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Global BACnet Roadshow 2015

BACnet International i BACnet Interest Group Europe (BIG-EU) ogłosiły oficjalny 
terminarz Global BACnet Roadshow 2015. Świętując 20-lecie standarndu ANSI 
135 i 10-lecie standardu ISO 16484-5 roadshow potwierdza migracje z syste-
mów własnościowych do środowisk otwartych w automatyce budynkowej. 
Najważniejszymi zagadnieniami są analityka połączeniowa, bezpieczeństwo 
cyberprzestrzenne w budownictwie oraz rola branży IT w systemach opera-
cyjnych obiektów i zarządzaniu systemami budynkowymi. Rodashow jest or-
ganizowane przez Mardirect, dostawcę public relations i usług marketingo-
wych dla międzynarodowej społeczności BACnet (www.bacnetroadshow.org ).

Terminarz BACnet® Global Roadshow 2015
Ameryka: Chicago 14.04, Vancouver 21.04, Buenos Aires 28.04, Sao Paulo 5.05; 
Europa-Bliski Wschód-Afryka: Abu Dhabi 2.06, Warsaw 9.06, Berlin 16.06, Cape 
Town 23.06; Azja-Pacyfik: Pune 5.11, Singapore 12.11, Beijing 19.11, Tokyo 26.11.
BACnet Interest Group Europe (BIG-EU) promuje rozwój i popularyzację otwar-
tego protokołu komunikacyjnego BACnet o standardzie ISO 16484-5 w auto-
matyce budynkowej oraz technologii bezpieczeństwa w Europie. Grupa ta 
została założona w 1998 roku przez 18 firm z branży automatyki budynkowej, dziś BIG-EU ma ponad 100 członków z Belgii, Danii, Niemiec, Anglii, Finlandii, Francji, Irlandii, 
Włoch, Kanady, Holandii, Norwegii, Austrii, Polski, Szwecji, Szwajcarii, Czech i USA. Celem BIG-EU jest rozwój standardu BACnet i jego rozpowszechnienie na europejskim 
rynku oraz wymianę informacji z komisją ASHRAE SSPC 135, odpowiedzialną za zarówno europejski jak i amerykański BACnet, oraz wspólny marketing, wspólne normy 
kwalifikacyjne i wspólne tworzenie wytycznych technicznych (www.big-eu.org).

BACnet International jest stowarzyszeniem branżowym, które ułatwia pomyślne wykorzystanie protokołu otwartego BACnet w systemach automatyki budynkowej i kon-
troli poprzez badania interoperacyjności, programów edukacyjnych i działań promocyjnych  (www.bacnetinternational.org).

Geberit – pierwsze kroki w kierunku fuzji z Sanitec

3 lutego 2015 r. firma Geberit ogłosiła, że spełnia wszyst-
kie warunki niezbędne do przejęcia grupy Sanitec. 

Ze względu na oczekiwaną fuzję firma Geberit przed-
stawiła Przemysława Powalacza jako nowego prezesa 
połączonej organizacji sprzedaży składającej się z firm 
Geberit oraz Koło w Polsce. Przemysław Powalacz roz-
pocznie swą pracę w dniu 7 kwietnia. Do tego momen-

tu obie firmy będą zarządzane przez dotychczasowe 
kadry kierownicze.
Firma Geberit pragnie podziękować Andrzejowi Dobru-
towi za jego godne podziwu zaangażowanie dla Geberit 
w ubiegłych latach oraz niezmiernie cieszy się, że wnie-
sie on swe bogate doświadczenie w proces integracji 
obu przedsiębiorstw.
Nowa kadra kierownicza połączonej organizacji sprzeda-

ży zostanie powołana do dnia 7 kwietnia i z tym dniem 
rozpocznie pełnienie obowiązków. Na poziomie bieżą-
cej działalności firmy nie przewidują żadnych zmian, 
tzn. oddzielne jednostki prowadzące sprzedaż będą do 
odwołania w pełni wykonywać swoje dotychczasowe 
obowiązki. O wszelkich zmianach obowiązków ze stro-
ny firm Geberit oraz Koło poszczególni partnerzy biz-
nesowi zostaną poinformowani bezpośrednio. 

20-lecie firmy Gebo  
w Polsce

20 lat w Polsce to powód do dumy – zbudowano silną, 
solidną firmę cieszącą się zaufaniem klientów. Począt-
ki marki Gebo sięgają roku 1936, kiedy to w Niemczech 
otrzymano patent na pierścienie zaciskowe i kompo-
nenty techniki łączenia rur pod znakiem Gebo. Od tego 
momentu produkt ten stał się symbolem i synonimem 
oszczędności czasu i kosztów montażu instalacji ru-
rowych. W Polsce Gebo obecne jest od roku 1995 po 
przeniesieniu produkcji z Niemiec. Od początku dzia-
łalności firma wyprodukowała setki milionów złączek 
i obejm hydraulicznych. Poprzez dostarczanie trwa-
łych, najwyższej jakości produktów, oszczędzających 
czas klientów, stała się liderem w branży złączek zaci-
skowych i obejm remontowo-naprawczych. W ciągu 
20 lat w Polsce portfolio wzbogaciło się o inne rozwią-
zania, które również zostały wypróbowane i docenio-
ne. Przez cały bieżący rok w ramach uznania i podzię-
kowania Gebo pragnie zachęcić do celebracji swojego 
Jubileuszu – na rok 2015 przygotowano wiele promo-
cji, konkursów, atrakcji i niespodzianek. 
Więcej o konkursach

http://www.instalreporter.pl
http://20latgebo.com.pl/


a k t u a l n o ś c i
3s t r.0 3 / 2 0 1 5

6 lat gwarancji w Galmecie

Firma Galmet, wydłużyła okres gwarancji wymienni-
ków poziomych. Wydłużony okres gwarancji, wynoszą-
cy aż 6 lat, to dodatkowa, pozytywna cecha wymien-
ników poziomych. Objęte są nią zbiorniki z podwójną 
wężownicą oraz dwupłaszczowe, o pojemności od 
80 do 140 litrów, ocieplone zarówno grubą warstwą 
twardej pianki poliuretanowej, jak i styropianem. Do 
najważniejszych zalet zbiorników należą wężownica 
z jednego kawałka rury o stałym, dużym przekroju 
na całej długości, duża moc grzewcza, a także zabez-
pieczenie antykorozyjne w postaci emaliowania na 
mokro, zapewniające doskonałą ochronę zbiornika. 
Najwyższa jakość wymienników poziomych Galmet 
potwierdzona jest także ekstremalnymi testami. 

Od 2 marca do 10 kwietnia studenci z Politechniki Warszawskiej i Wrocławskiej prowadzą zajęcia kreatywne dla 
gimnazjalistów poświęcone naukom ścisłym i najnowszym technologiom. Na warsztatach uczniowie przeprowa-
dzają doświadczenia, uczą się szybkiego prototypowania, poznają właściwości materiałów kompozytowych, te-
stują komponenty wykorzystywane do budowy bolidów Formuły Student czy poznają tajniki działania silnika Stir-
linga. Od lat największym zainteresowaniem cieszą się zajęcia poświęcone robotyce, dlatego w tym roku studenci 
zorganizują aż 12 warsztatów, na których uczniowie będą mogli dowiedzieć się więcej na temat konstruowania ro-
botów, ich programowanie i zastosowania do celów badawczo-rozwojowych. „Oprócz możliwości wykorzystania 
wiedzy teoretycznej w praktyce, gimnazjali-
ści uczą się na warsztatach pracy w grupie. 
Oferta tegorocznej edycji programu jest wzbo-
gacona o spotkania organizowane przez hono-
rowych i merytorycznych patronów projektu. 
W Urzędzie Patentowym odbędzie się spotka-
nie z najmłodszymi wynalazcami w Polsce, 
w Wojskowej Akademii Technicznej uczest-
nicy zwiedzą Centrum Robotów Mobilnych, 
a we Wrocławskim Parku Technologicznym 
poznają możliwości łazika Scorpio 4 – zwy-
cięzcy European Rover Challenge, europej-
skich zawodów łazików marsjańskich. 
http://akademiawynalazcow.edu.pl/ 

Drony, roboty i druk 3D – trwają warsztaty 
Akademii Wynalazców im. Roberta Boscha

Promocja „3 mix” od Beretty

Promocja obowiązuje od 1.03.2015. Zamów jeden z kotłów kondensacyjnych 
+ wybrane akcesorium z 50% rabatem, za wybrany zestaw kominowy za-
płacisz 1 zł netto. Kotły objęte promocją: Quadra Green, Ciao Green, Mynute 
Green, Exclusive Green HE, Mynute Boiler Green, Exclusive Boiler Green HE.
Akcesoria z 50% rabatem to:
- zestaw: konsola przyłączy, zawory odcinające c.o. z filtrem, zawór odcina-
jący gaz (kocioł jedno- lub dwufunkcyjny)
- zawory odcinające c.o. z filtrem 
- programatory z serii OMEGA, Alpha 7D

Praca

OVENTROP: inżynier sprzedaży
HALTON: inżynier sprzedaży 
VIESSMANN: doradca handlowy 
WARBUD: technik serwisu 
CARRIER: projektant instalacji chłodniczej 
ROTA: kosztorysant – koordynator budowy 
BOSCH: Area Sales Manager 
THERMEX: serwisant wentylacji i klimatyzacji 
MERCOR: asystent projektanta wentylacji pożarowej 
AERECO: przedstawiciel handlowy 
SCHNEIDER ELECTRIC: inżynier serwisu klimatyzacji 
DOSPEL: menager ds. exportu 
MERCOR: specjalista ds. badań i rozwoju 
ALNOR: młodszy specjalista ds. realizacji zamówień 
SM MŁOCINY: monter instalacji sanitarnych 
Narodowy Bank Polski: inżynier branży sanitarnej 
BORA WENTYLACJE: inżynier ds. sanitarnych 
BERGMAN ENGINEERING: kosztorysant 

MOSTOSTAL: specjalista ds. badań i rozwoju 
INSTALCOMPACT: inżynier sanitarny 
MEDPIPE: projektant instalacji sanitarnych 
C.I.S.I.: projektant instalacji sanitarnych 
PAROC: szef regionu izolacje techniczne 
RESPOL: przedstawiciel handlowy 
DE DIETRICH: doradca techniczno-handlowy 
SAINT-GOBAIN: doradca techniczno-handlowy 
HERBUD: przedstawiciel handlowy 
NIBE BIAWAR: opiekun klienta 
VINSAR: doradca techniczny 
VALVEX: przedstawiciel handlowy 
JOKA: inspektor nadzoru w branży sanitarnej 
AQUA-GRUPA SBS: handlowiec 
ZGM ZĘBIEC: doradca techniczno-handlowy 
HERZ: kierownik sprzedaży 
AFRISO: przedstawiciel techniczno-handlowy 
CALEFFI: regionalny przedstawiciel handlowy 

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/praca/oventrop-inzynier-sprzedazy-2/
http://instalreporter.pl/praca/viessmann-doradca-handlowy/
http://instalreporter.pl/praca/warbud-technik-serwisu/
http://instalreporter.pl/praca/carrier-projektant-instalacji-chlodniczej/
http://instalreporter.pl/praca/rota-kosztorysant-koordynator-budowy/
http://instalreporter.pl/praca/bosch-area-sales-manager/
http://instalreporter.pl/praca/thermex-serwisant-wentylacji-i-klimatyzacji/
http://instalreporter.pl/praca/mercor-asystent-projektanta-wentylacji-pozarowej/
http://instalreporter.pl/praca/aereco-przedstawiciel-handlowy/
http://instalreporter.pl/praca/schneider-electric-inzynier-serwisu-klimatyzacji/
http://instalreporter.pl/praca/dospel-menager-ds-exportu/
http://instalreporter.pl/praca/mercor-specjalista-ds-badan-i-rozwoju-2/
http://instalreporter.pl/praca/alnor-mlodszy-specjalista-ds-realizacji-zamowien-4/
http://instalreporter.pl/praca/sm-mlociny-monter-instalacji-sanitarnych/
http://instalreporter.pl/praca/narodowy-bank-polski-inzynier-branzy-sanitarnej/
http://instalreporter.pl/praca/bora-wentylacje-inzynier-ds-sanitarnych/
http://instalreporter.pl/praca/bergman-engineering-kosztorysant/
http://instalreporter.pl/praca/mostostal-warszawa-specjalista-ds-badan-i-rozwoju/
http://instalreporter.pl/praca/instalcompact-inzynier-sanitarny-3/
http://instalreporter.pl/praca/medpipe-projektant-instalacji-sanitarnych/
http://instalreporter.pl/praca/c-i-s-i-projektant-instalacji-sanitarnych/
http://instalreporter.pl/praca/paroc-szef-regionu-izolacje-techniczne/
http://instalreporter.pl/praca/respol-przedstawiciel-handlowy-2/
http://instalreporter.pl/praca/de-dietrich-doradca-techniczno-handlowy-4/
http://instalreporter.pl/praca/saint-gobain-doradca-techniczno-handlowy-2/
http://instalreporter.pl/praca/herbud-przedstawiciel-handlowy-2/
http://instalreporter.pl/praca/nibe-biawar-opiekun-klienta-2/
http://instalreporter.pl/praca/vinsar-doradca-techniczny-2/
http://instalreporter.pl/praca/valvex-przedstawiciel-handlowy-2/
http://instalreporter.pl/bez-kategorii/joka-inspektor-nadzoru-w-branzy-sanitarnej/
http://instalreporter.pl/praca/aqua-grupa-sbs-handlowiec/
http://instalreporter.pl/praca/zgm-zebiec-doradca-techniczno-handlowy/
http://instalreporter.pl/praca/herz-kierownik-sprzedazy/
http://instalreporter.pl/praca/afriso-przedstawiciel-techniczno-handlowy-2/
http://instalreporter.pl/praca/caleffi-regionalny-przedstawiciel-handlowy/
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Konferencja WOD-KAN 2015 w Dębem

Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków 
Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszaw-
skiej organizuje VI Ogólnokrajową Konferencję Nauko-
wo-Techniczną pt.: Instalacje wodociągowe i kanaliza-
cyjne – projektowanie, wykonawstwo, eksploatacja, 
która odbędzie się w dniach 13-15 maja 2015 r. w ośrod-
ku konferencyjnym w Dębem k. Warszawy. Do udzia-
łu w Konferencji organizator zaprasza przedstawicieli 
wszystkich środowisk naukowych w kraju, projektan-
tów, wykonawców i producentów oraz eksploatatorów 
instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Konferen-
cja dedykowana jest także osobom z przedsiębiorstw 
wodociągowych, zarządów spółdzielni mieszkaniowych 
i firm usługowych.

Celem Konferencji jest prezentacja i ocena krajowych 
i zagranicznych rozwiązań, osiągnięć i doświadczeń  
w dziedzinie instalacji wodociągowych i kanalizacyj-
nych ze szczególnym uwzględnieniem następujących 
zagadnień:

- problematyka prawna w instalacjach wodociągowych 
i kanalizacyjnych,
- projektowanie, wykonawstwo i eksploatacja instala-
cji wodociągowych wody zimnej i ciepłej,
- problematyka wodnych instalacji przeciwpożarowych,
- problematyka projektowania, wykonania, eksploata-
cji grawitacyjnych, ciśnieniowych i podciśnieniowych 
instalacji i sieci kanalizacyjnych w obrębie posesji 
i osiedli,
- nowe technologie, materiały i urządzenia w instalacjach 
wodociągowych i kanalizacyjnych, badania urządzeń  
i właściwości hydraulicznych elementów instalacji,
- programy komputerowe do projektowania instalacji 
wodociągowych i kanalizacyjnych,
- oszczędzanie wody i energii w budynkach ze szczegól-
nym uwzględnieniem rozporządzenia o świadectwach 
energetycznych dla obiektów budowlanych, 
- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do przy-
gotowywania wody ciepłej.
- wtórne zanieczyszczenie wody wodociągowej w tym 

w szczególności wpływ materiału przewodów i uszczel-
nień na jakość przesyłanej nimi wody,
- poprawa jakości wody w instalacjach wodociągowych,
- pomiar zużycia wody, dobór wodomierzy,
- warunki techniczne wykonania, odbioru i eksploatacji,
- czyszczenie i renowacja instalacji wodociągowych  
i kanalizacyjnych,
- pompownie i przepompownie w budynkach, w obrę-
bie posesji i na terenach osiedli,
- systemy nadzorowania i monitoringu eksploatowa-
nych instalacji,
- problematyka ujmowania wody i odprowadzania oraz 
unieszkodliwiania ścieków w obrębie posesji,
- problematyka lokalnego zagospodarowania wód opa-
dowych. 

Kontakt do organizatorów: 
Jarek.Chudzicki@is.pw.edu.pl
Agnieszka.Malesinska@is.pw.edu.pl
www.is.pw.edu.pl/konferencje

Już od lutego do dyspozycji firm z branży HVACR w sto-
licy będzie nowo otarte biuro handlowe hurtowni wen-
tylacyjnej DABROwent. Biuro mieści się przy ulicy Po-
wstańców Śląskich 89/224 (Bemowo). Godziny otwarcia 
placówki to 8:00-16:00, kontaktowy do pracowników: 
+48 518 306 323
Przedstawiciele bydgoskiej hurtowni podkreślają, iż 
kwestia obsługi klienta, obok szybkich dostaw i opty-
malizacji cen, jest dla firmy kluczową wartością. Fir-
ma DABROwent jest jedną z największych hurtowni 
wentylacyjnych w województwie kujawsko-pomor-
skim. W ofercie firmy znajduje się pełen asortyment 
produktów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz 
asortymentu związanego z systemami odkurzania 
centralnego (hurtownia jest regionalnym dystrybu-
torem Disan i Enke).
Źródło: www.dabrowent.pl

DABROwent otwiera 
biuro w Warszawie

Znamy już firmy, które zaprezentują swoją ofertę na Targach Grupy SBS w Strykowie odbywających się w dniach 
22-23 kwietnia. 

Na tym ważnym wydarzeniu branżowym SBS będzie gościć aż 88 marek (13 więcej niż na Targach w roku 
2013), w tym marki własne SBS, czyli Keller, Delfin i Nanopanel.

Pełna lista wystawców: Afriso, Alter, Aqua, Ariston, Atlantic Group, Beretta, Bevo Biawar, Bmeters, Brugg, BSH, 
Cersanit / Rovese, Comap, Danfoss, De Dietrich, Deante, Delfin, Efar, Elektromet, Elterm, ESBE, Ferro, Ferroli, Flamco, 
Fondital, Geb Polska, Geberit, Gebo, Gorgiel, Gross, Grundfos, Grupa Armatura, GSP Group, Henkel, Hewalex, Honeywell, 
Hutmen, IBP Group, Idmar, Immergas, Instal-Projekt, Inter-Sano, Jeremias, Kaczmarek, KAN, Keller, Koło, Kospel, Krzyspol, KZO, Lars, Lecico, LFP, Luxrad, Magnaplast, Mika 
Plus, Nanopanel, Niczuk Metall, NMC, Norson, Odlewnia Żeliwa, Oventrop, Partner, Perfexim, Prandelli, Profitor, Purmo, RBB, Reflex, Regulus, Santech, Secespol, Spiroflex, 
Stiebel Eltron, Taconova, Termet, Termo-Tech, Tweetop UST-M, Vaillant, Valsir, Valvex, Verano, Vesbo, Viega, Wilo, Winkiel/Rawiplast, Zip.

Lista Wystawców na Targach Grupy SBS 2015

http://www.instalreporter.pl
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Nowy cennik Harmann

Od 16.03.2015 roku obowiązują nowe ceny produktów 
Harmann. W nowym cenniku znajduje się wiele nowo-
ści produktowych, takich jak wentylatory z silnikami EC, 
wentylatory oddymiające, nawiewniki i kratki, nowe ty-
poszeregi central nawiewnych i z odzyskiem ciepła itp.
Pobierz cennik

Nowa strona internetowa: www.herz.com.pl

Projektując nową stronę kierowano się założeniem, że ma ona być miejscem przyjaznym i pomocnym dla wszystkich 
partnerów i klientów firmy Herz w Polsce. Stronę przygotowana została w taki sposób, aby jak najłatwiej można było 
tutaj znaleźć wszystkie potrzebne informacje. Strona ma za zadanie dostarczyć w sposób intuicyjny i przejrzysty infor-
macji związanych z ofertą produktową marki HERZ. Oferta produktowa została zbudowana została w oparciu o mate-
riały kolportowane w formie drukowanej (Program Dostaw, Cennik), dzięki czemu każdy użytkownik przyzwyczajony 

do korzystania z ka-
talogów tradycyj-
nych łatwo znajdzie 
na nowej stronie 
wszystkie potrzeb-
ne informacje.  
Na stronie www.herz.
com.pl można rów-
nież szybko znaleźć 
najbliższy punkt dys-
trybucji produktów,  
a także sprawnie wy-
szukać najlepszych 
wykonawców insta-
lacji ze znakiem ser-
ca w danym regionie.

