik

Tempo i skala działań mających na celu ogranicze-
nie niskiej emisji zanieczyszczeń wciąż wydają się 
być niewystarczające. Na poprawę jakości powie-
trza w Polsce wydano już ponad 3,5 mld zł. raport 
NiK „Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami” 
pokazuje strukturę wydatków na realizację działań 
w Programie Ochrony Powietrza w województwach 
objętych kontrolą.
Źródło: POrT PC, NiK  

Mimo że od kilku lat to emisja ze źró-
deł powierzchniowych stanowi około 
90% całej niskiej emisji zanieczysz-
czeń, aż 87,7% wydatków (czyli  
2,7 mld zł) przeznaczono na ogranicze-
nia emisji ze źródeł liniowych (głównie 
transport). Wydatki na redukcję emi-
sji ze źródeł powierzchniowych (wdra-
żanie programów ograniczenia niskiej 
emisji PONE, ocieplania budynków ko-
munalnych, modernizację systemów 
ciepłowniczych miejskich przedsię-
biorstw dostarczających ciepło) sta-
nowią w tym zestawieniu zaledwie 
11,9% (czyli 365,9 mln zł)!  

RAPORT NIK „Ochrona 
powietrza przed 
zanieczyszczeniami” 

Pobierz

  sytuacja w budownictwie 
mieszkaniowym

rynek instalacyjno-grzewczy jest nierozerwalnie 
związany z budownictwem mieszkaniowym. Według 
danych gUS w okresie styczeń-grudzień 2014 liczba 
inwestycji mieszkaniowych oddanych do użytkowa-
nia była niższa niż w 2013, 2012 czy 2011. W 2014 od-
dano do użytkowania o 1,2% mniej mieszkań w po-
równaniu z 2013 r. i o 6,2% mniej niż w 2012 r. 
Wydano o 13% więcej pozwoleń na budowę niż  
w 2013 r., wzrosła również o 16,3% liczba mieszkań, 
których budowę rozpoczęto. Tego typu wyniki mogą 
być optymistycznym czynnikiem dla rozwoju rynku 
instalacyjno-grzewczego w najbliższych 2-3 latach. 
Największy udział 53,4% w ogólnej liczbie miesz-

kań oddanych do użytkowania mieli inwestorzy in-
dywidualni, którzy w 2014 oddali do użytkowania 
o 5,7% mniej mieszkań niż w 2013. grupa inwesto-
rów indywidualnych jest szczególnie ważna dla ryn-
ku urządzeń grzewczych o małej mocy, ponieważ 
jest głównym odbiorcą tych urządzeń. Dewelope-
rzy w 2014 oddali o 4,3% więcej mieszkań niż w 2013 
roku. Osiągnęli udział 41,1% ogólnej liczby mieszkań 
oddanych do użytkowania. Ta grupa inwestorów 
uzyskała o 38,3% więcej pozwoleń na budowę niż  
w 2013 roku. Nastąpił u deweloperów również  
o 35,8% wzrost liczby mieszkań, których budowę 
rozpoczęto. 
Spółdzielnie mieszkaniowe w 2014 r. oddały do użyt-
kowania o 3,4% mniej mieszkań, niż  2013 roku. Spa-
dła również o 1,9% liczba mieszkań, których budo-

Zarówno IV kwartał, jak i cały rok 2014 wyszedł poniżej oczekiwań branży 
instalacyjno-grzewczej. Rok temu zakładano niewielki 5% wzrost dla całej branży.  
W rezultacie możemy mówić o stagnacji lub wzroście na poziomie 2-3%. Nadzieje 
budzi rozwój budownictwa mieszkaniowego w zakresie rozpoczynanych nowych 
budów, jak i wydawanych pozwoleń na budowę. Jednak, szczególnie w wypadku 
inwestycji w budownictwie wielorodzinnym i publicznym, producenci indywidualnych 
urządzeń grzewczych mogą tych wzrostów nie zdyskontować, jeżeli w dalszym ciągu 
lokalne wydziały architektury będą dyskryminować instalacje ciepła rozproszonego. 