Beretta – 5 lat gwarancji

Marka Beretta, produkowanych w Polsce kotłów gazowych oraz innych 
urządzeń grzewczych, sprawdzonych i docenianych przez Polaków ze 
względu na swoją jakość i niezawodność, z dniem 1 marca 2015 roku 
wprowadziła na wybrane urządzenia 5-letnią gwarancję*. 
Okresy Nowej Gwarancji poszczególnych grup urządzeń są następu-
jące: kotły gazowe – gwarancja 5 lat, podgrzewacze c.w.u. – gwarancja 3 lata, pompy ciepła – gwarancja 2 lata.
Jednocześnie firma uruchomiła nowy serwis internetowy dedykowany gwarancyjnej rejestracji urządzeń zakupionych 
po 1 marca 2015 roku: http://rejestracja.beretta.pl Na stronę nowego serwisu można również dostać się ze strony głów-
nej www.beretta.pl poprzez przycisk umieszczony w prawym górnym rogu strony.

Warsawbuild 2015

Choć pod koniec ubiegłego roku budownictwo 
mieszkaniowe znalazło się w niewielkim dołku, 
to utrzymała się ogólna koniunktura wzrostu  
w stosunku do 2012 i 2013 roku – dwóch lat kryzy-
su na rynku. O dobrej sytuacji na rynku budownic-
twa mieszkaniowego świadczy liczba rozpoczętych  
w styczniu 2015 r. inwestycji i wydanych pozwoleń na bu-
dowę. Pierwszy wskaźnik, w stosunku do analogicznego 
okresu ubiegłego roku, wzrósł o 18% – rozpoczęto budo-
wę 7236 nowych mieszkań. Drugi wzrósł o 21%. W sumie, 
w styczniu w całej Polsce wydano 10587 pozwoleń na roz-
poczęcie inwestycji mieszkaniowych. Entuzjazm budow-
lany w mniejszym stopniu udziela się wykonawcom czy 
podwykonawcom, którzy nadal borykają się z zaległo-
ściami w otrzymywaniu należności za materiały i pracę. 
Analitycy przewidują jednak, że 2015 to czas wyjścia  
z kryzysu, z jakim w ostatnich latach zmagała się bran-
ża producentów. Bardziej widoczne wzrosty zostaną za-
notowane w latach 2016, 2017 i 2018, kiedy startujące 
obecnie inwestycje nabiorą rozpędu.
„Sytuacja na rynku budowlanym zmienia się w dobrym 
kierunku, zarówno ze względu na zwiększający się po-

pyt na nowe inwestycje mieszkaniowe, ale też z powo-
du rosnących wymagań, co do jakości projektów bu-
dowlanych” – mówi Anna Rabiej, organizator Warsaw 
Build 2015. „Chodzi o wymogi unijne dotyczące stan-
dardów energetycznych budynków, które znajdują swo-
je odzwierciedlenie w naszym prawie krajowym. Aby 
spełnić coraz wyższe kryteria, branża musi nauczyć się 
wykorzystywać innowacyjne rozwiązania i technolo-
gie, dostępne już powszechnie na świecie. Będziemy je 
pokazywać i rozmawiać o nich na Warsaw Build 2015. 
Spotkamy się tam też z wykonawcami budowlanymi, 
deweloperami i inwestorami, by wymieniać informacje  
i dzielić się doświadczeniami w ramach projektu «Ra-
zem budujemy Warszawę»”.
Planowane na wrzesień 2015 r. spotkania branżowe 
Warsaw Build mają na celu m.in. wymianę doświadczeń  
i zacieśnianie współpracy uczestników polskiego ryn-
ku budowlanego z kontrahentami ze świata. Jak po-
dają organizatorzy, największe zainteresowanie wyda-
rzeniem zgłosiły dotychczas firmy z Niemiec, Rumunii, 
Turcji, Włoch oraz Ukrainy.
www.warsawbuild.pl

http://www.instalreporter.pl
http://harmann.pl/files/files/cennik_harmann.pdf
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W dniach 12-13 maja 2015 roku w Warszawie, w gmachu 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbędzie się co-
roczne Forum organizowane przez Instytut Energetyki 
Odnawialnej, nieprzerwanie od 2008 roku. Tegoroczna 
konferencja – Forum Energetyki Prosumenckiej odbę-
dzie się pod hasłem „Obywatel z Energią”. Forum towa-
rzyszyć będzie oddzielna sesja tematyczna dedykowana 
wynikom projektu „Odnawialne Źródła Energii w gospo-

darstwach rolnych” – OZERISE. Forum jest największym 
w Polsce, cyklicznym wydarzeniem poświęconym ener-
getyce prosumenckiej, integrującym środowiska skupio-
ne wokół odnawialnych źródeł energii (OZE).
Tegoroczna tematyka Forum będzie dotyczyła wyłącz-
nie rozwoju sektora energetyki prosumenckiej w Polsce. 
Bardzo dobrym impulsem do jej rozwoju jest uchwalona  
w dniu 20 lutego 2015 roku przez Sejm ustawa o OZE. 

Ustawa, pomimo swoich ograniczeń, stworzyła realne wa-
runki do wytwarzania energii elektrycznej z OZE w ponad 
200 tys. nowoczesnych mikroinstalacjach użytkowanych 
przez gospodarstwa domowe, małe i średnie firmy rodzin-
ne, samorządy i tzw. „trzeci sektor”. Dzięki taryfom gwaran-
towanym prosumenci będą mieć pewność, że wytworzo-
na przez nich energia będzie odkupywana po stałej cenie 
przez 15 lat w takiej części, w jakiej będzie zaoferowana. 
Program FEP skierowany jest do różnych grup społecz-
nych oraz zawodowych związanych z energetyką prosu-
mencką i nakierowany na integrację środowiska skupio-
nego wokół odnawialnych źródeł energii (OZE). Podczas 
konferencji przedstawione zostaną najnowsze progno-
zy, informacje gospodarcze, aktualny stan prac nad re-
gulacjami prawnymi oraz praktyczne aspekty związane 
z inwestowaniem w mikroinstalacje OZE w Polsce. Nad-
chodząca konferencja będzie już ósmą z kolei. 
Rejestracja
Program

VIII Forum Energetyki Prosumenckiej: Obywatel z Energią

9 marca 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 sierp-
nia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków. 
Zgodnie z nowymi przepisami m.in. zlikwidowano obo-
wiązek sporządzania świadectwa dla domów budowa-
nych na własny użytek. Jest on natomiast wymagany 
od właścicieli, najemców, zarządców i osób posiadają-
cych spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo 
do lokalu w przypadku sprzedaży, zbycia lub najmu bu-
dynku lub jego części. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. 
o charakterystyce energetycznej budynków (DzU poz. 
1200) stanowi transpozycję części postanowień dyrek-
tywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z 19 
maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej 

budynków do krajowego porządku prawnego.
Dotychczas kwestie związane z charakterystyką ener-
getyczną budynków uregulowane były w „Prawie bu-
dowlanym”, ale potrzeba wdrożenia dyrektywy wymu-
siła ujęcie ich w nowym akcie prawnym. 
Zmienił się także sam zakres świadectw – teraz będą bar-
dziej szczegółowe. Jednocześnie nowe przepisy wpro-
wadzają okresowe kontrole systemów ogrzewania i kli-
matyzacji oraz określają powołanie centralnego rejestru 
świadectw. Część przepisów ustawy regulująca zasady 
opracowania projektu krajowego planu działań doty-
czącego zwiększenia liczby budynków o niskim zużyciu 
energii obowiązuje od 23 września ub. roku. 

W związku z wejściem w życie 9 marca br. ustawy o cha-
rakterystyce energetycznej budynków (DzU z 2014 r. poz. 
1200), minister infrastruktury i rozwoju wydał na jej pod-
stawie dwa nowe rozporządzenia: 
- rozporządzenie w sprawie sposobu dokonywania i szcze-
gółowego zakresu weryfikacji świadectw charakterystyki 
energetycznej oraz protokołów z kontroli systemu ogrze-
wania lub systemu klimatyzacji (DzU z 2015 r. poz. 246),
- rozporządzenie w sprawie wzorów protokołów z kon-
troli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji (DzU 
z 2015 r. poz. 247). 
Oba akty wykonawcze obowiązują od 9 marca 2015 r.
Więcej

Już nie każdy budowany dom potrzebuje świadectwa energetycznego 

22 kwietnia 2015 r., w salach Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Warszawie odbędzie się FORUM „TERMOMODERNIZACJA 
2015” organizowane przez Zrzeszenie Audytorów Energetycz-
nych. Jest to już 15. FORUM organizowane corocznie przez 
ZAE i jak zawsze dokona przeglądu najważniejszych aktual-
nie problemów efektywności energetycznej w budynkach.
Głównym tematem tegorocznego FORUM będą BUDYNKI 
NIEMAL ZEROENERGETYCZNE. Temat ten wiąże się z nowy-
mi przepisami w tym zakresie, a zwłaszcza z ustawą o cha-
rakterystyce energetycznej budynków, rozporządzeniem w 
sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energe-
tycznej i rozporządzeniem w sprawie warunków technicz-
nych jakim powinny odpowiadać budynki, a także projek-
tem uchwały Rady Ministrów w sprawie krajowego planu 
działań mającego na celu zwiększenie liczby budynków o 
niskim zużyciu energii.
W ramach FORUM omówione będą między innymi na-
stępujące ważne tematy: perspektywy wdrożenia t.zw. 
głębokiej termomodernizacji, planowane instrumenty 
wspierania efektywności energetycznej w budownic-
twie, technologie dla budynków niemal zeroenerge-
tycznych, zastosowanie OZE i mikro-kogeneracji w bu-
dynkach niemal zeroenergetycznych, systemy oceny 
budynków, przykłady modernizacji do stanu budynku 
niemal zeroenergetycznego.
Zapowiedziany udział przedstawicieli NFOŚiGW oraz 
BGK i BOŚ zapewnia przekazanie uczestnikom FORUM 
najbardziej aktualnych informacji w sprawach wspiera-
nia budownictwa niemal zeroenergetycznego.
Obradom FORUM będą towarzyszyły interesujące sto-
iska informacyjne firm produkujących wyroby dla bu-
dynków o niskim zużyciu energii.

XV FORUM 
Termomodernizacja

Szczegółowe informacje o programie 
FORUM i zgłaszaniu uczestnictwa 
podane są na stronie www.zae.org.pl

http://www.instalreporter.pl
 http://www.forum.ieo.pl/pl/rejestracja
http://www.forum.ieo.pl/pl/program
http://www.budownictwo.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/nowe-akty-wykonawcze-do-ustawy-o-charakterystyce-energetycznej-budynkow?utm_source=SARE&utm_medium=email&utm_campaign=NPB02032015
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Lindab: nowe logo, nowy oddział w Krakowie… 

Już 16 marca 2015 firma Lindab otworzyła swój oddział 
w Krakowie. Na prawie 2 tys. m2 w nowoczesnym bu-
dynku mieści się biuro handlowe, magazyn i część pro-
dukcyjna firmy. 

W oddziale firma oferuje całą gamę produktów Lindab: 
elementy wentylacji i klimatyzacji, blachy dachowe 
profilowane i płaskie oraz systemy rynnowe Lindab  
Rainline, Rainline Square i RWS Standard. 
Lindab Sp. z o.o. Oddział Kraków
Morawica 356 , Liszki k Krakowa.
Rok 2015 dla Lindab to rok wielkich zmian. Zmienia się 

strategia i organizacja firmy… Aktulanie firma zmieniła 
logotyp, który od kilkudziesięciu lat był rozpoznawalnym 
symbolem marki Lindab. Zasadą Lidab jest „simplify  
construction” – czyli generalnie upraszczanie. Uprasz-
czanie rozwiązań, konstrukcji, biznesu… dlatego przy 
tworzeniu nowego logo firma poszła tą drogą i po pro-
stu go uprościła.

Centrale GOLD – 5 lat gwarancji

Centrale GOLD i ich komponenty produkowane są  
w fabryce Swegon w Szwecji, gdzie ściśle kontrolowany 

jest każdy etap produkcji. Wszystkie centrale mają fa-
brycznie wbudowany układ sterowania wraz z pełnym 
okablowaniem. 

Po zakończonym etapie produkcyjnym każde urządze-
nie jest sprawdzane i przechodzi testy wydajności przed 
wysłaniem do końcowego użytkownika. Swegon zapew-
nia również uruchomienie centrali na miejscu przez wy-
kwalifikowanych serwisantów. 
Serwisanci Swegon pracują na terenie całej Polski, a 
odziały serwisu zlokalizowane są w sześciu kluczowych 
regionach, tak by zagwarantować szybką, kompetent-
ną i odpowiedzialną obsługę. Centrale GOLD umożliwia-
ją bezusterkową pracę przez wiele lat, co Swegon pod-
kreśla oferując pełną, 5-letnią gwarancję.

Targi z pozytywną energią

Zamiast tradycyjnych trzech marcowych dni – dwa dni 
energetycznych rozmów. Organizatorzy postawili w tym 
roku na intensywność i dynamikę. XVIII Międzynarodo-
we Targi Energetyki i Elektrotechniki ENEX oraz XIII Tar-
gi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX – Nowa Energia 
trwały od 5 do 6 marca. 
Wystawy targów stworzyli przestrzeń, w której blisko 
100 firm z 4 krajów świata zaprezentowało maszyny 
oraz urządzenia energetyczne i elektroenergetyczne, 
najnowsze technologie armatury sieciowej, kolektorów 
słonecznych, pieców opalanych drewnem czy kotłowni 
opalanych biomasą. 
W ciągu dwóch dni odbyło się także kilkanaście bran-
żowych konferencji – w spotkaniach nazywanych ro-
boczo „Kieleckimi spotkaniami z energią”, wzięło udział 
ponad 1000 osób. Wśród wydarzeń cieszących się 

ogromnym zainteresowaniem znalazło się między in-
nymi Forum Technologiczne redakcji GLOBEnergia.  
W ramach tego dwudniowego wydarzenia odbyło się VIII 
FORUM POMP CIEPŁA czy też VI FORUM SOLAR+. Przez 
dwa dni eksperci czuwali w ramach PASAŻU ENERGE-
TYCZNEGO, udzielając profesjonalnych porad i odpo-
wiadając na pytania zwiedzających targi. 
Ciekawym wydarzeniem była także konferencja „Ener-
getyka prosumencka w ustawie o OZE” zorganizowa-
na przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Dużym 
zainteresowaniem uczestników cieszyła się, organi-
zowana przez Stowarzyszenie Inicjatyw OZE, konfe-
rencja „Inwestycje w elektrownie wodne”, podczas 
której specjaliści poruszali tematykę bliską wszyst-
kim, którzy zainteresowani są alternatywnymi źró-
dłami energii. 

http://www.instalreporter.pl
http://www.promocjepompy.pl
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Jak ocenić efektywność powietrznej pompy ciepła? 

Czy istnieją wykazy niezależnych 
organów pokazujące porównanie 
pomp ciepła dostępnych na rynku?

Pompy ciepła typu powietrze/woda przeznaczone do 
ogrzewania budynków i podgrzewania wody użytko-
wej stanowią dynamicznie rozwijający się segment 
urządzeń na rynku europejskim. Wśród tego rodza-
ju urządzeń występuje znaczna różnorodność pod 
względem budowy, zakresu temperatury pracy, po-

ziomu hałasu, funkcji regulatorów, a także parame-
trów sprawnościowych. 

Współczynnik SCOP – tu znaczenie ma nie 
tylko pompa ciepła
Wybór pompy ciepła powinien uwzględniać sze-
reg kryteriów nie tylko technicznych, ale także tak 
istotnych jak np. dostęp do opieki serwisowej pro-
ducenta, czy też warunki gwarancji. Porównanie 
efektywności pomp ciepła nie jest prostą czynno-

ścią, gdyż pod uwagę powinna być brana wartość 
sezonowego współczynnika efektywności SCOP, 
która będzie się przekładać na koszty eksploatacyj-
ne. Jednak wartość SCOP jest określana na drodze 
obliczeń, jako szacunkowa i zależy nie tylko od sa-
mej pompy ciepła, ale m.in. od strefy klimatycznej 

dla budynku, temperatury roboczej systemu grzew-
czego, czy też udziału ciepłej wody użytkowej w bi-
lansie rocznej pracy. 

Współczynnik COP parametrem wyjściowym do 
porównań
Częściej więc odczytuje się wartości współczynni-
ka efektywności COP przedstawiane przez produ-
centów pomp ciepła. Należy w pierwszej kolejno-
ści zwrócić uwagę na normę wg której producent 
przedstawia wartość COP. Aktualną obecnie normą 
jest PN-EN 14511, a starszą PN-EN 255 według któ-
rej wartości COP wychodziły o kilka procent korzyst-
niej. Należy porównywać wartości odczytywane dla 
jednakowego punktu pracy, standardowo przyjmu-
je się punkt A2/W25. 

Porada pochodzi z portalu EKO-BLOG firmy Vaillant 
www.eko-blog.pl

Jak ocenić wartość współczynnika COP pompy ciepła – 
czy jest to wartość dobra, czy też przeciętna lub niska? 

Z pomocą przychodzi tutaj zestawienie niemiec-
kiej instytucji rządowej BAFA (Das Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) zajmującej się 
m.in. określaniem warunków dofinansowania 
urządzeń OZE. 

Lista BAFA:
• publikuje wykaz pomp ciepła, które przeszły 
badania w niezależnych laboratoriach i uzyska-
ły potwierdzoną w ten sposób wartość COP,
• znajduje się tutaj m.in. ponad 900 pomp 
ciepła typu powietrze/woda. Niemal wszyst-
kie z nich spełniają minimalne wymagania 
dla wartości COP,
• jest stale aktualizowana i zamieszczana na 
stronie internetowej www.bafa.de. Pompy 
znajdujące się na liście mogą być obejmowa-
ne programami dotacji na rynku niemieckim.

Minimalna wartość współczynnika COP dla po-
wietrznej pompy ciepła została określona na po-

ziomie 3,10 (dla A2/W35, powietrze 2°C/, woda 
35°C), co wynika z wymagań decyzji 2007/742/
WE Komisji Europejskiej w sprawie wymagań 
ecoprojektu. Jest ona także przyjmowana przez 
większość krajów, także w Polsce w ramach Pro-
gramu Priorytetowego NFOŚiGW: „Poprawa efek-
tywności energetycznej. Część 3) Dopłaty do kre-
dytów na budowę domów energooszczędnych”. 
Pompy ciepła typu powietrze/woda zamieszczo-
ne w wykazie BAFA cechują się wysokimi współ-
czynnikami COP. Średnia wartość COP dla pomp 
ciepła typu powietrze/woda wynosi 3,55. Niższe 
wartości współczynnika COP (poniżej 3,30) uzy-
skuje 22% powietrznych pomp ciepła z listy BAFA. 
Łącznie 21% pomp ciepła osiąga wysoką wartość 
współczynnika COP – ponad 3,81, a w tym 6% 
osiąga współczynnik COP ponad 4,11. Na pod-
stawie takiej statystyki można określić, do jakie-
go rynkowego przedziału urządzeń należy dana 
pompa ciepła, co jest jedną z ważniejszych infor-
macji określających efektywność jej pracy.

Zestawienie współczynników COP dla 927 
powietrznych pomp ciepła (lista BAFA z 12.2014)
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COP = 3,00÷3,30
22% pomp ciepła

COP = 3,31÷3,80
57% pomp ciepła

COP = 3,81÷4,10
15% pomp ciepła

maks. COP = 4,43

min. COP = 3,10

śr. COP = 3,55

COP = 4,11÷4,50
6% pomp ciepła

927 pomp ciepła

Zestawienie współczynników COP dla 927 powietrznych pomp ciepła (lista BAFA z 12.2014)

http://www.instalreporter.pl
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Jaka instalacja c.o.  
do pompy ciepła?

Najważniejszym elementem, do którego powinni-
śmy dążyć, projektując lub budując instalację z pom-
pą ciepła, jest możliwie niska temperatura zasilania 
ogrzewania. Jest to zdecydowanie najważniejsza 
część instalacji, która niestety rozbija się na wiele 
drobnych elementów często podrażających całą in-
stalację lub takich, które mogą powodować brak ak-
ceptacji inwestora. 
W tym artykule przedstawimy aspekty omawiające 
instalację grzewczą współpracującą z niskotempe-
raturowym źródłem ciepła, jakim jest pompa ciepła,  
w kolejnym – zagadnienia samego montażu pompy 
ciepła z automatyką sterującą. 

Ogrzewanie podłogowe czy grzejniki?
Niższą temperaturę zasilania będzie prawie za-
wsze miało ogrzewanie podłogowe. Często spo-
tykam się z pytaniem czy można łączyć te dwie 
instalacje – osobiście uważam, że nie powinni-
śmy tego robić, jeśli zależy nam na możliwie ni-
skich kosztach eksploatacji. Nawet jeden grzejnik 
dołączony do ogrzewania podłogowego, zasilany 
temperaturą wyższą niż reszta instalacji, zupełnie 
zepsuje nam efektywność układu, a koszty eksplo-
atacji wzrosną nawet dwukrotnie. Jeśli jednak nie 
ma już innego wyboru i musimy zastosować grzej-

niki w części pomieszczeń, należy obliczyć je na 
temperaturę zasilania w granicach 35-40°C! Takie 
grzejniki będą 5-6 razy większe powierzchniowo  
i oczywiście droższe w zakupie. 
Propozycja autora: Jeśli to możliwe, proponuję  
w całym domu zaprojektować instalację z ogrze-
waniem podłogowym. Koszty eksploatacji będą 
nawet kilka razy mniejsze niż w układzie łączonym 
z grzejnikami.

Posadzka anhydrytowa czy betonowa?
Każda z nich ma swoje zalety i wady. Do zalet an-
hydrytowej należy zaliczyć mniejszą bezwładność 
cieplną, co wpływa na szybkość zmian temperatu-
ry w pomieszczeniu. Nie powinno się jej stosować 
w miejscach wilgotnych. Natomiast wylewka beto-
nowa, czyli tradycyjna, charakteryzuje się lepszym 
wyrównoważeniem temperaturowym oraz większą 
akumulacyjnością cieplną. Pomimo większej grubo-
ści wylewki jest również tańsza. 
Propozycja autora: Nie ma prostej odpowiedzi czy wy-
lewka betonowa, czy anhydrytowa. Jeśli zależy nam na 
małej bezwładności, raczej powinniśmy wybrać wylew-
kę anhydrytową, jeśli na większej akumulacyjności i niż-
szej cenie – wylewka betonowa będzie wystarczająca. 

Wykładzina posadzki
Najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie ma-
teriałów, które charakteryzują się małym oporem 
cieplnym. Średnio przyjmuje się, że zmieniając ce-
ramikę na parkiet drewniany lub panele drewniane, 
będziemy musieli podnieść temperaturę zasilania in-
stalacji o co najmniej 3°C – podwyższy to koszty eks-
ploatacji pompy ciepła nawet o ok. 15%.

Propozycja autora: Najlepiej z punktu widzenia póź-
niejszych kosztów eksploatacji, zastosować wykładzi-
nę ceramiczną w całym układzie grzewczym – utrzy-
mujemy wtedy stały, możliwie najniższy parametr 
zasilania instalacji.

Jak gęsto rury w ogrzewaniu podłogowym?
Do projektowania ogrzewania podłogowego powin-
niśmy znać obciążenie cieplne poszczególnych po-
mieszczeń. Załóżmy, że pomieszczenie o powierzchni 
20 m2 będzie miało obciążenie cieplne na poziomie 
800 W/m2. Tak więc metr kwadratowy podłogi musi 
oddać 40 W. W zależności od pomieszczenia będziemy 
mieli większą część podłogi odkrytą lub zastawioną 
różnymi meblami, dlatego powinniśmy przyjąć nad-
datek nawet ok. 20% powyższego strumienia gęstości 
cieplnej – daje nam to potrzebę dostarczenia 48 W/m2.  
Odczytując z tabel doborowych producentów ogrze-
wania podłogowego dla parametrów niskotempera-
turowych i ceramiki, taką moc osiągniemy przy rozło-
żeniu rury w odstępach ok. 10 cm. Rury najlepiej jeśli 
będą ułożone w układzie ślimakowym, takie rozwią-
zanie uśredni temperaturę w podłodze. A przepływ 
czynnika grzewczego? Najlepiej, jeśli pętle układu 

Odpowiedzi udzielił: Szymon Piwowarczyk
Inżynier ds. pomp ciepła HEWALEX
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Ogrzewanie łazienki
Łazienka w układach, gdzie zależy nam na niskiej tem-
peraturze zasilania instalacji jest często niemożliwa do 
ogrzania samym ogrzewaniem podłogowym. Wynika 
to po pierwsze z dużej przestrzeni zajętej przez dodat-
kowe elementy wyposażenia jak wanna i stosunko-
wo często małej powierzchni samego pomieszczenia,  
a z drugiej strony z projektowo wyższej temperatury 
(najczęściej zakłada się ok. 22oC dla powietrza). Często 
widzę, że inwestorzy decydują się na grzejniki łazienko-
we wiszące, jednak przy niskiej temperaturze zasilania 
bez wspomagania grzałką elektryczną nie są najczęściej 

wystarczające. Uważam, że układem spełniającym kry-
teria niskiej temperatury może być dołożenie w łazien-
ce ogrzewania ściennego, które jeszcze zwiększy nam 
komfort użytkowania (temperatura odczuwalna jest 
wynikową temperatury ścian i faktyczną powietrza), 
nie powodując wzrostu temperatury zasilania instalacji.
Propozycja autora: Jeśli nie chcemy wspomagać 
grzejnika łazienkowego grzałką elektryczną, warto 
przemyśleć zaprojektowanie na części ścian, ogrze-
wania płaszczyznowego ściennego. Większa po-
wierzchnia grzejna zwiększy komfort cieplny korzy-
stania z pomieszczenia.

będą stosunkowo krótkie (ok. 50-60 m), da nam to 
względnie mały przepływ w każdej pętli, a całościo-
wy przepływ w całym układzie będzie wystarczają-
cy do przeniesienia mocy cieplnej. 
Propozycja autora: Rozmieszczenie rur ogrzewania pod-
łogowego w odstępach: 10-12 cm w pokojach miesz-
kalnych oraz 8-10 cm w łazienkach pozwoli zasilać in-
stalację temperaturą w granicach 30-32°C i uzyskać 
wysoki współczynnik efektywności całego systemu.

Jak zaprojektować ogrzewanie podłogowe 
w sypialni?
Często pada stwierdzenie, że ogrzewanie podłogo-
we jest niezdrowe dla człowieka, zwłaszcza w sypial-
ni. Badania naukowców nie potwierdziły tego faktu,  
a promieniowanie jest jednym z najprzyjemniej przez 
nas odczuwalnych sposobów ogrzewania. Dodat-
kowo promieniowanie nie powoduje ruchów kon-
wekcyjnych powietrza powodujących podnoszenie 
z podłogi kurzu i roztoczy. 
Inny podnoszony problem to obniżenie temperatury  
w sypialni na noc. Uważam osobiście, że nie jest 

to potrzebne, ponieważ ogrzewanie typu podło-
gowego ujawnia kolejną swoją zaletę. Łóżko z ma-
teracem tworzy barierę dla promieniowania ciepl-
nego, dlatego wystarczy położyć się na łóżku  
i pomimo, że temperatura pomieszczenia będzie 
taka sama, to już jej odczucie będzie wg badań niższe  
o ok. 2°C. Jeśli zależy nam na jeszcze niższej tem-
peraturze w porównaniu do innych pomieszczeń  
w domu, możemy zamiast ceramiki zastosować drew-
niane panele, zmniejszyć gęstość rur w ogrzewaniu 
podłogowym lub po prostu zmniejszyć przepływ 
czynnika grzewczego na rozdzielaczach.
Propozycja autora: Jeśli chce-
my obniżyć temperaturę  
w sypialni wyłącznie na czas 
nocny, nie musimy nic robić. 
Sam fakt, że położymy się na 
łóżku, które ogranicza pro-
mieniowanie w tym obsza-
rze, spowoduje, że nasze od-
czucie temperatury będzie 
niższe o ok. 2°C.

mien�ni�kiem� umoż�li�wia� do�stęp� do
każ�dej� płasz�czy�zny� przez� otwar�cie
jed�nej�kla�py.�Ko�tły�Gi�gar�mo�gą�ogrze�-
wać�po�wierzch�nie�od�90�do�730�m².
Cha�rak�te�ry�zu�ją�się�bez�ob�słu�go�wą�pra�-
cą�na�wet�do�5�dni�na�jed�no�ra�zo�wym
za�sy�pie.� Ko�tły� są� do�stęp�ne� z� pal�ni�-
kiem� Duo� umoż�li�wia�ją�cym� spa�la�nie
mia�łu� wę�glo�we�go.� Gi�gar� ob�ję�ty� jest
gwa�ran�cją� 50� mie�się�cy.� Do�dat�ko�wy
ruszt�że�liw�ny�jest�w�ce�nie�ko�tła!�
l Ma�xdrew�to�ko�tły�do�spa�la�nia�drew�-
na.�Du�że�pa�le�ni�sko�umoż�li�wia�spa�la�-
nie�po�lan�o�dłu�go�ści�53�cm�już�w�naj�-

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

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

Piotr Ma chaj
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Armatura Premium + Systemy

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

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

      
       

     
     

     
    

   
     

    
   

    
  

 
    

     
   

     
  

   
   

 

    
 

 
 

 
 
 

   
   

  
   

   
  

   

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

Innowacja + Jakość

Schemat instalacji
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  Rodzina pomp zatapialnych Wilo-Drain TM swo-
ją popularność zawdzięcza przede wszystkim bardzo 
dobrej proporcji ceny do jakości zastosowanych ma-
teriałów i technologii oraz żywotności urządzenia.
• Podstawowa wersja pompy Wilo-Drain TM wypo-
sażona jest w wyłącznik pływakowy z regulowaną 
długością kabla.
• Rozbudowana wersja Wilo-Drain TMW posiada opa-
tentowany system Twister, zapewniający stałe utrzy-
mywanie czystości zbiornika.
• Wersja Wilo-Drain TMR pozwala na odprowadza-
nie wody zanieczyszczonej z dokładnością do mi-
nimalnego poziomu resztkowego, wynoszącego  
2 mm nad podłożem! 
Dodatkowo, dla bardziej wymagających instalacji, 
wprowadzona została wersja zatapialnych pomp  
Wilo-Drain TS/TSW, charakteryzujących się konstruk-
cją i zastosowaniem materiałów zwiększających ży-
wotność i wytrzymałość pracy pomp. 
Jeżeli w piwnicy zamontowana jest jedna z zatapial-
nych pomp Wilo-Drain, użytkownik może spać spo-
kojnie, bo problem odprowadzania wód roztopo-
wych bądź opadowych został rozwiązany.
Kolejnym ważnym aspektem, który pojawia się po 
okresie zimowym, gdy przygotowujemy domki let-
niskowe do stałego użytkowania, jest zaopatrzenie 
w wodę do celów spożywczych i sanitarnych. Od-

powiedzią na te potrzeby są hydrofory oraz pompy 
głębinowe w wersji „Plug&Pump”, czyli gotowe do 
podłączenia i eksploatacji. W przypadku, gdy lustro 
wody w studni wierconej lub kopanej występuje nie-
znacznie poniżej poziomu gruntu, zachęcamy do za-
stosowania kompletnych zestawów hydroforowych  
Wilo-Jet WJ lub Wilo-MultiCargo MC. W obu przypad-
kach oferujemy skompletowane, gotowe do podłą-
czenia urządzenia zbudowane z samozasysającej 
pompy wirowej, naczynia membranowego oraz ar-
matury kontrolno-pomiarowej w postaci przełącz-
nika ciśnieniowego i manometru.

Kalendarzowa wiosna pozwala nam na stopniowe myślenie o wiosennych 
porządkach w ogrodach i domkach letniskowych. Przygotowując się do 
sezonu wiosennego, warto przeanalizować stan zainstalowanych pomp. 
Pierwszą sprawą, która może zaskoczyć użytkownika, to wiosenne roztopy. 
Nagły wzrost temperatury w pierwszych tygodniach wiosny powoduje,  
że w naszych piwnicach może pojawić się woda. To powoduje szkody 
materialne i jest przyczyną dyskomfortu użytkowników budynków. W takich 
sytuacjach pomocnym rozwiązaniem są niezawodne pompy zatapialne  
Wilo-Drain TM/TMW/ TMR bądź TS/TSW. Szeroki zakres typoszeregu pozwala 
na wybór urządzenia skrojonego na miarę oczekiwań Klienta.

Pompy Wilo do odwodnień 
i zaopatrzenia w wodę

Wiosenne porządki z Wilo

BartoSz tywonek

Od 1 marca 2015 r.  
wybrane pompy 
ogrodowe Wilo są 
objęte promocją! 
Do zakupionych 
produktów dodawany 
jest 4-elementowy 
zestaw myjący. 
Oferta ważna 
do wyczerpania 
zapasów.
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Jeżeli jednak poziom lustra wody w studni znajduje się 
poniżej ok. 7 m od poziomu gruntu, gdzie pompy sa-
mozasysające nie spełniłyby już swojego zadania, pole-
camy pompy głębinowe z typoszeregu Wilo-Sub TWI 5. 
Te wysokociśnieniowe pompy zatapialne wyposażo-
ne są w specjalny silnik z własnym chłodzeniem, po-
zwalającym na montaż pompy w studniach kręgowych 

bez konieczności stosowania płaszczy chłodzących. 
Pompy te, podobnie jak wspomniane wcześniej hy-
drofory, oferowane są w wygodnej wersji „Plug&Pump” 
oraz wyposażane w niezbędne do pracy akcesoria, 
takie jak układ sterowania, filtr ssawny wraz z wężem 
oraz zawór bezpieczeństwa. W ofercie dostępne także 
same pompy wirowe w ramach tego typoszeregu.  

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

Więcej o pompach Wilo-Drain

Pompy zatapialne, które są stosowane w studzienkach odwadniających i do których dopływa między innymi woda z pralek, woda z umywalek i prysz-
niców, mogą mieć znacznie skróconą żywotność ze względu na gromadzące się osady. Osady mogą się gromadzić w zbiorniku pompowni, przyczy-
niając się do zamulenia i powstawania nieprzyjemnego zapachu. Wbudowane urządzenie zawirowujące Wilo‐Drain TMW 32 lub Wilo‐Drain TSW 32 
zapobiegają gromadzeniu się osadów i odprowadzają je razem z przetłaczanym medium. Pozwala to w dużym stopniu zredukować koszty i nakłady 
pracy związane z regularnym czyszczeniem studzienek. Również problemy związane z utylizacją osadu oraz przestrzeganiem przepisów higieny pra-
cy podczas oczyszczania studzienki odwadniającej zostają zredukowane do minimum.

Drain TM/TMW/TMR 32

Pompy do odwadniania piwnic, chłodzone wodą. Przeznaczone do tło-
czenia czystej lub lekko zanieczyszczonej wody, ze zbiorników, studzie-
nek lub wykopów, w przypadku powodzi i podtopienia, przy osuszaniu 
piwnic i schodów piwnicznych. Wersja TMR dostosowana jest do obni-
żania poziomu wody do 2 mm.

Dane techniczne:
• napięcie zasilania 1~230 V, 50 Hz;
• stopień ochrony IP 68;
• głębokość zanurzenia max. 3 m;
• temperatura przetłaczanego 
medium od 3 do 35°C, w pracy 
krótkotrwałej do 3 min max. 90°C;
• długość kabla w zależności od 
typu od 3 do 10 m;
• swobodny przelot kuli 10 mm 
(TMR: 2 mm);
• przyłącze ciśnieniowe Rp 1 ¼.

Drain TS/TSW 32

Pompy do odwadniania piwnic, chłodzone wodą. Przeznaczone do tych 
samych zastosowań co Drain TM/TMW/TMR 32, ale też do tłoczenia za-
nieczyszczonej wody z pomieszczeń domowych (woda z pralki, mydliny), 
z małych fontann, kaskad lub strumieni.

Dane techniczne:
• napięcie zasilania 1~230 V, 50 Hz;
• stopień ochrony IP 68;
• głębokość zanurzenia 
max. 10 m;
• temperatura przetłaczane-
go medium, od 3 do 35°C, przy 
pracy krótkotrwałej do 3 min 
max. 90°C;
• długość przewodu 10 m;
• swobodny przelot kuli 10 mm;
• przyłącze ciśnieniowe Rp 1 ¼, 
przyłącze węża Ø 32 mm, R1.
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nanymi ze stali nierdzewnej. Precyzyjna kontrola tem-
peratury i inteligentne sterowanie za pomocą Cotro-
nic III sprawiają, że kondensacja pary wodnej i odbiór 
ciepła ze spalin przebiegają intensywnie, obniżając zu-
życie gazu oraz w sposób precyzyjnie kontrolowany, 
zapewniając długą żywotność kotła. Dodatkowo tech-
nologia „rura w rurze” zastosowana w kotłach Cerapur 
Midi ZWB 24-1 AR zapewnia intensywną kondensację 
zarówno podczas pracy dla potrzeb ogrzewania, jak  
i produkcji ciepłej wody użytkowej. Pozwala także 
na bezpieczną oraz komfortową eksploatację nawet  
w przypadku gorszej jakości wody wodociągowej. 

Wysoka estetyka 

Atrakcyjne wzornictwo kotła Cerapur Midi ZWB 24-1 AR 
oraz jego kompaktowa budowa (wszystkie elemen-

ty ukryte są pod estetyczna obudową) sprawiają, że 
urządzenie nie wymaga stosowania dodatkowych 
osłon maskujących i prac montażowych.  

  Komfort użytkowania 

Wysoka wydajność ciepłej wody użytkowej to tylko 
jedna z zalet zapewniających duży komfort eksplo-
atacji kotła Cerapur Midi ZWB 24-1 AR. Kocioł został 
wyposażony w wentylator o znacznej wydajności  
i modulacji w całym zakresie pracy. Dzięki temu dzia-
ła on bardzo cicho nawet przy współpracy z długimi 
przewodami powietrzno-spalinowymi. Maksymalny 
poziom emisji hałasu wynosi do 36 dB(A), choć zwy-
kle dzięki modulacji jest jeszcze niższy. 

Intuicyjna obsługa 

Łatwą obsługę Cerapur Midi ZWB 24-1 AR zapewnia 
panel sterowania Cotronic III z wbudowanym dużym 
i czytelnym wyświetlaczem LCD. Dodatkowo kocioł 
może współpracować z opcjonalnymi termostata-
mi i regulatorami np. TR12, TRZ12-2 lub dowolnym 
pokojowym termostatem programowalnym typu 
włącz/wyłącz (ON/OFF). 

Długa żywotność i ekonomiczna 
eksploatacja 

W kotle zastosowano aż dwa wymienniki ciepła od-
porne na działanie kondensatu – jeden ze specjalne-
go stopu aluminium-krzem o wysokiej przewodności 
cieplnej, drugi z powierzchniami wymiany ciepła wyko-

Stosując najnowszy kocioł 
kondensacyjny Cerapur Midi, nie trzeba 
już wybierać pomiędzy oszczędnościami 
inwestycyjnymi a eksploatacyjnymi. 
Korzystna cena urządzenia pozwala 
na oszczędności już na etapie zakupu. 
Natomiast technika kondensacyjna 
(wykorzystywana do ogrzewania  
i podgrzewu wody użytkowej) 
gwarantuje wymierne oszczędności 
paliwa podczas eksploatacji kotła oraz 
wysoki komfort jego użytkowania.