Rynek instalacyjno- 
-grzewczy w IV kw.  
i całym 2014 

JaNusz staRościk*

*Janusz Starościk, prezes zarządu SPIUG 
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Jak oceniany był rozwój rynku 
instalacyjno-grzewczego w Polsce 
w IV kwartale 2014 roku i całym 2014 roku? 

iV kwartał 2014 był daleki od oczekiwań. Przełom iii i iV 
kwartału oraz iV kwartał w każdym roku to okres, kie-
dy dostawcy urządzeń grzewczych osiągają szczyt se-
zonu sprzedaży. Tymczasem w 2014 roku, po w miarę 
dobrej końcówce września i pierwszej połowie paź-
dziernika, zapanowała stagnacja. Nie oznacza to, że 
instalacje przestały się wykonywać. Prace instalacyj-
ne szły dalej, ale głównie w oparciu o zapasy magazy-
nowe w hurtowniach specjalistycznych. W tym wypad-
ku dała się zauważyć duża ostrożność przy składaniu 
nowych zamówień do końca roku, żeby nie pozostać 
z dużymi zapasami magazynowymi. instalatorzy oce-
niali stagnację lub nawet kilkuprocentowy spadek ob-
rotów w iV kw. w porównaniu do analogicznego okre-
su w 2013 roku – głównie w zakresie kotłów gazowych i 
grzejników. Tradycyjnie już widać było większe zaintere-
sowanie kotłami kondensacyjnymi i kotłami na bioma-
sę. Tego typu oceny wynikały z dość wysokiej bazy od-
niesienia w 2013 roku i ze słabszego rynku w 2014 roku. 
Dodatnia temperatura i dobra pogoda miały niewąt-
pliwie wpływ na mniejszą niż zwykle liczbę awarii ko-
tłów gazowych, wymuszających ich wymianę na nowe. 
W 2014 roku nastąpiła stagnacja rynku instalacyjno-
-grzewczego. Dość dużo było opinii mówiących o spad-
kach tego rynku, ale raczej jednocyfrowych do 5%, 
ale było także kilka opinii mówiących o bardzo nie-
wielkim wzroście. Uśredniając, można przyjąć, że rok 
2014 był raczej stabilny dla całej branży instalacyj-
no-grzewczej. W trakcie roku można było zauważyć 
przetasowania w kanałach dystrybucji. Całkiem nieźle  
w 2014 roku wyszedł rynek inwestycji, słabiej rynek re-
dystrybucji i sprzedaż poprzez tzw. drobnych instala-
torów. Można zakładać, że w 2014 lepsze wyniki osią-
gnęły marki zorientowane na rynek inwestycyjny. Dała 
się zaznaczyć dalsza erozja cenowa, ale w mniejszym 
stopniu niż w 2013. Według większości zebranych opinii 
rynek instalacyjno-grzewczy przechodził w 2014 roku 

przez dwie różne fazy. W pieszym i drugim kwartale, 
do kwietnia-maja notowano duże przyrosty sprzedaży  
w porównaniu do bardzo słabego analogicznego okre-
su w 2013, które osiągały nawet kilkanaście procent. Na-
stępnie rynek wyhamował – trwało to do końca ii kw. 
i w iii kw. Pewne ożywienie nastąpiło na przełomie iii  
i iV kw., ale poziom obrotów w iV kw. był daleki od ocze-
kiwań. Można było zaobserwować dalsze przesunię-
cie rynku w kierunku produktów o niższych cenach. 
Walka cenowa powodowała w hurtowniach proble-
my z utrzymaniem marży. Podobne działania moż-
na było zaobserwować u niektórych producentów, 
co może być świadectwem polityki firmy dającej prio-
rytet utrzymaniu, bądź zwiększaniu swojego udziału  
w rynku nad zyskownością. Wahania rynku powo-
dują, że coraz trudniej jest planować sprzedaż i bu-
dżet w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne, które  
z jednej strony wydają się być korzystne, ale z drugiej 
nie odzwierciedla się to na sytuacji rynku instalacyj-
no-grzewczego. Na szeregu inwestycji widać było ne-
gatywny efekt lobbingu ciepła systemowego na rzecz 
blokowania pozwoleń na budowę i modernizację in-
dywidualnych źródeł ciepła o mocy powyżej 50 kW. 

Sytuacja w wybranych grupach 
produktowych

Pompy ciepła
Stabilny wzrost, aczkolwiek nie tak spektakularny jak 
w poprzednich latach z uwagi na wcześniejsze dyna-
miczne wzrosty, czego skutkiem jest wyższa baza 
odniesienia. W iV kw. wzrost pomp do c.w.u. ok. 10-
15%. inne pompy ciepła wzrost na poziomie 10%. 
W całym roku można przyjąć wzrost rynku pomp 
ciepła na poziomie kilkunastu procent, z większym 
udziałem pomp do c.w.u. i pomp powietrznych. Co-
raz bardziej widoczne jest postępujące rozdrobnienie 
rynku i oferowanie pomp ciepła np. przez sieci hur-
towni pod markami własnymi. Warto odnotować, że 
pompy ciepła pojawiły się w przetargach publicznych 
do wyposażenia obiektów użyteczności publicznej. 