Kocioł Cerapur Midi
Gazowy, kondensacyjny, dwufunkcyjny

Najważniejsze korzyści

- niewielki pobór mocy elektrycznej w stanie 
gotowości (4 W)
- wysoka estetyka dzięki atrakcyjnemu wzornic-
twu i kompaktowej budowie; wszystkie elementy 
kotła (pompa, armatura gazowa, rurki, automa-
tyka i syfon kondensatu) ukryte pod obudową
- dostępny w wersji dwufunkcyjnej z wymien-
nikiem „rura w rurze” o podwyższonej odpor-
ności na złą jakość wody wodociągowej
- podłączenie hydrauliczne bezpośrednio do 
kotła (bez płyty podłączeniowej)
- długa żywotność dzięki precyzyjnie kontro-
lowanemu procesowi kondensacji
- intuicyjna obsługa dzięki wbudowanej au-
tomatyce Cotronic III
- cicha praca urządzenia, maksymalny poziom 
emisji hałasu to 36 db(A)
- płynna modulacja mocy na cele c.o. i c.w.u.
- zapłon elektroniczny
- autodiagnostyka kotła
- kompaktowa budowa – wszystkie elemen-
ty ukryte pod obudową
- do 5 lat gwarancji

Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
infolinia: 801 600 801
www.junkers.pl, www.szkolenia-junkers.pl
junkers-infolinia@pl.bosch.com

Cerapur Midi 
Znamionowa moc cieplna na c.o. 7,3-25,6 kW
Maksymalna znamionowa moc 
cieplna na c.w.u. 24,0 kW

Sprawność/efektywność 
energetyczna 103%/**** 

Komfort c.w.u. wg EN 13203 **

Wydajność c.w.u. wg EN 13203 11,4 l/min
Maksymalne ciśnienie wody c.o. 3 bar
Maksymalne ciśnienie wody c.w.u. 10 bar
Pojemność i ciśnienie wstępne 
naczynia wzbiorczego 8/0,5 l/bar

Przyłącze powietrzno-spalinowe 80/125 mm

Masa 37 kg 
Wymiary wys./szer./gł. 730/440/355 mm
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  Kryteria wyboru

Analizator spalin to narzędzie codziennej pracy, waż-
ne jest więc, aby jak najlepiej dobrać go do swoich po-
trzeb, zwracając uwagę na dopasowanie funkcji po-
miarowych oraz akcesoriów. Istotną cechą jest także 
żywotność i niezawodność urządzenia, a w tym kon-
tekście – zakres pomiarowy cel elektrochemicznych, 
które są „sercem” analizatora, a których właściwy do-
bór przesądza o wiarygodności pomiaru i bezawaryj-
nej pracy analizatora. Testo wprowadziło np. na rynek 
sensory pomiarowe o wydłużonej żywotności (Long 
Life), które charakteryzują się czasem pracy wyno-
szącym ponad 6 lat. Możliwa jest ponadto samodziel-
na wymiana tych sensorów przez użytkownika, dzię-
ki czemu nie trzeba wysyłać urządzenia do serwisu. 
Koszt serwisu i kalibracji oraz dostępność i ceny 
części zamiennych to kolejne istotne kryteria przy 
wyborze analizatora spalin. Atutem jest oczywiście 
dłuższa gwarancja, jak w przypadku analizatora  
testo 320 basic, który ma gwarancję wydłużoną przez 
producenta do 5 lat. 
Ważne jest również, aby obsługa analizatora była 
możliwie jak najprostsza, ponieważ instalator czy 
serwisant powinni się skupiać na dokonywaniu po-
miarów, a nie na działaniu urządzenia. Dlatego też 
analizatory Testo mają menu o prostej i przejrzystej 
strukturze i są łatwe w obsłudze. Dzięki zastosowa-
niu akumulatorów Li-Ion o dużej pojemności, urzą-
dzenia mogą pracować nawet 8-10 godzin.

Wymagania, jakie powinien spełniać 
analizator spalin

• Łatwość obsługi, przejrzyste menu
• Długi czas pracy bez ładowania akumulatorów
• Długa żywotność i szeroki zakres pomiarowy 
cel elektrochemicznych
• Niska cena i dostępność części zamiennych
• Niskie koszty serwisu i kalibracji urządzenia
• Długa gwarancja udzielana przez producenta

Przenośne analizatory spalin 
testo 330LL i testo 320 basic

Przenośne analizatory spalin testo 330LL i testo 320 
basic są zaprojektowane oraz wyprodukowane zgod-
nie w wytycznymi zawartymi w normie PN-EN 50379. 
Charakteryzują się wzmocnioną konstrukcją, z kla-
są zabezpieczenia obudowy IP40. Ich atuty to m.in. 
wydłużona gwarancja na cele elektrochemiczne 
oraz możliwość samodzielnej wymiany cel przez 
użytkownika.
Analizatory spalin Testo umożliwiają pomiar O2, CO, 
CO2, NOx, a także oznaczenie innych istotnych pa-
rametrów właściwej pracy kotła, takich jak: spraw-
ność, strata kominowa, współczynnik nadmiaru po-
wietrza, ciąg itd. Wyniki pomiarowe są wyświetlane 
na czytelnym, kolorowym wyświetlaczu, przy czym 
użytkownik może wybrać jeden z trzech sposobów 
przedstawienia wyników:
• wskazania cyfrowe,
• wykres,
• tzw. macierz spalin, czyli rozwiązanie ułatwiające 
ocenę procesu spalania w sposób graficzny.
Dowodem wykonanej analizy może być wydruk ra-
portu z drukarki bezprzewodowej Testo, zawierają-
cy pełny wynik przeprowadzonej analizy, datę i go-
dzinę pomiaru, a także nazwę wykonawcy.

Nowość – bezpłatna aplikacja 
na Androida do testo 330LL

Analizator spalin testo 330LL, dzięki wyposażeniu  
w moduł Bluetooth, może wykorzystywać bezpłat-
ną aplikację na Androida – TestoDroid. Aplikacja 
jest bardzo prosta w obsłudze, dzięki ogranicze-
niu do minimum liczby kliknięć. Można uruchomić 
i zatrzymać analizator na odległość, zobaczyć dane  
w formie wykresu czy tabeli, zapisać je w formie pro-
tokołu jako pdf, csv lub xml. Aplikacja umożliwia usta-
wienia opcji przesyłania mailem zapisywanego pro-
tokołu na wskazany wcześniej adres. Pozwala także 

Do właściwego ustawienia parametrów pracy kotła grzewczego 
niezbędne jest użycie precyzyjnego analizatora spalin, który umożliwi 
szybki i wiarygodny pomiar O2, CO, CO2, NOx, a także oznaczenie 
innych istotnych parametrów, takich jak: sprawność, strata kominowa, 
współczynnik nadmiaru powietrza, ciąg itd. Analizator jest więc 
podstawowym narzędziem pracy instalatora i serwisanta kotłów.

Kontrola pracy 
kotłów grzewczych

Jak wybrać odpowiedni analizator spalin?

Michał Brodzik
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wydrukować dane na bezprzewodowej drukarce 
Testo. Aplikację można pobrać ze sklepów Google 
Play. Będzie ona kompatybilna ze wszystkimi, aktu-
alnie dostępnymi analizatorami spalin Testo z mo-
dułem Bluetooth.

Współpraca z laptopem/palmtopem

Powszechnym rozwiązaniem staje się obecnie współ-
praca analizatora z laptopem/palmtopem za pośred-
nictwem Bluetooth. Dzięki wykorzystaniu programu 

easyHeat możliwe jest wy-
świetlenie wyników pomia-
ru w lokalizacji oddalonej 

od miejsca poboru spalin, np. podczas pomiarów 
w dużych instalacjach kotłowych, w których regula-
cję instalacji przeprowadza się w innym miejscu niż 
pobór spalin. W wielu przypadkach rozwiązanie to 
istotnie ułatwia pracę. Inną jego zaletą jest możli-
wość archiwizacji wyników pomiaru oraz drukowa-
nia raportów na drukarce komputerowej.
Łączność bezprzewodowa daje także możliwość 
współpracy z elektroniczną pompką sadzy testo 308. 
Wystarczy nacisnąć jeden przycisk, aby dokonać 
trzech pomiarów. Wynik zostaje uśredniony, a war-
tość może być przesłana do analizatora i wydruko-
wana w protokole pomiarowym. Wynik z elektro-
nicznej pompki sadzy nie jest obarczony błędem 

związanym z interpretacją – wartość wyra-
żona w sposób liczbowy jest praktycznie 
niepodważalna w stosunku do subiektyw-
nej oceny koloru bibułki.

Wymienny próbnik w sondzie

Każdy analizator spalin wyposażony jest  
w sondę spalinową umożliwiającą pobór 
próbki spalin. Wymiary sondy oferowanej  
w zestawie są indywidualnie dobierane do po-
trzeb użytkownika. Najczęściej wybierana jest 
sonda długości 300 mm i średnicy 6-8 mm.
Specjalna konstrukcja rękojeści sondy umoż-
liwia wymianę samego próbnika. Dzięki temu 
można zaoszczędzić w wielu sytuacjach, np. 
gdy chce się sporadycznie wykonać pomia-
ry w kanale spalinowym większej średnicy. 
Wystarczy wówczas dokupić sam próbnik 
(dłuższy), zamiast kupować kolejną rękojeść 
i przewód sondy. Warto dodać, że wąż sondy 
wykonany jest w technologii, która integruje 
drogę gazową i drogę do pomiaru ciągu wraz  
z termoelementem w jednym przewodzie. 
Przewód ten cechuje się wytrzymałą kon-
strukcją gwarantującą odporność na nadep-
nięcie czy przytrzaśnięcie przewodu wiekiem 

walizki. W każdej sondzie spalinowej wbudowany jest 
termoelement odpowiedzialny za pomiar temperatury 
spalin podczas analizy. Za pomocą takiej sondy moż-
na wykonać pomiar ciągu. Analizator spalin w wersji 
testo 330-2LL umożliwia równoczesny pomiar ciągu 
wraz z przeprowadzaną analizą spalin.

Analizator spalin testo 330-2LL

Użytkownikom, którzy obsługują różnorodne insta-
lacje grzewcze, rekomendowany jest analizator spa-
lin testo 330-2LL, który wyróżnia się funkcją automa-
tycznego zabezpieczenia sensora CO przed zatruciem 
zbyt wysokim stężeniem. Działanie w tym zakresie 
polega na tym, że w momencie, gdy stężenie CO do-
chodzi do niebezpiecznego dla sensora limitu, uru-
chamia się automatycznie druga pompa zaciągająca 
powietrze z otoczenia analizatora oraz elektrozawór, 
który w odpowiednich proporcjach miesza próbkę 
spalin z powietrzem. Dopiero tak przygotowana mie-
szanina trafia do sensora pomiarowego, a elektroni-
ka przelicza, w jakim stopniu rozrzedzone są spaliny 
i podaje prawidłowy wynik na wyświetlaczu analiza-
tora. Dzięki tej funkcji w bezpieczny sposób można 
przeprowadzać pomiary w spalinach, gdy stężenie 
CO dochodzi nawet do 30 000 ppm (3%).

Inne funkcje analizatorów

Analizatory spalin Testo, oprócz swojej podstawo-
wej funkcji, mają jeszcze szereg innych zalet, o któ-
rych warto wspomnieć. Wykorzystując dodatkowe 
akcesoria, można ich używać jako:
• manometr elektroniczny, np. do pomiaru ciśnienia 
gazu na palniku;
• termometr elektroniczny, np.: do pomiaru różni-
cy temperatury na zasilaniu i powrocie z instalacji 
grzewczej;
• detektor gazu;
• miernik poziomu CO w otoczeniu;
• miernik poziomu CO2 w otoczeniu.  

testo 330 testo 320 basic

Program Saint-Gobain Multi-Comfort został wyróżniony na-
grodą Top Builder. Tytuł, przyznawany corocznie najbardziej 
innowacyjnym produktom i rozwiązaniom budowlanym, 
 w tym roku uhonorował unikalny standard budowy kom-
fortowych domów energooszczędnych Grupy Saint-Gobain.
Domy jednorodzinne w standardzie Saint-Gobain Multi-
-Comfort zapewniają właścicielom wielowymiarowy kom-
fort użytkowania. Jego założenia opierają się na 7 zasa-
dach, których spełnienie daje gwarancję wygody, przy 
zachowaniu korzystnego bilansu ekonomicznego. Domy 
w standardzie Saint-Gobain Multi-Comfort są stworzone  
w oparciu o rozwiązania Grupy. Dźwiękoizolacyjne ściany, 
odpowiednio dopasowane systemy wentylacji, czy roz-
mieszczenie okien, wyraźnie poprawiają komfort miesz-
kania, są przyjazne dla środowiska i swoich mieszkańców 
oraz przynoszą korzyści ekonomiczne.Więcej informacji na 
temat standardu Multi-Comfort Saint-Gobain znajduje się 
na stronie www.multi-comfort.pl
Generalnymi wykonawcami domów modelowych w stan-
dardzie Saint-Gobain Multi-Comfort, które można już oglą-
dać w gdańskiej Osowie i olsztyńskiej Stawigudzie są firmy: 
Domy Hybrydowe oraz Brawo, domy pasywne.

Top Builder 2015 dla 
Grupy Saint-Gobain
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  Właściwy dobór kotła

Kocioł na paliwo stałe pracuje najefektywniej w za-
kresie temperatury wody grzewczej 60-80°C. W bu-
dynkach o niskim współczynniku zapotrzebowania 
na ciepło takie parametry są możliwe do osiągnię-
cia tylko w przypadku zastosowania zaworów mie-
szających regulujących temperaturę, dostosowując 
ją do aktualnego zapotrzebowania na ciepło ogrze-
wanego budynku. Kotły SAS zostały zaprojektowane 
tak, aby osiągnąć deklarowaną moc grzewczą, dlate-
go też bardzo ważne jest, aby nie przewymiarować 
urządzenia w stosunku do wymagań. Podczas dobo-
ru kotła można z dużym przybliżeniem posłużyć się 
wskaźnikami powierzchniowymi (dobrze zaizolowane 
budynki 60÷70 W/m², niezaizolowane 100÷120 W/m²)  
lub wskaźnikiem kubaturowym (wysokie pomiesz-
czenia 30÷35 W/m3, hale produkcyjne/bez ciepła na 
wentylację 20÷25 W/m3). Utrzymywanie niskiej tem-
peratury wody w kotle skutkuje przyspieszeniem 
korozji wymiennika, szybkim zabrudzeniem komo-
ry spalania oraz przewodu kominowego, a w efekcie 
zmniejszeniem sprawności urządzenia.

Odpowiednie warunki pracy

Kotłownia powinna spełniać określone przepisami 
wymagania np. PN-87/B-02411. Brak wentylacji na-
wiewnej lub jej niedrożność może powodować ta-

kie, zjawiska jak: dymienie, niemożliwość uzyska-
nia wymaganej temperatury, a w przypadku kotłów 
z palnikiem peletowym może prowadzić nawet do 
nagromadzenia się gazów palnych o charakterze sil-
nie wybuchowym (niebezpieczeństwo uszkodzenia 
przewodu kominowego). Kotłownie należy wyposa-
żyć również w wentylację wywiewną w postaci ka-
nału (min.14x14 cm) wyprowadzonego ponad dach, 
z otworem wlotowym pod stropem pomieszczenia. 
Jej celem jest odprowadzenie z pomieszczenia szko-
dliwych gazów. Warunkiem koniecznym dla prawi-
dłowej pracy kotła jest właściwy dobór wysokości  
i przekroju przewodu kominowego. Nowoczesne ko-
tły do spalania paliw stałych o wysokiej sprawności 
z rozbudowanym wymiennikiem ciepła, wymagają 
dla prawidłowej pracy odpowiedniego ciągu spalin 

Kotły z automatycznym podawaniem 
paliwa stałego cieszą się coraz 
większym zainteresowaniem klientów. 
W ofercie ZMK SAS znajdziemy  
w szerokim zakresie mocy (14-300 kW) 
typoszeregi kotłów z podajnikiem na 
paliwa stałe: GRO-ECO, SLIM, MULTI, 
ECO, AGRO-ECO. Wyposażenie kotła 
w podajnik, sterownik, wentylator 
oraz szereg czujników kontrolujących 
pracę podzespołów wpływa na 
komfort użytkowania, bezpieczeństwo 
eksploatacji, możliwość modulacji mocy 
w szerokim zakresie w zależności od 
aktualnych wymagań ogrzewanego 
obiektu. Nowoczesne kotły na paliwa 
stałe mają rozwiązania konstrukcyjne 
(panele ceramiczne, turbulatory spalin, 
sterowanie ilością powietrza, itp.) 
ograniczające emisję szkodliwych gazów 
przy zachowaniu wysokiej sprawności  
i ekonomii procesu spalania. 

Kotły SAS  
z automatycznym 
podawaniem paliwa

Jak prawidłowo eksploatować?

Michał łukasik

SAS SLIM – kocioł z automatycznym 
podawaniem paliwa i dodatkowym 
paleniskiem zastępczym w formie rusztu 
wodnego

SAS SLIM z czopuchem do góry – kocioł maksymalnie 
dopasowany do małych kotłowni

Należy pamiętać, że kotłownia z kotłem na paliwo stałe z automatycznym podawa-
niem nie jest kotłownią bezobsługową i wymaga okresowego nadzoru. W codziennej 
pracy kotła konieczne jest wykonywanie czynności eksploatacyjnych (kontrola para-
metrów pracy kotła, zabrudzenia wymiennika, stanu i obrazu ognia na palenisku, po-
ziomu paliwa w zasobniku i napełnienia szuflady popielnicowej).

W kotłach z paleniskiem zastępczym niedopuszczalne jest równoczesne palenie 
na ruszcie wodnym i w trybie automatycznym. Takie użytkowanie może doprowa-
dzić do uszkodzenia (np. retorty, nadpalenia końcówki ślimaka), rozregulowania 
paleniska i w efekcie jego wygaszenia.
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góry pozwala na łatwiejsze podłączenie do komina 
i ustawienie kotła w niedużej kotłowni.  

Właściwe paliwo

Paliwo dedykowane dla danego typu kotła zapew-
nia długoletnią eksploatację oraz uzyskanie dekla-
rowanej mocy i sprawności. Istotne jest stosowanie 
(dla danego typu podajnika) określonego rodzaju  
i granulacji paliwa. Warto zwrócić uwagę na wartość 
opałową, spiekalność, zawartość popiołu, siarki, wil-
gotność paliwa. W przypadku granulatu drzewnego 
– pelet istotne są: średnica 6÷8 mm, dł. 20÷30 mm, 
wilgotność maks. 12%, gęstość > 1,12 kg/dm³. Gę-
stość decyduje o trwałości peletu, ścieralności oraz 
powstawaniu miazgi. Zbyt niska gęstość może być 
przyczyną blokowania mechanizmu podajnika. Pod-
czas załadunku paliwa do kosza zasypowego nale-
ży zwracać uwagę, aby w paliwie nie znajdowały się 
większe kawałki, a w szczególności kamienie powo-
dujące blokowanie podajnika. Ze względów bezpie-
czeństwa klapa zamykająca zasobnik opału w trak-
cie spalania paliwa musi być szczelnie zamknięta.

Regulacja i sterowanie

Nastawy sterownika należy wyregulować w zależ-
ności od aktualnej temperatury zewnętrznej oraz 
jakości spalanego paliwa. Wartości nastaw należy 
dobrać tak, aby:
- palenisko nie wygasło – na skutek podawania zbyt 
małych porcji paliwa w długich odstępach czasu,
- podajnik nie zrzucał niedopalonych kawałków paliwa.
W sytuacji zróżnicowanej jakości paliwa może po-
móc szereg czujników, które kontrolują proces spa-

lania, m.in. czujnik temperatury spalin (montowany  
w czopuchu), czy czujnik żaru (montowany w pale-
nisku kotłów retortowych – SLIM, MULTI, GRO-ECO)  
i obsługiwany przez regulator MultiFun. Umieszczony  
w odpowiednim punkcie retorty czujnik, mierzy tem-
peraturę i informuje o zmianach stanu paleniska. Re-
gulator (dodatkowo wyposażony w algorytm PID) do-
biera parametry procesu spalania tak, aby parametry 
zadane przez użytkownika były utrzymywane auto-
matycznie bez konieczności dokonywania ręcznej ich 
zmiany. Na podstawie informacji z czujnika żaru do-
biera odpowiednie parametry spalania jak wielkość 
dawki paliwa i moc nadmuchu. W przypadku słabej 
jakości paliwa istnieje możliwość ręcznej korekty pro-
cesu spalania. Zalecane jest okresowe czyszczenie 
powierzchni czujnika temperatury spalin/żaru, aby 
zapewnić prawidłowe odczyty mierzonych wartości.