Kolektory słoneczne
W iV kw. nastąpił znaczny spadek sprzedaży o ok. 25-
30% skierowanej do klienta ostatecznego, co było 
wynikiem wygaszenia programu wsparcia NFOŚigW.  
Z drugiej strony zanotowano wzrosty w sprzedaży ko-
lektorów słonecznych na projekty inwestycyjne, co na 
tyle skompensowało straty w sprzedaży detalicznej, 
że wbrew powszechnym na rynku opiniom o spad-
kach rynku, można mówić o wzroście, który w ska-
li roku może być nawet dwucyfrowy. Takie zmiany  
w strukturze rynku pociągnęły za sobą większą presję 
cenową na dostawców kolektorów. Brak jest dynami-
ki rozszerzania zastosowania kolektorów słonecznych 
w celu zwiększenia potencjału rynku. Zaszufladkowa-
nie kolektorów jako instalacji przeznaczonej do wytwa-
rzania c.w.u. powoduje ostrą walkę cenową. Osłabie-
nie rynku detalicznego doprowadziło także drobnych 
i większych importerów z Chin do problemów. Nato-
miast wzrost znaczenia większych inwestycji w sekto-
rze publicznym, finansowanych z różnych funduszy UE 
czy Funduszu Szwajcarskiego pociągnął wzrost udziału  
w rynku urządzeń markowych o wyższej jakości. W ska-
li roku dzięki realizacji dużych projektów, cały rynek ko-
lektorów słonecznych zanotował wzrost nawet ok. 20%. 

Kotły gazowe wiszące
Spore spadki, rzędu 15-20%, szczególnie w grupie ko-
tłów konwencjonalnych, chociaż należy odnotować 
kilka opinii mówiących o stagnacji lub nawet niewiel-
kich wzrostach. W wypadku kotłów kondensacyjnych 
raczej mówiło się o stagnacji i niewielkich wzrostach 
5-10%. Dobra pogoda i stosunkowo wysoka tempe-
ratura spowodowały dużo mniejszą liczbę awarii wy-
muszających wymianę starych kotłów na nowe. Do 
tego, w wypadku inwestycji przetargowych, docie-
rają informacje o przeprojektowywaniu indywidual-
nych źródeł ciepła, czyli kotłów m.in. gazowych czy 
kaskad kotłów o mocach pow. 50 kW. Ten fakt tak-
że z pewnością miał wpływ na osłabienie potencjału 
sprzedaży kotłów gazowych. Można też zaobserwo-
wać obniżanie cen zakupu w grupie kotłów standar-

dowych przez oferowanie tzw. kotłów quasi konden-
sacyjnych. Problem walki cenowej jest znany już od 
przynajmniej roku. Także obawy klientów ostatecz-
nych w kontekście dostaw gazu z rosji spowodowały 
szukanie alternatywnych sposobów ogrzewania. ry-
nek gazowych wiszących kotłów konwencjonalnych 
spadł o ok. 15-20%, przy stagnacji lub lekkich przy-
rostach 5-10% dla kotłów kondensacyjnych.

Przepływowe podgrzewacze do wody
Konsekwentnie od wielu lat następuje stopniowy spa-
dek potencjału rynku. W całym 2014 roku ten spadek 
mógł wynieść od kilkunastu do nawet 20%, co jest spo-
wodowane kurczeniem się rynku wymian tych urzą-
dzeń, przy równoczesnym braku ich nowych instalacji. 

Gazowe kotły stojące
Następny segment produktów, które od kilku lat no-
tują stagnację lub spadki rok do roku. Zmienia się 
struktura rynku, stopniowo coraz większy udział  
w tej grupie mają kotły kondensacyjne. Ogólnie moż-
na założyć spadek 5-10% w tej grupie, przy stagnacji 
bądź lekkim do 5% spadku w podgrupie stojących 
gazowych kotłów kondensacyjnych. 