(w zależności od typu i mocy kotła 30÷60 Pa). W celu 
uniknięcia powstania ciągu wstecznego w przewo-
dzie kominowym należy wyprowadzić go ponad naj-
wyższą kalenicę dachu nie mniej niż 0,6 m. Spraw-
dzenie przewodu dymowego i wentylacji (nawiewnej 
i wywiewnej) w kotłowni powinien wykonać przynaj-
mniej raz w roku kominiarz z uprawnieniami. 
Ważne dla eksploatacji kotła jest jego prawidłowe 

usytuowanie w kotłowni umożliwiające łatwą i bez-
pieczną obsługę paleniska, popielnika, zasyp pali-
wa oraz czyszczenie. Należy zapewnić dostęp do 
wyczystek czopucha oraz przewodu kominowego 
w celu okresowego usuwania pozostałości po spa-
laniu. W kotłach z automatycznym podawaniem na-
leży przewidzieć dostęp do czyszczenia i ewentual-
nego serwisu układu podawania paliwa – odległość 
pomiędzy bokiem kosza zasypowego a przeciwległą 
ścianą kotłowni nie powinna być mniejsza niż 1 m. 
W małych kotłowniach idealnie sprawdzi się kocioł 
SAS SLIM, którego zakres mocy i wymiary łatwiej do-
brać do dobrze ocieplonych budynków. Wymiennik 
kotła z poziomym układem kaset (wszystkie elemen-
ty dostępne są przez drzwiczki przednie) w maksy-
malny sposób upraszcza obsługę przy zachowaniu 
wysokiej sprawności. Wersja kotła z czopuchem do 

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

Patent SAS – podwójny ślimak z kanałem przesypowym

Nowoczesne kotły na paliwa stałe mają szereg roz-
wiązań zapewniających bezpieczną pracę m.in. 
czujnik mierzący temperaturę w pobliżu zasob-
nika opału. Przy znacznym wzroście temperatu-
ry (cofnięcie płomienia) załączony zostaje alarm i 
następuje wypchnięcie paliwa do komory spala-
nia. W przypadku kotłów na biomasę SAS AGRO-
-ECO oraz palnika peletowego SAS MULTI FLAME 
zastosowano autorskie rozwiązanie podwójnego 
ślimaka z kanałem przesypowym. Rozwiązanie to 
zapewnia bezpieczny transport biomasy, elimi-
nując konieczność stosowania dodatkowego za-
bezpieczenia (tzw. „strażaka”) przed niekontrolo-
wanym cofaniem się ognia do zasobnika opału. 
Rozwiązanie to zastało objęte Prawem Ochron-
nym Nr 67472 – nadanym przez Urząd Patento-
wy RP, na wzór użytkowy pt. „Podajnik paliwa 
do kotłów na paliwa stałe, zwłaszcza biomasę”.

Palnik SAS MULTI FLAME – bezpieczne 
eksploatacja kotła w przypadku spalania 
peletów 

Sterownik MultiFun – automatyczna regulacja 
procesu spalania w oparciu o czujnik żaru  
i algorytm PID

http://www.instalreporter.pl
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Eksploatacja kotła

Kocioł należy regularnie oczyszczać z sadzy i sub-
stancji smolistych – każdy osad na ściankach kana-
łów konwekcyjnych zakłóca właściwy odbiór ciepła  
z wymiennika, co obniża sprawność oraz zwiększa 
zużycie paliwa. Podczas czyszczenia wymiennika 
należy pamiętać o udrożnieniu otworów dystrybu-
cji powietrza znajdujących się na obwodzie retorty, 
na płycie paleniskowej podajnika tłokowego (ko-
cioł SAS ECO), czy otworów nadmuchowych w prze-
strzeni paleniskowej palnika SAS MULTI FLAME. Rów-
nież podajnik paliwa należy poddawać okresowemu 
czyszczeniu zgodnie z wytycznymi producenta. Pra-
widłowa obsługa przedłuża żywotność kotła oraz to-
warzyszących mu urządzeń. 
Kotły przy eksploatacji całorocznej (tryb zimowy/let-
ni) pracują przy różnym obciążeniu, bardzo często na 
mocy minimalnej. Takie warunki (niska temp. wody 
w kotle) powodują wykraplanie wilgoci na ściankach 
wymiennika, przyspieszając korozję urządzenia, za-
brudzenie komory spalania i zmniejszenie sprawno-
ści kotła. Obowiązkowo należy zabezpieczyć kocioł 
przed tzw. „korozją niskotemperaturową”, montując 
zawór czterodrogowy. Wyposażenie zaworu miesza-
jącego w siłownik oraz czujnik temperatury zewnętrz-
nej daje możliwość regulacji instalacji wg krzywej 
grzewczej (sterowanie pogodowe).  

Na okres przerwy w sezonie grzewczym 
nie należy spuszczać wody z kotła i insta-
lacji. Jeżeli kocioł został wyłączony na-
leży raz w tygodniu uruchamiać w pracy 
ręcznej na około 15 minut podajnik, wen-
tylator oraz pompy obiegowe. Zalecane 
jest pozostawienie na okres postoju kotła 
otwartych drzwiczek w celu przeciwdzia-
łania korozji na skutek wykraplania wil-
goci na zimnych ściankach wymiennika 
oraz przesmarowanie elementów rucho-
mych np. zawiasy drzwiczek.

wszystkich najważniejszych funkcji za pomocą stro-
ny internetowej lub aplikacji na telefon komórkowy 
(alpha app). Zapewnia to regulator LUXTRONIK, który 
można zamontować w dowolnym miejscu w budynku. 

Nowy wizerunek firmy

Na targach ISH alpha innotec zaprezentowała także 
odświeżony wizerunek – zmieniono logotyp i wpro-
wadzono claim „the better way to heat” (rozumiany 
jako: lepszy sposób na ogrzewanie). Bez zmian po-
została kolorystyka – czerń i czerwień.  

  Gruntowe pompy cepła alterra

W skład linii alterra wchodzą trzy serie produktów: 
podstawowa pompa gruntowa SW, kompaktowa 
SWC oraz WZS z wbudowanym zasobnikiem cwu, 
dedykowana wymagającym, dla których liczy się 
przede wszystkim oszczędność miejsca. Wszystkie 

zaprezentowane pompy charakteryzuje klasa ener-
getyczna A++ lub nawet A+++, co znacznie prze-
wyższa tradycyjne systemy grzewcze. Ich wyjątko-
wą zaletą jest też wysoka wydajność energetyczna 
(osiągają COP do 5,09 dla B0/W35), która pozwala na 
wyższą efektywność przy mniejszym zużyciu ener-
gii. Co więcej, pompy te mogą pracować zarówno  
w trybie grzania, jak i chłodzenia. Wielkim atutem li-
nii pomp ciepła alterra jest także możliwość zastoso-
wania urządzeń nie tylko w nowych budynkach, ale 
też w obiektach modernizowanych. Dzięki wysokiej 
temperaturze (wynoszącej do 65oC) pompy można 
łatwo zintegrować z, już istniejącą w budynku, wy-
sokotemperaturową tradycyjną instalacją grzewczą.
Pompy gruntowe alterra wyposażone zostały w moż-
liwość  zdalnego zarządzania. Po podłączeniu jed-
nostki do sieci domowej uzyskuje się dostęp do 

Międzynarodowe targi ISH to największa tego typu impreza dla branży klimatyzacji, wentylacji, ogrzewania,  
a także instalacji wodnych i sanitarnych. Wśród wystawców nie zabrakło marki alpha innotec, jednego 

z europejskich liderów w dziedzinie produkcji pomp ciepła, która w tym roku  
zaprezentowała rodzinę pomp gruntowych alterra.

alpha innotec na targach ISH 
GrzeGorz kreft

http://www.instalreporter.pl


19s t r.0 3 / 2 0 1 5
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

Rury dwuścienne mogą być wykonane ze specjalnie 
kształtowanej jednej taśmy, bądź też z dwóch od-
dzielnych taśm. Z racji budowy rury dwuwarstwowe 
są bardziej sztywne i trudniejsze w kształtowaniu.
Rury typu flex wykonywane są zarówno ze stali 
szlachetnych, jak i z aluminium. Możliwość zasto-
sowania danego typu rury jako części składowej 
systemu spalinowego wskazuje producent w dekla-
racji właściwości użytkowych systemu (DOP), któ-
rej wystawienie jest ostatnim etapem certyfikacji.
Podstawą certyfikacji jednościennych wkładów ko-
minowych jest norma PN-EN 1856-2. Zawiera ona 
opis wszystkich niezbędnych badań, jakim podlega-
ją m.in. rury elastyczne, jak i wykaz materiałów do-
puszczonych do stosowania przy odprowadzaniu 
spalin. W przypadku rur flex najczęściej stosowanym 
materiałem jest stal 1.4404 (L50), bądź 1.4539 (L70).

We wspomnianym już DOP-ie można wyczytać 
wiele użytecznych informacji. Już główne ozna-
czenie systemu wg PN-EN 1856-2 informuje o do-
puszczalnej nominalnej temperaturze pracy, kla-
sie ciśnieniowej, możliwości pracy na sucho lub 
mokro, klasie korozyjnej, rodzaju materiału uży-
tego do budowy, grubości materiału czy odpor-
ności na pożar sadzy.

Przykładowe oznaczenia na przewodach
 
T600 N1 W Vm L50 010 G
T600 – nominalna temperatura pracy (do 600ºC)
N1 – praca w podciśnieniu
W – praca na mokro

Vm – nie przeprowadzono testu korozyjnego, uży-
ty materiał jest wymieniony w normie
L50 – stal gat. 1.4404
010 – grubość materiału – 0,1 mm
G – odporny na pożar sadzy

T200 P1 W V2 L50 012 O
T200 – nominalna temperatura pracy (do 200ºC)
P1 – praca w nadciśnieniu
W – praca na mokro
V2 – przeprowadzono test korozyjny – klasa ko-
rozyjna V2
L50 – stal gat. 1.4404
012 – grubość materiału – 0,12 mm
O – brak odporności na pożar sadzy

W Polsce nie ma żadnych specjalnych uregulowań 
prawnych co do stosowania rur elastycznych, za-
tem tym większa odpowiedzialność ciąży na pro-
ducentach za informacje zawarte w deklaracji wła-
ściwości użytkowych oraz instrukcji montażu.

  Przykładowy zarys rury jednościennej zobrazo-
wano na rys. 1.
Rurę taką jest łatwo formować. Zarówno na ze-
wnątrz (rys. 2), jak i wewnątrz (rys. 3) widoczna jest 
charakterystyczna „harmonijka”.

Nieco inaczej jest wykonana dwuścienna rura flex 
– przykładowy zarys (rys. 4).
Rura ta ma dosyć charakterystyczny wygląd ze-
wnętrzny (rys. 5), a jej najistotniejszą cechą jest 
stosunkowo gładka strona wewnętrzna (rys. 6).

Rury elastyczne typu flex obecne są na rynku już od wielu lat. 
Z racji swoich zalet, a głównie dzięki możliwości dość łatwego 
kształtowania, bardzo szybko zostały wykorzystane jako części 
składowe systemów kominowych. Rury flex występują w dwóch 
wykonaniach, jako tzw. jednościenne i dwuścienne. 

Elastyczne wkłady 
kominowe typu flex
Jakie rury i gdzie stosować

PrzeMysław doBosz

Gatunek i jakość materiału jest bar-
dzo istotna, właśnie szczególnie  
w przypadku rur flex, gdyż grubość 
taśmy używanej do jej produkcji wy-
nosi zwykle od  0,08 do 0,12 mm.

1
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Szczelność, zależnie od producenta, zapewnia uży-
cie sylikonu, bądź specjalna uszczelka. Komin do 
kotłów kondensacyjnych powinien móc pracować 
w nadciśnieniu (klasa P1) oraz na mokro (W). Klasa 
temperaturowa T200 jest wystarczająca.

Także w przypadku kotłów opalanych peletem 
najwłaściwszą z rur elastycznych jest flex po-
dwójny. Podobnie jest w przypadku odprowadzenia 
spalin z kominków. Staramy się wybierać rury o moż-
liwie najgrubszej ściance (np. 2x0,12 mm), wysokiej 
klasie temperaturowej (T600 lub T450), o udokumen-
towanej klasie odporności na korozję V2, oraz bez-
względnie odporne na pożar sadzy (oznaczenie G).

Wszyscy znamy widok instalacji jak na rys. 9, jakże 
powszechny w przypadku gazowych podgrzewa-
czy wody. Bardzo często do wykonywania tego typu 

łączników stosowane są aluminiowe rury elastycz-
ne. Łatwo można je formować, a także rozciągać. Ze 
względów bezpieczeństwa zawsze stosujemy wyro-
by certyfikowane i przeznaczone do odprowadza-
nia spalin! Jeśli producent rury nie przewidział takie-
go jej zastosowania, wybierzmy flex stalowy. Wersja 
jednościenna będzie wystarczająca.

Bardzo istotną sprawą jest właściwy montaż instalacji 
z wykorzystaniem rur elastycznych. Szczególnie jest to 
istotne w przypadku renowacji kominów, zarówno spa-
linowych, jak i wentylacyjnych. Stare murowane kanały 
nie zawsze mają wymiary umożliwiające włożenie rury 
flex o pożądanej średnicy. Montaż na siłę często koń-
czy się uszkodzeniem rury. Sprawę można łatwo zała-
twić tzw. frezowaniem komina. W tak powiększonym 
szachcie dużo łatwiej zamontujemy rurę elastyczną.
Fot., rys. MK Żary  

Rury flex we współpracy z kotłami 
i piecami

Rury typu flex z powodzeniem stosowane są do 
różnego rodzaju instalacji kominowych. Zawsze są 
stosowane z dodatkowymi elementami jak trójni-
ki, kolanka, złączki i wspólnie tworzą system ko-
minowy. Nadają się one zarówno do renowacji, jak  
i budowy nowych instalacji kominowych. Mogą 
odprowadzać spaliny z kotłów atmosferycznych, 
kondensacyjnych, na pelet, kominków. 

Oczywiście nie każdy rodzaj rury flex nadaje się do 
każdego typu instalacji. Jednościenne rury flex ze 
stali szlachetnej doskonale sprawdzą się jako odpro-
wadzenie spalin z gazowych kotłów atmosferycz-
nych (rys. 7). Bardzo dobrze zdają też egzamin przy 
renowacji, czy też budowy pionów wentylacyjnych.

Nieco inaczej ma się sprawa z kotłami konden-
sacyjnymi. Tutaj z racji pracy na mokro poleca się 
stosowanie dwuściennych rur flex. Wówczas, dzię-
ki gładkiej stronie wewnętrznej, nie ma niebezpie-
czeństwa zalegania kondensatu, co może mieć miej-
sce w przypadku rur jednościennych – zwłaszcza  
w miejscach załamań. W mało skomplikowany spo-
sób rurę flex można wykorzystać do wykonania insta-
lacji powietrzno-spalinowej dla kotłów z zamkniętą 
komorą spalania (rys. 8). Zawsze tutaj stosujemy de-
dykowane złączki (poz. 2 i 3 na rys. 8), które szczelnie 
łączą rurę elastyczną z innymi elementami komina.

Ze względów bezpieczeństwa ela-
styczne rury zawsze instalujemy  
w niepalnym szachcie. Obowiązują 
tutaj te same przepisy i zasady, jak 
w przypadku kominów sztywnych, 
łącznie z zakazem przekraczania 
maksymalnie dopuszczonego zała-
mania przewodu kominowego. 
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GEBERIT: Dla odpływów o wysokości zasyfonowa-
nia 30 mm minimalna grubość warstw podłogi wy-
nosi 65 mm. Dla odpływów o wysokości zasyfono-
wania 50 mm minimalna głębokości warstw podłogi 
wynosi 90 mm.

TECE: W zależności od zastosowanego syfonu, różne są 
minimalne wysokości montażowe rynny. Syfon należy 
dobierać odpowiednio do wydajności samego natrysku. 
W systemie TECEdrainline najniższy syfon wymaga min. 
67 mm wysokości zabudowy przy wydajności 0,6 l/s. 
VIEGA: Aktualnie na rynku dostępna jest szeroka 
gama odpływów liniowych o różnych wysokościach 
zabudowy. Firma Viega ma w swoim asortymencie 
także różne rodzaje odpływów: Advantix Vario, Ad-
vantix, Advantix Basic oraz Advantix Basic W. W roku 
2014 Viega wprowadziła do swojego asortymentu 

GEBERIT: Tak. Spadek powinien wynosić 1-2%.
KESSEL: W celu prawidłowego funkcjonowania od-
pływu zalecany jest spadek 1,5%.
TECE: Spadek w odpływie jest ważny, ponieważ uła-
twia spływ wody w kierunku syfonu. To sprawia, że 
odkładanie się zanieczyszczeń w samej rynnie jest 

ograniczone. Odwodnienia liniowe mają profilowa-
ny spadek w części zlewnej.
VIEGA: Tak, zarówno w przypadku odpływów punk-
towych, jak również przy wykorzystaniu w łazience 
odpływu liniowego, należy wykonać spadek podłogi 
w kierunku odpływu. Spadek wykonywany jest zgod-
nie ze sztuką budowlaną. Dużą zaletą odpływów li-
niowych jest to, iż spadek podłogi wykonywany jest 
jednostajnie na całej powierzchni podłogi w łazien-
ce przewidzianej jako brodzik, w odróżnieniu do od-
pływów punktowych, gdzie spadek w podłodze na-
leży wykonać z każdej strony kratki.
VIGOUR: Większość producentów produkuje od-
pływy liniowe – rynny z wyprofilowanym spadkiem. 
Wykonanie spadku w rynnie ułatwia odprowadzanie 
wody zwłaszcza przy stosowaniu większych długo-
ściach odpływu liniowego.

Prysznic jest obecny w większości domów. Inną kwestią jest rodzaj prysznica  
– coraz częściej zamiast klasycznego brodzika montuje się odpływ liniowy, wygląda 
on bowiem lepiej. Przykryty ozdobną maskownicą stanowi element dekoracyjny, 
zachowując przy tym funkcjonalność. Syfon odpływu liniowego również jest łatwo 
dostępny. Odpływ liniowy to wygoda, ale czy zawsze można go zamontować?  
I o czym należy pamiętać podczas montażu, a wbrew pozorom, jest kilka punktów, 
przy których niedoświadczony instalator może popełnić błąd. O tym i innych 
aspektach wypowiadają się w tej publikacji osoby, które o odpływach liniowych 
wiedzą wszystko lub… prawie wszystko – producenci odpływów.

Odpływy liniowe  
– zagadnienia 
do wyjaśnienia

Autorzy  
odpowiedzi

GEBERIT
Małgorzata Rycaj-Dąbrowska 
specjalista ds. kontaktów  
z klientami

KESSEL
Artur Matwiejuk
menedżer ds. handlowo- 
-technicznych 

TECE
Andrzej Majewski
doradca ds. technicznych 

VIEGA
Łukasz Szypowski
doradca techniczny

VIGOUR
Dariusz Padło
pełnomocnik ds. Polityki  
Asortymentowej Grupy  
BIMs PLUS i Hydrosolar

Małgorzata Rycaj-Dąbrowska Andrzej Majewski

Artur Matwiejuk Łukasz Szypowski
Spadek w odpływie liniowym  
– czy jest konieczny?

Jaka jest minimalna grubość stropu, 
aby można było zainstalować w nim 
odpływ liniowy? 

http://www.instalreporter.pl


wersję remontową modelu Advantix Vario. Poza za-
letami, jaki miał odpływ podstawowy Advantix Vario, 
czyli możliwość przycięcia na dowolny wymiar, moż-
liwość przedłużenia, łączenia kilku odpływów w linii 
prostej lub pod kątem 90o, nowy wariant ma jeszcze 
jedną zaletę – wysokość zabudowy wynosi zaledwie 
70 mm. Wydajność odpływu wynosi 0,55 l/s. Pozwala 
to instalatorom spełnić wysokie wymagania stawia-
ne przez klientów, a architektom wnętrz daje szero-
kie pole do popisu i wręcz nieograniczone możliwo-
ści indywidualnej aranżacji wnętrza. W przypadku 
gdy wymagany jest jeszcze niższy odpływ, można 
zastosować model Advantix Basic – wersję remon-
tową. Minimalna wysokość montażu wynosi 67 mm,  
a wydajność jest na poziomie 0,45 l/s.
VIGOUR: Minimalna wysokość montażowa najniż-
szego odpływu liniowego to ok. 70 mm. Trzeba jed-
nak pamiętać o rurach kanalizacyjnych w stropie – 
powinny być montowane w spadku, co powoduje 
zwiększenie grubości stropu (odległość od ściany 
– pionu). Ważne jest również, jakiej konstrukcji jest 
strop – gęstożebrowy, monolityczny, czy może mon-
towany, jako podłoga na gruncie. Możemy powie-
dzieć, że minimalną grubością stropu, w jakiej może-
my zamontować odpływ, to ok. 80-100 mm, jednak 
należy zwrócić uwagę na powyższe uwagi.

TECE: Jedynym przeciwskazaniem zastosowania od-
wodnienia liniowego może być bardzo niska zabu-
dowa posadzki przy zastosowaniu natrysku o dużej 
wydajności np. deszczowni.
VIGOUR: Nie ma przeciwwskazań do montażu od-
pływu liniowego, jeżeli jest on zamontowany zgod-
nie z zasadami oraz przy zachowaniu odpowiednich 
norm budowlanych – spadki itp.

TECE: Odpływy liniowe TECEdrainline są wykonane 
ze stali nierdzewnej, przez co są odporne na korozję 
i osadzanie się zanieczyszczeń.
VIGOUR: Odpływy liniowe wykonane są najczęściej 
ze stali nierdzewnej (również z wysokiej jakości two-
rzywa) często pokrytej tlenkiem chromu, która od-
porna jest na działanie wilgoci, wody oraz zapewnia 
niezmienny wygląd podczas użytkowania.