Grzejniki
grzejniki stalowe – iV kw. można ocenić jako lekko 
spadający, podobnie jak cały 2014 rok – 2-5%. 
W przypadku grzejników aluminiowych sporo było 
opinii dotyczących wzrostów w tej grupie towaro-
wej, można więc założyć 5% wzrost. 

Inne produkty
Sygnalizowane są spadki – 10-15%. Spadki dotyczą co-
raz częściej urządzeń węglowych i na ekogroszek, nato-
miast coraz większe zainteresowanie jest kotłami na bio-
masę. Z innych elementów instalacyjnych, coraz większe 
zastosowanie obserwuje się dla przewodów powietrz-
no-spalinowych z PP. Hurtownicy i instalatorzy oceniają 
także wzrost potencjału rynku dla tzw. pozostałych ele-
mentów instalacyjnych na poziomie kilku procent.  
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Zbiorniki na wodę deszczową firmy Sotralentz mogą wchodzić w skład systemu rozsączania wody deszczowej w gruncie, służyć do nawadniania 
ogrodów oraz do zasilania domowych instalacji sanitarnych i innych instalacji gospodarczych. Zbiorniki w zestawach zagospodarowania wody 
deszczowej mogą być stosowane na terenach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych. Produkowane wykonane 
z PEHD (polietylenu wysokiej gęstości) są w pojemnościach: 2500, 3500, 5000, 7500, 10 000 l w trzech rodzajach wyposażenia:
•	BASIC	–	filtr	koszykowy,	syfon	z	kratką	na	wylocie	zbiornika;
•	SINUS	–	filtr	profesjonalny	SINUS	stosowany	do	dachów	o	powierzchni	do	150	m2, rura doprowadzająca wodę deszczową w głąb zbiornika, uspoka-
jacz, wąż ssawny z pływakiem, filtrem siatkowym oraz zaworem zwrotnym wyprowadzonym na zewnątrz, syfon z kratką na wylocie zbiornika;
•	BASKET	–	filtr	profesjonalny	BASKET	stosowany	do	dachów	o	powierzchni	do	150	m2, rura doprowadzająca wodę deszczową w głąb zbiornika, 
uspokajacz, wąż ssawny z pływakiem, filtrem siatko-
wym oraz zaworem zwrotnym wyprowadzonym 
na zewnątrz, syfon z kratką na wylocie 
zbiornika.
gwarancja 10 lat.

sotRaleNtz

zbiorniki na wodę deszczową 

Panasonic zaprezentował udoskonalony sterownik CZ-rTC3. Sterownik ten daje możliwość dostosowania pracy jednostek klimatyzacyjnych z linii Pa-
nasonic PaCi Elite oraz ECOi do wymogów obiektów komercyjnych. Pozwala na bieżąco śledzić informacje o zużyciu energii, które mogą być podawa-
ne w cyklu tygodniowym, miesięcznym i rocznym. Oszczędność energii zapewnia także funkcja nieobecności. Ponadto CZ-rTC3 oferuje szereg funkcji 
sterowania systemem, takich jak programowanie timera i wprowadzanie nastaw jednostek wewnętrznych. Możliwa jest regulacja prędkości wentyla-

tora, zmiana kierunku przepływu powietrza oraz wybór trybu pracy (Ogrzewanie, Chłodze-
nie, Osuszanie, Wentylacja, automatyczny) dla ośmiu jednostek wewnętrznych. Sterownik 
ma również funkcję autodiagnostyki całego systemu, dostarcza informacje o jego pracy, 
a także dane kontaktowe do firmy serwisującej. Nowa wersja CZ-rTC3 ma 3-calowy ekran 
dotykowy, a eleganckie wzornictwo nie zaburza charakteru wnętrz. Zamiast tradycyjnych 
przycisków oferuje łatwy w użyciu panel dotykowy, a wyświetlane na nim piktogramy są 
przejrzyste i zrozumiałe dla użytkowników. Cena od 920 zł netto.

PaNasoNic

Nowy sterownik Panasonic

Pompa ciepła Eco HeatPro firmy Tweetop przeznaczona jest do podgrze-
wania ciepłej wody użytkowej, jednak do podgrzewania wody wykorzystu-
je energię cieplną ze zużytego powietrza wentylacyjnego.
Podstawowe parametry:
•	pojemność	zasobnika	w	dwóch	wariantach:	200	i	300	litrów;
•	sprężarka	rotacyjna	marki	Hitachi;
•	temperatura	podgrzewanej	wody:	do	60°C;
•	minimalna	temperatura	powietrza	zasysanego:	-7°C;
•	moc	grzewcza	(tylko	pompa	ciepła)	–	1,8	kW;
•	wymagana	ilość	powietrza	zasysanego	–	450	m3

Sprężarka rotacyjna marki Hitachi, parownik czteroprzepływowy o wysokiej 
sprawności pobierania ciepła z powietrza, elektroniczny zawór rozprężny umożli-
wiający pełne wykorzystanie powierzchni parownika pozwalają osiągnąć wysoką 
sprawność urządzenia – COP 3,91, co obniża koszty przygotowania c.w.u. 3,91 kWh 
energii cieplnej z 1 kWh energii elektrycznej). Obudowa kwadratowa z zastoso-
waną grubszą izolacją niż w urządzeniu o konstrukcji walca pozwala zredukować 
straty ciepła i obniża koszt eksploatacji. Sterownik  
z możliwością programowania czasu pracy pompy cie-
pła umożliwia przygotowanie c.w.u. w tzw. tańszej tary-
fie energetycznej: 22.00-6.00 oraz 13.00-15.00. Dodat-
kowa wężownica wewnątrz zasobnika 1 m2 – 200 l; 2 m2 
– 300 l umożliwia podłączenia drugiego źródła ciepła 
np. kotła lub kolektorów słonecznych. Króciec cyrkulacji 
umożliwiający podłączenie instalacji cyrkulacyjnej c.w.u. 
zapewnia poprawę komfortu korzystania z ciepłej wody 
w dużych budynkach (rozległych instalacjach). ano-
dy tytanowa (inercyjna) i magnezowa chronią zasobnik 
przed korozją międzykrystaliczną i wżerową, zwiększa-
jąc żywotność i trwałość urządzenia. Sterowanie prze-
grzewem zasobnika, tzw. funkcja antylegionella (usta-
wienie dnia i godziny rozpoczęcia przegrzewu), pozwala 
prowadzić ten proces w czasie dogodnym zarówno ze 
względu na godziny użytkowania c.w.u., jak i ze wzglę-
du na koszty energii. Trzy tryby pracy dla pompy ciepła 
(ekonomiczny, automatyczny, hybrydowy), pozwala do-
stosować pracę urządzenia do aktualnych potrzeb.

tWeetoP

Pompa ciepła ecoheatPro 
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Optymalizujące przepływ ścieków kształtki So-
vent dają możliwość przyjęcia tańszego rozwią-
zania pionów kanalizacyjnych w budynkach wy-
sokich. Dzięki specjalnej budowie kształtek 
zwiększa się wielokrotnie przepustowość rur spu-
stowych i nie jest już potrzebny dodatkowy pion  
z wentylacją boczną.
Szybkie zmiany ciśnienia powodują wysysanie 
ścieków z podejść kanalizacyjnych na skutek pod-
ciśnienia lub ich wypchnięcia na skutek nadci-
śnienia. Oba zjawiska uznaje się za skrajnie nie-
pożądane. aby uniknąć takich sytuacji, w wielu 
bydynkach wysokościowych projektuje się piony 
przewymiarowane, a ponadto dodatkowe piony 
wentylacji bocznej biegnące równolegle do pio-
nów kanalizacyjnych, z którymi połączone są  
w regularnych odstępach. Kształtka Sovent to 
opracowana przez geberit oszczędna i technicznie 
dopracowana alternatywa dla klasycznych syste-
mów kanalizacyjnych w wysokich budynkach. 
geberit Sovent zapobiega blokowaniu przepływu 
w pionach kanalizacyjnych, zwiększając tym sa-
mym ich przepustowość. równocześnie ułatwia 
przepływ powietrza między podejściem kanaliza-
cyjnym a samym pionem i niweluje konieczność 
instalacji dodatkowej rury wentylacyjnej. Dodat-
kowo, oddzielne przestrzenie w kształtce dla ście-
ków z pionu i ścieków z podejść zapobiegają cofa-
niu się nieczystości w podejściu kanalizacyjnym do 
odbiornika. Kształtka geberit Sovent jest dostępna 
w dwóch rozmiarach, do pionów o średnicy 110 lub 
160 mm. Wytwarza się ją z odpornego tworzywa PE-
-HD. Może być zgrzewana z rurami kanalizacyjnymi 
geberit HDPE lub geberit  
Silent-db20. Połączenie jest całkowicie szczelne i od-
porne na działanie ciśnienia.