TECE: W ofercie odwodnień liniowych TECEdrainli-
ne znajdziemy zarówno ruszty ze stali nierdzewnej 
polerowane, matowe, jak i szklane oraz do wykleja-
nia płytkami. Wybór podyktowany jest w dużej mie-
rze preferencjami i gustem klienta. Istotne znaczenie 
ma aranżacja i styl wnętrza. 
VIGOUR: Każdy z wymienionych rodzajów stali ma 
swoje wady i zalety. Stal polerowana – odpływ błysz-
czący, chromowany – pasujący najczęściej do wy-
bieranej armatury łazienkowej – wadą jest duża 
pracochłonność przy utrzymaniu w czystości. Stal 
szczotkowana – lekko się błyszczy, ma równolegle 
do długości odpływu „ciągniony” wzór szczotkowa-
nia – estetyczna łatwa do utrzymania w czystości. 
Stal matowa pozbawiona połysku – „surowa”, która 
również nie stwarza problemów z utrzymaniem czy-
stości. Wybór odpływu zależy więc od gustu klien-
ta – inwestora.

Jakie są przeciwskazania  
do montażu prysznicowych 
odpływów liniowych? 

Odpływy liniowe mają ciągły 
kontakt z wodą. Jak jest gwarancja 
na odpływy ze stali nierdzewnej  
i jak takie odpływy są 
zabezpieczone przed korozją? 

Rodzaje stali: szczotkowana, 
polerowana, matowa – która 
najlepsza?
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Viega Advantix Vario

Ponadczasowy design w każdej formie 
i długości

Jeden odpływ, wiele wariantów
Pełna elastyczność: od wersji bardzo długich po krótkie, zawsze z dokładnością co do milimetra, 
z wariantem narożnym lub w kształcie litery „U” (na zdjęciu). Ponadczasowy, purystyczny design: 
ruszt ze stali nierdzewnej – matowy lub błyszczący oraz czarny lub biały – współgra ze wszystkimi 
płytkami podłogowymi. Wydajność do 2,4 l/s wystarczy nawet w przypadku deszczownic. 
Wyjmowany ruszt umożliwia proste czyszczenie odpływu. Typowe rozwiązanie firmy Viega. 
Viega. Liczy się pomysł!

viega.pl/AdvantixVario

http://www.instalreporter.pl
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GEBERIT: Przy prawidłowo wykonanej hydroizolacji 
oraz spadku liczba użytkowników oraz częstotliwość 
korzystania z natrysku nie powinna mieć wpływu na 
efektywność odbioru wody. 
KESSEL: Liczba użytkowników nie ma wpływu na 
dobór odpływu, przepustowość odpływu wynosi 
od 24 do 63 l/min.
TECE: Częstotliwość korzystania z natrysku nie ma zna-
czenia podczas doboru rynny, musimy jednak wiedzieć, 
jaką mamy wysokość posadzki do ,,dyspozycji” oraz jaką 
wydajność wodną będzie miał natrysk. Długość rynny 
oczywiście uzależniona jest od ilości miejsca w łazien-
ce. W sytuacji, gdy natrysk nie jest często wykorzysty-
wany, możemy dokupić tuleję spiętrzającą z membra-
ną, która spowalnia odparowanie wody z syfonu.
VIGOUR: Przy okazjonalnym użytkowaniu kabiny 
prysznicowej wyposażonej w odpływ liniowy war-
to, aby zastosowany w nim syfon miał tzw. bloka-
dę antyzapachową lub suchy syfon zapobiegający 
przed wydostawaniem się nieprzyjemnych zapa-
chów z kanalizacji (przy sezonowym użytkowaniu 
wyschnie woda w typowym syfonie).

VIGOUR: Przepustowość zależy od rodzaju syfonu 
użytego w odpływie. Minimalna przepustowość to 
ok. 24 l/min natomiast najwyższa może sięgać na-
wet 78 l/min (Viega Advantix Vario nawet do 144 l/
min) przy zastosowaniu np. syfonu z odejściem pio-

nowym (oczywiście wszystko zależy również od wy-
konania i przepustowości kanalizacji budynku).

GEBERIT: W ofercie Geberit są odpływy o maksymalnej 
przepustowości 0,4 l/s (dla wysokości zasyfonowania  
30 mm) oraz 0,8 l/s (dla wysokości zasyfonowania 50 mm).
KESSEL: Deszczownia i wielkość nie ma wpływu na 
ilość dostarczanej wody, bateria i jej przepustowość 
określa nam dobór odpływu prysznicowego.
TECE: Tak. W ofercie TECE znajdziemy syfony o du-
żej wydajności odbioru wody w przypadku wydaj-
nych deszczowni, np. 1,5 l/s.
VIEGA: Decydując się na konkretny model wpustu li-
niowego należy przede wszystkim sprawdzić i porów-
nać wydajność dopływu wody z deszczowni z wydaj-
nością wybranego wpustu liniowego. W zależności od 
modelu wydajność ta waha się w granicach 0,4-1 l/s,  
czyli od ok. 24-60 l/min. Deszczownie występują-
ce na rynku mają w większości wydajność dopływu  
w granicach 20-25 l/min. Wydajność odpływu Advantix  
Vario waha się w zależności od wysokości zabudowy od  
0,4 do 0,8 l/s. Gdy potrzebujemy odpływu o bardzo du-
żej wydajności opływu możemy wykorzystać rozwią-
zania modele Advantix o wydajności 0,8-1 l/s.
VIGOUR: Ważnym aspektem jest poznać wszystkie pa-
rametry, maks. przepływ deszczownicy, a następnie do-
stosować przepustowość syfonu w odpływie liniowym.

TECE: W odwodnieniach liniowych TECEdrainline jest 
montowany w środkowej części rynny, dzięki temu moż-
na go ustawić wylotem w kierunku rury kanalizacyjnej.

Czy odpływ poradzi sobie z odbiorem 
wody np. w prysznicu z deszczownią? 

Czy podczas doboru odpływu 
ważny jest parametr częstotliwości 
korzystania z prysznica – 
mieszkanie singla, a mieszkanie  
dla rodziny 5-osobowej? 

Jakie są najniższe i najwyższe 
przepustowości odpływów?

Gdzie i jaki syfon zamontować  
– najczęściej wybierane miejsca?

Patroni medialni:

Zobaczcie nasze najnowsze produkty

PROGRAM TARGÓW GRUPY SBS
  Dzień pierwszy (22.04)

09:00	 				Rozpoczęcie	zwiedzania	stoisk
11:00     Uroczyste otwarcie Targów
15:00     Rozdanie nagród w konkursie
17:00	 				Zakończenie	pierwszego	dnia	Targów

  Dzień drugi (23.04)

09:00	 				Rozpoczęcie	zwiedzania	stoisk
13:00     Rozdanie nagród w konkursie
16:00	 				Zakończenie	Targów

5. EDYCJA TARGÓW 

GRUPY SBS
22-23.04.2015

Stryków k/ Łodzi 

Hotel 500     
ul. Warszawska - Smolice 1B     

95-010 Stryków

ZAPRASZAMY

grzejnik KELLER TX6 
z zasilaniem 

środkowym dolnym
ogrzewanie 

podłogowe KELLER

system 
polipropylenowy 
Nanopanel PP-R
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GEBERIT: Maksymalna długość w odpływach Ge-
berit to 130 cm. 
TECE: Długość odpływu liniowego zależna jest od ilo-
ści miejsca, jaką mamy do wykorzystania w łazience.
VIEGA: Długość odpływu liniowego jest sprawą indy-
widualną. Zależy ona przede wszystkim od pomiesz-
czenia i miejsca, w którym ma on być zamontowany, 
jak również w dużej mierze od wizji klienta lub archi-
tekta wnętrz. Odpływ może być zamontowany przy 
ścianie, pośrodku brodzika lub przy jego drzwiach. 
Model Advantix Vario wraz z nowymi elementami, 
pozwala na swobodną aranżację wnętrza. Bogac-
two akcesoriów umożliwia wykonanie różnych wa-
riantów: długi, krótki, narożny lub w formie litery U.  
Minimalną długość, jaką można uzyskać to 30 cm, 
maksymalna długość wynosi zaś 280 cm.
VIGOUR: Odpływ liniowy zazwyczaj jest krótszy niż 
kabina – indywidualne względy estetyczne inwesto-
ra. Najważniejsze jest, aby przed wyborem uwzględ-
nić rozmiar płytek, jakie chcemy ułożyć oraz możli-
wość wykonania spadku min. 1-2% w kierunku rynny 
odpływowej.

TECE: W przypadku doboru odwodnienia liniowego 
należy zwrócić uwagę na rodzaj materiału, z jakiego 
jest wykonany, estetykę wykonania, łatwość czysz-
czenia i, co bardzo ważne, sposób uszczelnienia rynny  
w posadzce. Rynny TECEdrainline mają przetesto-
wany sposób uszczelnienia SEAL SYSTEM, z za-
stosowaniem taśm samowulkanizujących. Waż-

ne, aby uszczelnienie było pewne i wytrzymało 
próbę czasu.
VIEGA: Decydując się na wykonanie brodzika w ła-
zience bezbrodzikowej, należy zwrócić uwagę na wie-
le ważnych aspektów. Najczęściej wybieramy wpust 
jedynie na podstawie wyglądu zewnętrznego po mon-
tażu, często zapominając o wielu ważniejszych ce-
chach odpływu tj. wydajności, wysokości montażu, 
wysokości syfonu, sposobu uszczelnienia. Uwzględ-
nienie wszystkich tych cech danego produktu po-
zwoli nam na uniknięcie niespodzianek zarówno  
w trakcie montażu, jak potem podczas użytkowania.
VIGOUR: Konstrukcje odpływów są różne, ale ele-
mentami, które powinny się znajdować są: nóżki  
z regulacją wysokości, syfon np. z możliwością obro-
tu rury odpływowej, mankiet kołnierzowy ułatwia-
jący uszczelnienie pomiędzy odpływem a stropem, 
ruszt z regulowaną wysokością w stosunku do po-
sadzki (system TAF Cosima).   

GEBERIT: Wszystkie odpływy do natrysków Geberit 
są wyposażone w sitko, które zbiera włosy. Czyszcze-
nie odpływu odbywa się szybko i w prosty sposób.  
TECE: Czyszczenie rynien TECEdrainline nie jest pro-
blemem. Część zlewniowa nie ma trudno dostęp-
nych miejsc, które utrudniałyby czyszczenie. Dostęp 
do syfonu też nie jest problemem, wystarczy przed 
czyszczeniem wyjąć tuleję spiętrzającą.
VIGOUR: W każdym renomowanym odpływie li-
niowym nie powinno być problemu z jego czysz-
czeniem, dostęp do syfonu powinien być łatwy  
i prosty. Dodatkowo niektórzy producenci stosują 
w swoich rozwiązaniach sitka wyłapujące zanie-
czyszczenia np. Easy Drain, które dodatkowo za-
bezpieczają syfon.

VIGOUR: Odpływy liniowe mogą być montowane  
w dowolnym miejscu kabiny prysznicowej, najczę-
ściej montowane są pod ścianą na „krańcu” kabiny. 
Istnieje również możliwość montażu na środku lub  
w narożniku kabiny – posadowienie zależy głównie 
od możliwości konstrukcyjnych (np. odpływ – łatwość 
podpięcia do kanalizacji – syfony obrotowe, pionowe 
itp., pion kanalizacyjny, grubość stropu) oraz aspek-
tu wizualnego, jaki chce uzyskać inwestor.    

GEBERIT: Długość listwy wykończeniowej nie będzie 
miała wpływu na odbiór wody. Listwę możemy skra-
cać, ale poruszając się w określonym zakresie. W ofer-
cie Geberit ma listwy o maksymalnej długości 90 cm, 
które można skrócić do 30 cm oraz listwy o maksymal-
nej długości 130 cm, które można skrócić do 30 cm.
KESSEL: Długość odpływu nie ma wpływu na ilość 
odbieranej wody, decydującymi elementami o ilo-
ści odbieranej wody są: syfon, szerokość odpływu  
i głębokość rynny w odpływie.
TECE: Długość rynny nie wpływa na wydajność od-
wodnienia, o tym decyduje wybrany syfon.
VIGOUR: Oczywiście im dłuższy odpływ tym więcej 
wody odbierze (z większej powierzchni zbiera wodę) 
jednak różnica jest nieznaczna. Elementami decydu-
jącymi o prawidłowym odbiorze wody jest odpowied-
nie wyprofilowanie spadków oraz syfon z możliwo-
ścią odprowadzenia wody do kanalizacji.

KESSEL: Można, ale w syfonie brodzikowym są ele-
menty skręcane, które mogą ulec rozszczelnieniu, 

co może spowodować przecieki i zalanie.
TECE: Oferowane przez Tece syfony są elementem 
systemu i nie można ich zastąpić zwykłym syfonem 
prysznicowym.
VIGOUR: Mamy producentów na rynku, którzy do 
swoich odpływów liniowych stosują odpowied-
nio zmodyfikowane  i przystosowane syfony bro-
dzikowe.

KESSEL: Jako ochronę przed zapachami można za-
stosować suchy syfon Multistop, ma on zastosowa-
nia w łazienkach rzadko używanych.
TECE: Syfon pełni rolę zapory przed nieprzyjemny-
mi zapachami z kanalizacji. W sytuacji, gdy natrysk 
jest rzadko wykorzystywany oraz istnieje ryzyko 
odparowania wody z syfonu, można zaopatrzyć się  
w tuleję z membraną gumową, która spowalnia od-
parowanie wody.
VIEGA: W odpływach liniowych stosowany jest, jako 
zabezpieczenie przed zapachami, syfon wodny.  
W zależności od modelu jego wysokość jest różna. 
Wszystkie syfony oferowane przez firmę Viega są 
zgodne z normą PN-EN 274 lub mają aprobatę tech-
niczną wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej 
dopuszczającą wykorzystanie specjalnych rozwiązań 
w budownictwie.
VIGOUR: Niektórzy producenci stosują w swoich 
rozwiązaniach syfonów tzw. blokadę antyzapacho-
wą. W każdym momencie do wspomnianej blokady 
mamy dostęp i możliwość jej oczyszczenia w przy-
padku osadzaniu się różnego rodzaju nieczystości 
i nalotów powstających podczas użytkowania. Jej 
działanie jest podobne do zaworu zwrotnego, prze-
puszczając wodę w jedną stronę (membrana otwie-
ranej w jedną stronę).

Czy długość odpływu ma wpływ  
na wielkość odbioru wody?

Czy do odpływu liniowego można 
zamontować syfon brodzikowy?

Ochrona przed zapachami  
w odpływach liniowych – sposoby  
i wykonanie?

Jaka powinna być długość odpływu 
liniowego?

Na jakie elementy konstrukcyjne 
koniecznie trzeba zwracać uwagę 
podczas doboru odpływu?

Kiedy możemy mieć problem  
z czyszczeniem odpływów?  
W jakich rozwiązaniach?

http://www.instalreporter.pl
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  Wyrazisty design

Jako pierwszy producent KESSEL oferuje wariant 
podświetlany LED w czterech opcjach kolorystycz-
nych: niebieskim, czerwonym, zielonym oraz RGB. 
Dodatkowo istnieje możliwość fabrycznego zapro-
gramowania określonego koloru na indywidualne 
życzenie klienta. 
Do wyboru są trzy pokrywy: prosta ze stali nierdzew-
nej, ze wzorem Wave oraz z powierzchnią do przykle-
jenia płytek. Pokrywa Wave sprawia, ze powierzchnie 
zakrzywione wydają się optycznie większe, nato-
miast pokrywa do przyklejenia płytek czyni odpływ 
praktycznie niewidocznym. W zależności od wyma-
gań użytkownika pokrywy są dostępne z podświe-
tleniem LED, jak i bez podświetlenia.  

Przemyślana technika

Najwyższa jakość materiału, nóżki montażowe uła-
twiające zabudowę, niewielka wysokość zabudowy 
wynosząca 80 mm do krawędzi płytki gwarantują 
pewną zabudowę, zarówno w nowych budynkach, 
jak i podczas renowacji istniejących instalacji. Przepu-
stowość odpływu wynosi 30 l/min z progiem 20 mm. 

Elastyczna zabudowa 

Trzy możliwości zabudowy (w płycie gipsowej, w ścia-
nie murowanej oraz przy pomocy gotowego modu-
łu podłogowego oraz trzy możliwości podłączenia 
odpływu (z przodu, z boku po lewej lub po prawej 
stronie) sprawiają, że odpływ ścienny Scada można 

łatwo, szybko i niezawodnie zabudować w każdych 
warunkach budowlanych. Montaż w ścianie nie na-
rusza wzoru płytek na posadzce, co stanowi jego do-
datkową zaletę. 

Zalety produktu 

• Niewielka wysokość zabudowy od 80 mm – ideal-
ne do nowych budynków oraz do renowacji istnie-
jących instalacji.
• Perfekcyjne wyrównanie dzięki płynnie regulowanym 
nóżkom montażowym (wysokość regulacji 55 mm).
• Wyjmowany syfon zapewniający łatwe czyszczenie 
i wzorową higienę.
• Fabrycznie zmontowane podłączenie rury ochron-
nej na kable w przypadku odpływów z podświetle-
niem LED.
• Sitko na zanieczyszczenia (opcjonalnie) zabezpie-
czające odpływ przed przytkaniem.   Przemyślana technika, wyrazisty design 

oraz elastyczna zabudowa to warunki, 
które powinien spełniać każdy produkt 
mający wyznaczać nowe trendy  
w kształtowaniu przestrzeni.  
Wszystkie te cechy odnajdziemy 
w nowym łazienkowym odpływie 
ściennym Scada.  

Odpływ ścienny Scada
Innowacyjne odwadnianie powierzchni w łazience

anna Stochaj

Kessel Sp. z o.o. 
ul. Innowacyjna 2, Biskupice Podgórne
55-044 Kobierzyce
tel. 71 774 67 60, faks 71 774 67 69
kessel@kessel.pl, www.kessel.pl
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Odpływ liniowy to coraz częściej spotykane rozwiązanie 
stosowane w łazienkach ze względu na jego estetykę 
i funkcjonalność. Wysokie brodziki odchodzą powoli 
w niepamięć. Dziś modne są prysznice, gdzie odpływ 
wmontowany jest w posadzkę. Prysznic bez brodzika? 
Jak najbardziej! Brak stopnia jest wygodny nie tylko dla 
osób starszych czy niepełnosprawnych. 
Zastosowanie odpływu liniowego VIGOUR cosima 
umożliwia odprowadzenie wody nie tylko z przestrzeni 
prysznica, lecz również z powierzchni łazienki lub 
toalety. Dzięki temu staje się ona obszerniejsza 
i bardziej komfortowa. Jednolicie 
zaprojektowana posadzka powiększa 
optycznie przestrzeń łazienki.

  Odpływ liniowy VIGOUR cosima składa się z ryn-
ny odpływowej wykonanej ze stali nierdzewnej oraz 
rusztu w trzech wariantach: ze stali nierdzewnej, szkła 
oraz do dowolnego wypełnienia. Odpływy dostępne 
są w wymiarach od 700 do 1200 mm. Wszystkie czę-
ści są lekkie i umożliwiają szybki montaż. Każda ryn-
na i syfon testowane są pod względem szczelności, 
którą dodatkowo wzmacnia fabrycznie przyklejona 
flizelina uszczelniająca. Zintegrowane sito do wyła-
pywania włosów oraz łatwa dostępność do niego 
umożliwiają nieskomplikowane i szybkie czyszczenie.
Wysokość rynny możemy dowolnie ustawić dzię-
ki regulowanym nóżkom, co ułatwia spasowanie  
z grubością wykonywanej posadzki. Bardzo wysokiej 
jakości materiały wykorzystane do produkcji odpły-
wów VIGOUR cosima są gwarantem niezawodnego  
i długotrwałego działania tego produktu. Regulo-
wać możemy także wysokość zabudowy rusztów 
ozdobnych naszych odpływów liniowych. Roz-
wiązanie to umożliwia np. użycie płytek o dowol-
nej grubości. Niska wysokość zabudowy to za-
leta pozwalająca wykorzystać odpływy VIGOUR  
cosima zarówno w nowo budowanych łazienkach, 
jak i podczas renowacji. Tak więc, nie tylko pięk-
ne, ale i funkcjonalne.

Kąpiel bez barier 

Filigranowa rama ze stali szlachetnej plus gwa-
rancja szczelności. Filigranowa rama ze stali szla-
chetnej gwarantuje perfekcyjne połączenie z podło-
gą i absolutną szczelność zabudowy. Zastosowany 
opatentowany system TAF jest gwarantem szczel-
ności poprzez całkowite odprowadzenie wody. Re-
gulowana wysokość zabudowy rusztu licuje idealnie  
z poziomem płytek. Kąpiel bez barier – rozpocznijmy 
z VIGOUR cosima. Wybór jednego, z bogatego asor-
tymentu rusztów ozdobnych, umożliwia wykreowa-
nie własnego wyjątkowego rozwiązania. VIGOUR co-
sima to własny styl, bezpieczeństwo opatentowanej 
techniki oraz potwierdzona jakość.

Bez widocznej spoiny przy ścianie. Perfekcyjne po-
łączenie ze ścianą, w którym podłoga i ściana tworzą 
jedną estetyczną całość. Brak widocznej spoiny pre-
feruje zastosowanie tego rozwiązania w każdej łazien-
ce. W połączeniu z opatentowanym systemem TAF to 
początek prawdziwej rewolucji. Program odpływów 
liniowych VIGOUR cosima już podczas planowania 
przyszłej łazienki daje swobodę wyboru. To inwestor 
decyduje o tym, jak i gdzie będzie korzystać z kąpie-
li. Szeroka gama nowoczesnych rusztów ozdobnych 
pozwala na wyraźne zaznaczenie własnego indywi-
dualnego stylu i wykreowania atmosfery w łazience. 
Myśl i poczuj się swobodnie podczas kąpieli.  

VIGOUR cosima  
– KOMFORT kąpieli

Dystrybutor produktów VIGOUR w Polsce:

Sieć salonów 
Łazienki  
z Pomysłem

www.lazienkizpomyslem.pl
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  Płytki ułożone do samej ściany i odpływ, któ-
ry elegancko się w niej chowa: po zamontowaniu tej 
wersji Advantix Vario wraz z syfonem widoczna jest 
tylko szczelina odpływowa o wysokości zaledwie 
20 mm. Zastosowanie rusztu sprawia, że wydaje się 
ona jeszcze węższa. Ruszt jest dostępny w czterech 
różnych wersjach: stal nierdzewna matowa, stal nie-
rdzewna błyszcząca, czarny oraz biały, dzięki czemu 
idealnie komponuje się z każdą aranżacją łazienkową. 

Głębokość montażu zaledwie 25 mm
Korpus odpływu ściennego Advantix Vario wyko- 
nany jest z bardzo wytrzymałego tworzywa sztucz-

nego i montuje się go na głębokość 25 mm. Odwod-
nienie można więc zainstalować zarówno w ściance 
na stelażu, jaki zwyczajnej ścianie murowanej. Czę-
sto wystarcza nawet warstwa tynku o odpowiedniej 
grubości lub płyta styropianowa XPS. Dzięki temu 
nie musimy kuć ścian i naruszać ich konstrukcji. In-
nowacyjny sposób mocowania w ścianie umożliwia 
łatwy montaż metodą zatrzaskową, spełniając za-
razem wymagania polskich i europejskich norm do-
tyczących ochrony przed hałasem.

Do przycięcia na dowolną długość
Standardowa długość odpływu ściennego Advantix 
Vario wynosi 1200 mm. Tak jak w przypadku trady-
cyjnej wersji podłogowej, w razie potrzeby można 
go dowolnie skrócić z dokładnością co do milime-
tra, nawet do wymiaru 300 mm. W komplecie do-
starczane jest narzędzie do przycinania oraz zestaw 
instalatorski, zawierający niezbędne materiały mon-
tażowe i uszczelniające. Aby nie dopuścić do zabru-
dzenia elementów na etapie montażu, powierzch-
nie kołnierza są zabezpieczone taśmą, a szczelina 
odpływowa – styropianową wkładką. 

Do łazienek nowych i remontowanych
Odpływ dostępny jest w dwóch wersjach przystoso-
wanych do różnych sytuacji montażowych. Model do 
łazienek remontowanych ma wysokość zabudowy 
jedynie 70 mm, a model standardowy do posadzek 

Niezwykle wąski, nagrodzony 
licznymi nagrodami w dziedzinie 
designu, z możliwością przycięcia 
na dowolną długość – to właśnie 
te cechy zapewniły odpływowi 
Advantix Vario niekwestionowany 
sukces rynkowy. Nowa wersja tego 
odwodnienia pozwala wykorzystać 
wszystkie wymienione zalety również 
w przypadku montażu na ścianie. 

Poprzez odpływ ścienny Advantix 
Vario woda spływa na całej szerokości 
prysznica. Dzięki głębokości montażu 
wynoszącej zaledwie 25 mm, można go 
zamontować nawet w ścianie murowanej. 
Dlatego stanowi idealne rozwiązanie 
również do małych łazienek. Udane 
połączenie minimalistycznego designu  
i maksymalnej funkcjonalności zdobyło 
już uznanie jury tegorocznej edycji 
konkursu „Design Plus powered by ISH”.  

Odpływ ścienny 
Advantix Vario 

Głębokość montażowa zaledwie 2,5 cm

Wąski ruszt pozwala na dodatkowe optyczne zwężenie 
szczeliny odpływowej

Wersja do remontowanych łazienek – wysokość 70 mm
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o wyższej konstrukcji – 90 mm. Wysokość tę można 
elastycznie zwiększyć do 165 mm. Ponieważ woda 
spływa na całej długości odpływu, wystarczy spadek 
1-2%, by zapewnić efektywne odprowadzanie. Wy-
dajność odpływu wynosi od 0,6 do 0,9 l/s, zgodnie 
z normą PN-EN 1253. Króciec przyłączeniowy DN40 
lub DN50 można obrócić o 360º.

Proste czyszczenie
Dzięki zoptymalizowanemu przepływowi wody sy-
fon odpływu ściennego Advantix Vario czyści się sa-
moczynnie. Żeby łatwo wyczyścić zamontowany  
w ścianie korpus odpływu wystarczy przetrzeć go 
ściereczką lub dołączoną szczotką, co gwarantuje 
zachowanie wysokiego poziomu higieny.  

Odpływ ścienny można dociąć na dowolny wymiar 

Viega Sp. z o.o.
al. Zwycięstwa 250,
 81-540 Gdynia
tel. 58 66 24 999, 
faks 58 66 24 990
info@viega.pl 
www.viega.pl

nieniu bezawaryjnej i energooszczędnej pracy mają 
funkcje odpowietrzania/płukania oraz regulacji hy-
draulicznej. Rozdzielacze SANHA są seryjnie produ-
kowane z zaworami bezpieczeństwa napełniającymi 
i opróżniającymi oraz z przepływomierzami lub zawo-
rami regulacyjnymi. Dzięki temu opisywane czynno-
ści można wykonać szybko, bezpiecznie i przy niskim 
nakładzie kosztów. Ponadto oferta SANHA obejmuje 
także bogaty asortyment zestawów przyłączy. Oprócz 
odcinających zaworów kulowych SANHA oferuje tak-
że komplety przyłączy liczników. Elementy regulacyj-
ne zapewniają energooszczędne sterowanie tempe-
raturą w pomieszczeniu. Rozdzielacze SANHA ze stali 
nierdzewnej zostały uzupełnione o bogatą i przemy-
ślaną ofertę akcesoriów. Oprócz szaf do montażu na- 
i podtynkowego dostępne są także zestawy monta-
żowe oraz złącza przejściowe. Termostaty pokojowe 
oraz napędy nastawnika umożliwiają dokładną regu-
lację temperatury pokojowej. Orurowane elementy 
regulacyjne połączone z pompą, które można podłą-
czać bezpośrednio do rozdzielaczy obwodów grzew-
czych, umożliwią podłączenie do niskotemperaturo-
wych obwodów grzewczych w istniejących systemach 
wysokotemperaturowych. Własny obwód regulacyj-
ny z orurowaniem oraz uciążliwe ingerencje w kor-
pus konstrukcji nie są już konieczne.  

  Budowa i konstrukcja 

Belki rozdzielaczy produkowane z profilowanej stali 
nierdzewnej X5CrNi18-10 (nr materiału 1.4301) o śred-
nicy 35x1,5 mm. Standardowa odległość od króćca 
wynosi 50 mm (inne wymiary na indywidualne za-
mówienie). Belki na zasilaniu i powrocie seryjnie wy-
posażono w zawór napełniający i opróżniający oraz 
korek do ręcznego odpowietrzania. Pozwala to na 
bezproblemowe napełnianie, odpowietrzanie i płu-
kanie systemu. W zakres dostawy wchodzą uchwy-
ty ścienne, wkręty oraz kołki, a zgodnie z DIN 55218 
urządzenia są wyposażone we wkładki tłumiące. 
Rozdzielacze SANHA standardowo produkowane są  
w dwóch wersjach: belki na powrocie zwykle  
z wkładką zaworu termostatycznego, belki na za-
silaniu w zależności od zastosowań można wybrać 
wersję z zaworem regulacyjnym (artykuł VTRE) lub 
wskaźnikami przepływu z funkcją pamięci (artykuł 
VTDM). Wszystkie elementy armatury produkowane 
są z mosiądzu MS 58. Do uszczelniania stosuje się 
pierścienie uszczelniające z EPDM nadtlenkowych. 

Zastosowanie 

Rozdzielacze SANHA przeznaczone są do rozdziału 
strumienia czynnika grzewczego oraz do odcinania 
i regulacji. Przystosowano je do wszystkich instala-
cji grzewczych i do ciepłej wody zgodnie z EN 12828 
oraz do systemów ogrzewania/chłodzenia powierzch-
niowego zgodnie  
z EN 1264. Znajdują 
więc zastosowanie 
nie tylko w budyn-
kach mieszkalnych, 
ale także przemy-
słowych oraz uży-
teczności publicz-
nej. Szczególnie  
w przypadku ścien-
nych, sufitowych  
i podłogowych sys- 
temów grzewczych 
/chłodzących istot-
ną rolę w zapew-

Rozdzielacze wykonane ze stali nierdzewnej oraz liczne akcesoria to kolejne 
produkty z serii SANHA – HEAT. W ten sposób firma SANHA rozszerza swoją 
dotychczasową ofertę. Począwszy od źródła ciepła, SANHA oferuje obecnie 
wszystkie elementy instalacji, takie jak rury, złączki, rozdzielacze oraz  
odbiorniki – ścienne panele grzewcze. 

Rozdzielacze instalacji 
grzewczych SANHA 

Jarosław czaPliński
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nej można dostosować w zależności od indywidual-
nego zapotrzebowania użytkowników budynku na 
ciepło i ciepłą wodę. 
Dostępne są urządzenia o mocy: 6, 8, 11 i 14 kW. Do 
indywidualnych potrzeb dostosować można także 
moduł wewnętrzny, oferowany w czterech opcjach: 
do montażu naściennego lub w kompaktowej wer-
sji stojącej „Tower” z zasobnikiem wody użytkowej. 
Wybrane moduły wewnętrzne mogą być integro-
wane z kotłem grzewczym lub instalacją solarną, 
co umożliwia ustalenie bardzo indywidualnej kon-
figuracji całego systemu odpowiadającej potrze-
bom użytkownika. 

  Podczas budowy domu lub rozbudowy istnie-
jących instalacji grzewczych warto pomyśleć o za-
stosowaniu urządzeń, które wykorzystują darmowe 
źródła energii. Najnowsza innowacja marki Buderus 
to pompa ciepła Logatherm WPL AR, która do pro-
dukcji energii cieplnej wykorzystuje powietrze. Prace 
nad nią zaowocowały aż pięcioma patentami, do jej 
budowy wykorzystano unikalne materiały konstruk-
cyjne i zastosowano nowoczesne elementy regula-
cyjne układu chłodniczego.

Możliwość indywidualnej konfiguracji
Pompa ciepła składa się z dwóch modułów: we-
wnętrznego i zewnętrznego. Moc jednostki zewnętrz-

Nowa pompa ciepła Buderus Logatherm WPL AR to innowacyjne urządzenie, które 
do produkcji ciepła wykorzystuje całkowicie darmowe źródło energii – powietrze. 
Dzięki temu pozwala zaoszczędzić do 50% kosztów ogrzewania budynku. W lecie zaś 
pompę Logatherm WPL AR można wykorzystać do chłodzenia pomieszczeń.

Buderus Logatherm WPL AR
Nowa pompa ciepła powietrze-woda

Pompa ciepła typu powietrze-woda Logatherm WPL AR

- funkcja grzania, chłodzenia i produkcji ciepłej wody
- modulowana moc grzewcza, dzięki technolo-
gii inwerterowej
- wysoka efektywność, współczynniki COP > 4 
(wg EN 14511 (A2/W35)
- wbudowany moduł internetowy
- mała masa, modułowa budowa
- dwa zawory elektroniczne, modulowana pręd-
kość wentylatora

- nowy regulator HMC 300, współpracujący z au-
tomatyką EMS plus, obsługa do 4 obiegów grzew-
czych, sterowanie podgrzewaniem basenu lub in-
stalacją solarną
- zakres temperatury pracy powietrza od -20oC
- maksymalna temperatura zasilania instalacji 
do 60oC
- opatentowany system odmrażania SSD zapewnia-
jący oszczędność energii potrzebnej do odmrażania

 
 

 

 

 

Pojedynczy moduł wewnętrzny 
„Tower” z wbudowanym 

zasobnikiem ciepłej wody

http://www.instalreporter.pl


30s t r.0 3 / 2 0 1 5
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

Wysoka wydajność w szerokim zakresie 
temperatury
Logatherm WPL AR to niezwykle wydajne rozwią-
zanie: współczynnik COP przy temperaturze powie-
trza zewnętrznego 7oC wynosi nawet 5 (wg EN 14511 
(A7/W35)). Oznacza to, że z jednej jednostki energii 
elektrycznej pompa może wytworzyć aż 5 jedno-
stek ciepła, które ogrzeją dom. Urządzenie zostało 
przygotowane do funkcjonowania w klimacie skan-
dynawskim, dlatego pracuje efektywnie w całym za-
kresie temperatury pracy, tj. aż do -20oC.

Funkcja chłodzenia i niski poziom hałasu
Dzięki rewersyjnej pracy układu chłodniczego, latem 
pompę ciepła można wykorzystać do chłodzenia po-
mieszczeń. Kolejnym atutem urządzenia jest niski po-

ziom hałasu, co jest szczególnie istotne z punktu wi-
dzenia komfortu użytkowania. Okresowo poziom ten 
można jeszcze bardziej obniżyć w trybie „Silent mode”.

Zaawansowana automatyka i moduł 
internetowy w standardzie
Pompa ciepła ma też w standardzie wbudowany 
moduł do komunikacji przez internet, co umożli-
wia jej zdalne sterowanie za pomocą smartfona czy 
tabletu. Moduł wewnętrzny pompy ciepła wypo-
sażony jest też w jednostkę sterującą HMC 300. To 
najnowszy regulator do pomp ciepła, który można 
rozbudowywać o inne moduły automatyki EMS Plus  
Buderus. Dzięki nim pompa ciepła może obsługiwać 
do 4 obiegów grzewczych, sterować instalacją base-
nową i solarną.  

Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
Infolinia: 801 777 801 
biuro@buderus.pl, www.buderus.pl

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

Logatherm WPL AR 
Moduł zewnętrzny

W pełni automatyczne ogrzewanie i chłodzenie 
Nasza nowa generacja pomp ciepła powietrze-woda jest standardowo
przeznaczona także do aktywnego chłodzenia. W celu ułatwienia obsługi
i diagnostyki pompy ciepła, wyposażono ją w system regulacyjny  
Logamatic EMS Plus i panel obsługi HMC 300.

Lekki i kompaktowy
Dzięki kompaktowemu projektowi nowej konstrukcji wewnętrznej ze  
specjalnego tworzywa EPP (pianki zbudowanej z cząstek na bazie  
polipropylenu nadającego się do recyklingu), moduł zewnętrzny pompy  
ciepła Logatherm WPL AR jest znacznie lżejszy niż w przypadku rozwiązań  
konwencjonalnych. Ułatwia to zarówno przewożenie, jak i montaż.

Nowy system pompy ciepła jest  
dostępny w wersjach z mocą wyjściową  
6, 8, 11 i 14 kW przy A2/W35. W zależności 
od wymaganej mocy wyjściowej, pompa 
ciepła Logatherm WPL AR jest odpowied-
nia dla budynków jednorodzinnych lub 
mniejszych budynków wielorodzinnych.

Najnowsza technologia
Moduł zewnętrzny nowego systemu 

pompy ciepła ma możliwość modulacji. 

Falownik oparty na technologii zmiennej 

prędkości dostosowuje w sposób ciągły moc 

pompy ciepła do zapotrzebowania instalacji 

grzewczej. Zapewnia dzięki temu dużą wygodę 

w połączeniu z wyjątkowo ekonomiczną pracą.

6

Innowacyjna na zewnątrz 
Nowy system pomp ciepła składa się z modulowanej jednostki zewnętrznej,  
której moc można dostosować zależnie od potrzeb. Dzięki komponentom osłony
wykonanym ze specjalnego materiału EPP (spieniony polipropylen ekspandowany
podlegający recyklingowi) pompa jest nie tylko znacznie cichsza, ale i wyraźnie
lżejsza od dotychczas stosowanych, konwencjonalnych rozwiązań. Dobry dostęp
do jednostki zewnętrznej i wewnętrznej znacznie ułatwia montaż. Urządzenie  
podłącza się do instalacji za pomocą przewodu przyłączeniowego wody.

Wiele możliwości wewnątrz
W przypadku jednostki wewnętrznej można wybrać wersję  
monoenergetyczną i biwalentną oraz kompaktowe rozwiązanie typu „Tower”.  
W przypadku kompaktowej, zajmującej niewiele miejsca wersji „Tower” wyposażonej 
w pojemnościowy podgrzewacz wody o pojemności 190 l, wszystkie istotne  
komponenty systemowe są już zintegrowane. Opcjonalnie wersja „Tower”  
dostępna jest z dodatkowo zamontowanym solarnym wymiennikiem ciepła.  
Multiwalentna integracja innych, odnawialnych źródeł energii do ogrzewania  
i przygotowania ciepłej wody użytkowej, odbywa się za pośrednictwem  
wielostrefowego, warstwowego zbiornika buforowego Logalux PNRZ  
z przynależną stacją świeżej wody Logalux FS/2.

Pompa ciepła powietrze-woda
Logatherm WPL AR: 
duża wydajność – mała waga

Nowa pompa ciepła marki Buderus jest nie tylko wydajna, ale i przyjazna
dla środowiska. Spełnia wymagania stawiane nowoczesnym systemom
grzewczym, co przekłada się na niskie zużycie energii, cichą pracę
i optymalizację pracy systemu.

Materiał EPP pod obudową
z blachy stalowej
modułu zewnętrznego, który jest  
znacznie lżejszy, cichszy i łatwiejszy  
w montażu niż model konwencjonalny. 

Wentylator o zmiennej prędkości,
który dostosowuje się do bieżącego
zapotrzebowania na moc.

Skrzynka przyłączeniowa
zapewnia łatwy dostęp do modułu  
zewnętrznego i wewnętrznego,  
prosty montaż i konserwację.

Wysokowydajna sprężarka
modulacyjna
z technologią falownika,  
która ciągle dopasowuje  
prędkość sprężarki do aktualnego
zapotrzebowania.

Logatherm WPL AR – moduł zewnętrzny

Na mocy zawartego porozumienia firma Action Ener-
gy Sp. z o.o. została oficjalnym i wyłącznym dystrybu-
torem marki AUX w Polsce. Pełna oferta marki AUX na 
rok 2015 będzie dostępna w Polsce od kwietna 2015 
roku. W pełnej ofercie produktowej można znaleźć jed-
nostki naścienne, kasetonowe oraz kompleksowe roz-
wiązania VRF. Action Energy Sp. z o.o. to firma powstała 
w 2009 roku. Doświadczony personel oraz duża licz-
ba wdrożeń zdecydowały, że firma Action Energy Sp.  
z o.o. stała się jednym z liderów dystrybucji na rynku kli-

matyzacji w Polsce. Firma w krótkim okresie pozyska-
ła kluczowe dla rynku dystrybucje największych firm na 
świecie: LG, SHARP, Armacell oraz jest też oficjalnym im-
porterem marki AUX, a teraz również oficjalnym dystry-
butorem. Aux Group działająca na rynku od 1986 roku 
jest czołowym chińskim producentem klimatyzacji na 
świecie. W samym roku 2014 firma dostarczyła do Pol-
ski ponad 2 mln klimatyzatorów. Aux Group należy do 
prestiżowej grupy chińskich przedsiębiorstw: Top 500 
Enterprises in China.