GebeRit

kształtki Geberit sovent

Vaillant wzbogacił ofertę zasobników do ciepłej wody użytkowej  
o nowe modele:  
- uniSTOr ViH r 120/6M, 150/6M, 200/6M – zasobniki o wysokim stop-
niu izolacyjności;
- uniSTOr ViH r 120/6B, 150/6B, 200/6B – zasobniki o standardowym
stopniu izolacyjności.

Przeznaczone są do przygotowywania ciepłej wody użytkowej, pod-
grzanej do maksymalnie 85°C na potrzeby gospodarstw domowych  
i obiektów użytkowych. Służą do bezpośredniej współpracy z urządze-
niami grzewczymi (gazowymi i olejowymi kotłami centralnego ogrze-
wania).
Do instalacji zawierającej zasobnik ViH r/6 można również zastosować 
opcjonalną pompę cyrkulacyjną w celu podwyższenia komfortu c.w.u. 
Takie rozwiązanie zalecane jest zwłaszcza przy bardziej oddalonych 
miejscach poboru.
Zasobniki uniSTOr ViH r/6 są wykonane z wysokogatunkowej sta-
li emaliowanej i zabezpieczone dodatkowo przed korozją anodą ma-
gnezową. W ich wnętrzu znajduje się wężownica rurowa, która prze-
nosi ciepło uzyskane w wyniku pracy urządzenia grzewczego (kocioł 
c.o.), oddając je wodzie znajdującej się w zasobniku. Zewnętrzną jego 
powłokę stanowi wydajna izolacja, która efektywnie chroni zasob-
nik przed stratami ciepła. Ta specjalna powłoka izolacyjna sprawia, że 
straty postojowe są bardzo niskie – wynoszą w zależności od klasy za-
sobnika i pojemności 0,96-1,34 kWh/dobę dla ViH r/6B oraz 0,74-0,84 
kWh/dobę dla ViH r/6M. Tak wysoki stopień izolacyjności zasobników 
ViH r/6M jest możliwy dzięki zastosowaniu unikalnego rozwiązania 
płaszcza próżniowego opatentowanego przez markę Vaillant.

Zalety nowych zasobników:
- energooszczędna eksploatacja
- redukcja wymaganego osprzętu
- wysoki komfort i wygodna konserwacja
- wysoka wytrzymałość
- wygodny montaż
- prosta obsługa

VAILLANT 

zasobniki unistoR

 uniSTOr ViH r/6M

 uniSTOr ViH r/6B
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kotły keller Windsor

Keller Windsor z oferty grupy SBS to nowoczesne kondensacyjne kotły jedno- i dwufunkcyjne, których spraw-
ność energetyczna wynosi aż 108%. Ważnym ich elementem jest wymiennik ciepła z technologią „zimnych 
drzwi”, dzięki któremu zewnętrzna część wymiennika nie nagrzewa się bardziej niż do 30oC. Takie rozwiązanie 
podnosi bezpieczeństwo użytkowników oraz minimalizuje straty ciepła do 10 W. Co więcej, powyższe urządze-
nia można podłączać do każdego rodzaju gazu, wystarczy tylko odpowiednio wyregulować ich automatykę.

inne zalety kotłów Keller Windsor to m.in.: szeroki zakres modulacji zapewniający osiągnię-
cie niskiej mocy nominalnej; cicha praca (maks. 42 dB) gwarantowana przez 
nowoczesną konstrukcję dyfuzora, zabudowaną komorę spalania i elementy 
nierezonujące zastosowane w konstrukcji; panel sterowania z wyświetlaczem 
elektronicznym, zintegrowany system autodiagnostyczny (odczyt błędów na 
wyświetlaczu); wbudowana automatyka pogodowa; łatwy dostęp do wszyst-
kich podzespołów, współpraca z systemami solarnymi; wspomaganie pracy 
pomp ciepła; możliwość pracy w układach kaskadowych; kompaktowe wy-
miary pozwalające na montaż nawet w niedużych pomieszczeniach; pompa  
z automatycznym odpowietrznikiem; wentylator sterowany elektronicznie  
z płynną regulacją obrotów.
Kotły Windsor odpowiadają najnowszym, zaostrzonym europejskim stan-
dardom emisji tlenków azotu (NOx), które zaczną obowiązywać od 2016 roku. 
Mają one bowiem klasę 5 NOx (ok. 30 mg /kWh).

GRuPa sbs
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