Podczas tegorocznych targów ISH we Frankfurcie  
Panasonic zaprezentował najnowszą ofertę swoich roz-
wiązań klimatyzacyjnych. Wśród nich znajdą się m.in.: 
energooszczędny system wentylacji dla domów, pom-
pa ciepła powietrze-woda Aquarea All-In-One, system 
Aquarea DHW do produkcji ciepłej wody użytkowej, ste-
rownik Heat Pump Manager, T-Cap 16 kW oraz sterowa-
nie w chmurze.
Podczas tegorocznej wystawy na stoisku Panasonic 
przedstawiono system wentylacji domu z odzyskiem 
ciepła, który dodatkowo ma możliwość kontroli wil-
gotności. Dzięki temu odprowadza on nadmiar wilgo-
ci z pomieszczenia np. po wzięciu prysznica, zaś zimą 
– zapobiega zbytniemu wysuszaniu powietrza. Domo-
wy system wentylacji Panasonic jest nie tylko prosty  
w instalacji i utrzymaniu, ale dzięki funkcji odzyskiwania 
ciepła pomaga również w oszczędzaniu energii. 
Kolejnym produktem prezentowanym przez Panaso-
nic będzie pompa Aquarea All-In-One. Urządzenie łączy  
w jednej obudowie moduł hydrauliczny z 200-litrowym 

zbiornikiem ciepłej wody, umożliwiając ogrzewanie, chło-
dzenie i produkcję c.w.u. Jednostkę wyróżnia nie tylko 
duża wydajność, którą potwierdza wysoki współczynnik 
efektywności COP sięgający 5, ale także niewielka waga 
i łatwość instalacji. Oprócz tego urządzenie pozwala na 
ograniczenie strat ciepła za sprawą izolacji otaczającej 
nierdzewny zasobnik wody, zaś duża powierzchnia wy-
miany ciepła podnosi wydajność jednostki. Dodatko-
wo moduł został zaopatrzony w nowy sterownik, który 
wskazuje zużycie energii.
Na frankfurckich targach Panasonic zaprezentował tak-
że pompę ciepła do produkcji c.w.u. Aquarea DHW. Pom-
pa w wersji wolno stojącej czerpie energię potrzebną 
do ogrzewania za pomocą przewodów powietrznych 
z zewnątrz lub z wnętrza samego budynku. Urządzenie 
może być podłączone do innych źródeł ciepła, jak cen-
tralne ogrzewanie lub panele solarne za pomocą jed-
nego lub dwóch rurowych wymienników ciepła. Sys-
tem charakteryzuje wysoka wydajność energetyczna 
oraz maksymalna pojemność zasobnika do 285 litrów. 

Rozwiązania klimatyzacyjne Panasonic  
na targach ISH 2015

Action Energy dystrybutorem marki AUX w Polsce
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  Przed montażem, na placu budowy sprawdzono 
czy zbiorniki i ich zawartość nie zostały uszkodzone 
podczas transportu (fot. 1).

Przygotowanie wykopu budowlanego. Niwelo-
wanie, stabilizowanie i wzmacnianie podłoża su-
chym betonem (fot. 2). Wielkość wykopu musi 
być dopasowana do wysokości dopływu i odpły-
wu oczyszczalni. Do wykonania wykopu zastoso-
wano koparkę. Jej trasę wyznaczono wcześniej za 
pomocą palików.

Za pomocą koparki  zbiornik POŚ został umieszczo-
ny w wykopie budowlanym, a następnie wypoziomo-
wany we właściwym położeniu (fot. 3).

Przed ułożeniem orurowania instalacji należało 
przeprowadzić częściowe wypełnianie wykopu bu-
dowlanego do ok. 100 mm poniżej krawędzi rury 
odpływowej, aby przewody rurowe nie utrudniały 
procesu wypełniania. Odpowiedni materiał wypeł-

Poniżej krótka relacja z montażu 
zakończonej niedawno budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków 
w technologii hybrydowej. W ramach 
gminnego zadania zostały wybudowane 
62 sztuki takich urządzeń z systemem 
odprowadzenia oczyszczonych ścieków 
do studni wybieralnych.

Relacja z budowy  
62 POŚ dla gminy 

Uczymy się na przykładzie

Justyna Pytkowska1

2

3

4
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niający musi łatwo się utwardzać i przepuszczać 
wodę. Nie może zawierać elementów o ostrych kra-
wędziach. Najbardziej odpowiednie są mieszani-
ny piasku i żwiru. Glina oraz gleby wiążące nie są 
odpowiednim podłożem do wypełniania (fot. 4).

Domowa instalacja będzie połączona ze zbiorni-
kiem POŚ za pomocą rury PCV. Przy wyprowadza-
niu rury kanalizacyjnej z budynku należy pamiętać 
o zachowaniu odpowiedniego spadku. 
Dobrze jest także, gdy rura wylotowa na wyjściu  
z budynku jest usytuowana możliwie jak najwyżej, 
daje to większe pole do regulacji odpowiedniego 
spadku (fot. 5).

Zbiornik należy napełniać każdorazowo ok. 30 cm 
wodą (fot. 6), a równocześnie odpowiednio wy-
pełniać warstwami wykop budowlany materiałem 
wypełniającym, a następnie utwardzać go. Zbior-
nik można napełniać wodą tylko do około 10 cm 
poniżej górnej krawędzi ściany oddzielającej. Na-
pełnienie należy równocześnie przeprowadzać we 
wszystkich komorach zbiornika. Zwłaszcza mię-
dzy żłobieniami oraz we wszystkich zagłębieniach 
zbiornika należy zwracać uwagę na to, aby zosta-
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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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ły one napełnione i zagęszczone, tak aby nie utwo-
rzyły się puste przestrzenie.

Następnie można rozpocząć układanie orurowania 
instalacji zgodnie z oznaczeniami instalacji i oznacze-
niami na zbiornikach (fot. 7). Wszystkie osłony usunąć  
z miejsc przyłączy. Prowadzenie węży napowietrza-
jących wykonuje się rurami PCV DN100. Podłączenie 
przewodów wężowych następuje za pomocą dołą-
czonych obejm ze stali szlachetnej. Węże powietrzne 
należy odpowiednio połączyć wg wskazówek ozna-
czonych kolorami i zabezpieczyć stalowymi obej-

mami. Węże prowadzą od sterownika do mamutów 
w zbiorniku POŚ.

Montaż szafki sterowniczej, w której zostanie umiesz-
czony kompresor i sterownik (fot. 8).

Wypełnianie wykopu: należy przy tym szczególnie 
uważać, aby nie  uszkodzić ułożonych przewodów 
rurowych. Ostatnim etapem jest już tylko …zago-
spodarowanie terenu wokół zbiornika POŚ (fot. 9).

W artykule wykorzystano zdjęcia firmy Roth  

8

9

Wybrano bank dla PROSUMENTA

26 lutego br.  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej zawarł umowę udostępnienia 
środków z Bankiem Ochrony Środowiska umożliwiającą 
klientom indywidualnym, wspólnotom i spółdzielniom 
mieszkaniowym pozyskanie dotacji i pożyczek na bu-
dowę mikroinstalacji OZE. BOŚ zapowiada, że sprzedaż 
kredytów z dopłatami na urządzenia wykorzystujące źró-
dła odnawialne do produkcji ciepła i prądu ruszy na po-
czątku kwietnia br. NFOŚiGW na program PROSUMENT 
łącznie do 2020 roku przeznaczył 800 milionów złotych.

Wsparcie finansowe na 6 rodzajów mikroinstalacji 
OZE. Wsparciem finansowym objęte są zakupy i montaż 
6 rodzajów instalacji wykorzystujących odnawialne źró-
dła energii do produkcji energii elektrycznej oraz ciepła 
i energii elektrycznej na potrzeby istniejących lub bu-
dowanych budynków mieszkalnych. Są to panele foto-
woltaiczne, małe wiatraki, pompy ciepła, kolektory sło-
neczne, kotły na biomasę i układy mikrokogeneracyjne 
(w tym małe biogazownie).
Korzystając z połączenia oferowanych dotacji i preferen-
cyjnych pożyczek, klient bez inwestowania zasobów wła-
snych, od razu może produkować prąd i ciepło z moż-
liwością sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej do 
sieci. Zależnie od rodzaju instalacji, klienci mogą liczyć 
na dotacje w wysokości 20-40% dofinansowania oraz 
pożyczki oprocentowane na 1% w skali roku na kosz-
ty kwalifikowane. O dofinansowanie mogą ubiegać się 
osoby fizyczne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Dlaczego tylko jeden bank? Z wyborem banków NFOŚiGW 
wstrzymywał się do 1 stycznia 2015 r. tj. do czasu wej-
ścia w życie ustawy o ułatwieniu wykonywania działal-
ności gospodarczej, która znowelizowała ustawę „Pra-
wo ochrony środowiska”, umożliwiającą zaproszenie do 
współpracy wielu banków jednocześnie. Zgodnie z no-
wym brzmieniem art. 411 ust. 10 – NFOŚiGW może udo-
stępniać środki finansowe bankom, z przeznaczeniem na 

udzielanie kredytów bankowych lub dotacji na wskazane 
przez siebie programy i przedsięwzięcia z zakresu ochro-
ny środowiska. Pomimo wcześniejszych negocjacji i usta-
leń Funduszu z udziałem przedstawicieli Związku Ban-
ków Polskich oraz wielu komercyjnych i spółdzielczych 
banków, na zaproponowane warunki współpracy zde-
cydował się ostatecznie tylko BOŚ. Jednym z warunków  
udziału w realizacji programu była deklaracja banku, że 
dysponuje placówkami bankowymi w każdym wojewódz-
twie do przyjmowania i obsługi wniosków beneficjentów.

Przykład dla inwestora indywidualnego. Wg szacun-
kowych obliczeń, koszt instalacji fotowoltaicznej o mocy 
3 kWp, która w większości przypadków gospodarstw do-
mowych jest adekwatna do potrzeb energetycznych ro-
dziny wynosi ok. 24 tys. zł. Oferowana 40% dotacja to 
9,6 tys. zł. Piętnastoletnia, 1% pożyczka może pokryć 
pozostałą część kosztów inwestycji – 14,4 tys. zł. Prze-
widywane roczne przychody z zaoszczędzonej energii 
pobieranej z sieci oraz sprzedaży nadwyżek to ok. 1 tys. 
zł. Średni czas eksploatacji mikroinstalacji produkują-
cych prąd to 20-25 lat.
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  Według danych GUS w 2014 roku Internetu uży-
wa blisko 67% osób w wieku 16-74 lat, głównie dla 
potrzeb korzystania z poczty elektronicznej (53%) 
oraz poszukiwania informacji o towarach i usługach 
(50%). Wśród przedsiębiorców 93% korzysta z Inter-
netu, a własną stronę internetową posiada 65% firm 
przede wszystkim w celu prezentacji swojej ofer-
ty (60% odpowiedzi). Według Raportu Instytutu 
Ekonomii Środowiska „Efektywność Energetyczna  
w Polsce – Przegląd 2012” informacji na temat ogra-
niczenia zużycia energii w domu najczęściej szuka-
no w Internecie (62%), a dopiero później w innych 
mediach (21%), u profesjonalistów (17%), w porad-
nikach (6%). Szereg faktów świadczy więc o wyso-
kiej i rosnącej roli Internetu jako środka komunikacji 
i źródła informacji. Im trudniejsza jest decyzja za-
kupowa przed jaką staje klient, im więcej ma po-
trzeb informacyjnych, tym dodatkowo istotniejsza 
będzie jego rola.

Potencjał i trendy zainteresowania 
urządzeniami grzewczymi w latach
2008-2014

Do najpopularniejszych segmentów branży G-I na-
leżą kotły oraz grzejniki. Zainteresowanie kotłami 
obniżyło się w widoczny sposób od 2008 roku (rys. 1). 
Może to wynikać z faktu, że są to „standardowe” urzą-
dzenia i potrzeby informacyjne w ich zakresie są rela-
tywnie niskie. Pompy ciepła należące wciąż do grupy 
„nowych technologii” notują wzrost zainteresowa-
nia w 2014 roku. Podobna sytuacja widoczna jest dla 
fotowoltaiki. Obniżyło się wyraźnie zainteresowa-
nie kolektorami słonecznymi, na co zapewne 
miał wpływ kończący się program dotacji „45%”. Do-
syć ciekawy jest wzrost zainteresowania grzejnikami  
w roku 2014. Jak wskazują dalej omówione statystyki 
jest to przykład produktu, który „sprzedaje się w Inter-
necie”, gdyż zapytania mają charakter głównie poszuki-
wania konkretnego już dostawcy/sklepu. Nie występuje 
w tym przypadku takie ryzyko niewłaściwego doboru, 

Internet jest jednym  
z podstawowych źródeł 
informacji o produktach  
i usługach również 
w branży grzewczo-
instalacyjnej (w skrócie 
G-I). Bieżący raport 
skupia się głównie na 
aspektach wykorzystania 
Internetu w działaniach 
marketingowych  
i sprzedażowych firm 
branży G-I oraz w procesie 
decyzyjnym klienta. 
Raport „Internet w branży 
grzewczo-instalacyjnej” 
publikowany był 3-krotnie 
staraniem Stowarzyszenia 
Producentów i Importerów 
Urządzeń Grzewczych 
SPIUG. Artykuł zawiera 
skrócony wybór 
statystyk z opracowania 
udostępnionego członkom 
stowarzyszenia.

Internet a branża grzewcza, 
czyli czego szukają klienci?

RAPORT 

ireneusz Jeleń

strona 10

1. RAPORT: Segmentacja rynku wg zainteresowań Klientów branży G-I w Internecie

WNIOSKI:

 Zmiana zainteresowania (zmiana 2014 do 2013): największy wzrost dla POMP CIEPŁA: +9%. Dla FOTOWOLTAIKI
oraz GRZEJNIKÓW: +7%. Spadek dla KOTŁÓW: -6% oraz dla KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH: -23%.

1.1. BRANŻA GRZEWCZA – ogólna struktura zainteresowania 2008-2014
- trendy w potencjałach zainteresowania

 Badanie określa trendy 
w potencjałach  
zainteresowania 
dla segmentów branży 
grzewczej w okresie
2008-2014

UWAGA: badanie na podstawie Google Trends dla Polski

+7%

+9%

+7%

-6%

-23%

1   Analiza zainteresowania (w Google) segmentami produktów z branży grzewczej w latach 2008-2014

strona 28

2. RAPORT: Trendy - Sezonowość zainteresowania segmentami produktów

2.7. OGÓLNY PRZEGLĄD – trendy długookresowe w latach 2010-2014

UWAGA: badanie w Google Trends dla Polski

Średnio2010                      2011                    2012                      2013                  2014

 Dodatkowa statystyka wskazuje na jednym wykresie trendy z pkt. 2.1-2.6., co pozwala porównać
jednocześnie poziomy zainteresowania segmentami produktów

2   Trendy miesięczne zainteresowania (w Google) segmentami produktów w latach 2010-2014
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jak dla kotła grzewczego, czy pompy ciepła. Dodatko-
wo duże zainteresowanie grzejnikami świadczy o na-
dal wysokich potrzebach rynku modernizacji.
 
Sezonowość zainteresowania 
urządzeniami 

Brak sezonowości w zainteresowaniu produktami 
branży G-I widać w segmentach „nowych techno-
logii”, za które można uznać fotowoltaikę, a także  
rekuperację. W takim przypadku występują potrze-
by informacyjne niepowiązane z poziomem sprzeda-
ży. Potencjalni klienci dopiero pozyskują wiedzę na 
temat „nowych technologii”. 
Warto jest porównać trendy zainteresowania na polskim 
rynku branży G-I i rynku niemieckim, który ma cechy 
rynku ustabilizowanego. Sezonowe zainteresowanie  
kotłami i grzejnikami ma bardzo podobny przebieg 
w Polsce i w Niemczech. Bardzo podobnie kształtują 
się także trendy zainteresowania dla pomp ciepła  
i kolektorów słonecznych (rys. 3). Pompy ciepła 
cieszą się w ostatnich latach w miarę wyrównanym 
zainteresowaniem, z kolei w przypadku kolektorów 
słonecznych nastąpił spadek zainteresowania na 
przestrzeni lat 2011-2014.
Odmienne trendy zainteresowania dla obydwu ryn-
ków można z kolei zaobserwować dla rekuperacji  
i fotowoltaiki (rys. 4). Zainteresowanie rekuperacją 

w Niemczech pozostawało stałe w latach 2010-2014, 
w Polsce nieznacznie wzrasta w każdym roku. Wy-
raźna różnica występuje dla fotowoltaiki, gdzie 
w Polsce zainteresowanie gwałtownie wzrosło po-
między rokiem 2012 i 2013, a w Niemczech wyraź-
nie i systematycznie obniżyło się w ostatnich 4 la-
tach (rys. 4).

Charakter zainteresowania według
segmentów produktów

W przypadku zainteresowania kotłami (uwzględnio-
no również frazy z określeniem „piece”) zdecydowa-
nie największa część (82%) zapytań dotyczyła kon-
kretnych rodzajów, jak np. „kocioł gazowy”, „kocioł na 
drewno”, „piec miałowy” itp. (rys. 5). Statystyka pro-
centowa wskazuje, że największym zainteresowaniem 
cieszyły się kotły gazowe (rys. 6). Również dla pomp 
ciepła w 2014 roku większość zapytań (60%) doty-
czyło konkretnych rodzajów urządzeń jak np. „pompy 
gruntowe”, „pompy powietrze-woda”, „pompy ciepła 

split”, itp. Konkretne zapytania (60% w 2014r.) o typy 
pomp ciepła mogą świadczyć o większej ich znajo-
mości, czyli „pytający wiedzą, o jakie pompy ciepła 
pytać”. Wysokie zainteresowanie w przypadku pomp 
ciepła zanotowano dla poszukiwania cen urządzeń 
oraz dostawców. Dla kolektorów słonecznych no-
tuje się więcej niż dla innych segmentów produktów 
pytań o ceny, dotacje oraz opinie (rys. 5). Grzejniki są 
produktem na tyle znanym, że większość zapytań do-
tyczy albo konkretnych produktów, np. „grzejniki pły-
towe”, czy „grzejniki łazienkowe”, albo dostawców, np. 
„grzejniki kraków”, „grzejnik łazienkowy poznań”, itp.

POMPY CIEPŁA

2010                              2011                                2012                            2013                   2014

2010                 2011               2012               2013               2014

KOLEKTORY SŁONECZNE

2010                              2011                                2012                            2013                   2014
2010                 2011               2012               2013               2014

REKUPERACJA

2010                              2011                                2012                            2013                   2014

2010                 2011               2012               2013               2014

FOTOWOLTAIKA

2010                              2011                                2012                            2013                   2014

2010                 2011               2012               2013               2014

3   Trendy zainteresowania (w Google) pompami ciepła i kolektorami słonecznymi w latach  
2010-2014 na rynku polskim i niemieckim

4   Trendy zainteresowania (w Google) rekuperacją i fotowoltaiką w latach 2010-2014 na rynku 
polskim i niemieckim

Im bardziej „standardowe” na ryn-
ku urządzenie, tym bardziej wi-
doczna jest analogia w szczytowych 
punktach zainteresowania dla prze-
strzeni kolejnych lat. Dla grzejni-
ków i kotłów największe zaintereso-
wanie przypada na okres VIII-X, dla 
pomp ciepła w miesiącach IX i II. 
Z kolei dla kolektorów słonecznych 
w miesiącu III, poza wyjątkiem  
w roku 2010 z największym zainte-
resowaniem w VIII, w następstwie 
wprowadzenia programu dotacji 
„45%” (rys. 2).

W przypadku kotłów i grzejników 
można zauważyć znacznie większą 
znajomość marek, gdyż około  90% 
zapytań w ramach pytań o dostawcę, 
wskazuje na producenta/dostawcę 
(np. „kotły vaillant”, „piece termet”, 
„kotły buderus” „kotły viessmann”, 
„kotły pleszewskie” itp.). 

http://www.instalreporter.pl


Z kolei dla pomp ciepła i kolektorów słonecznych, 
znajomość marek jest albo niższa, bo na poziomie 
ok. 30%, albo też poszukuje się świadomie  lokalnych 
dostawców np. „pompy ciepła wrocław”, „kolekto-
ry słoneczne poznań” itp. Dla grzejników sytuacja 
identyczna jak dla kotłów, tzn. w ramach zapytań 
o dostawcę, ponad 90% dotyczy konkretnej marki, 
np. „grzejnik purmo”, „grzejnik kermi”, itd.

Analiza zainteresowania klientów 
– jaki kocioł?

W 2014 roku zainteresowanie kotłami gazowymi nie-
znacznie wzrosło w porównaniu do roku 2013 (rys. 6). 

Widoczny z kolei był wyraźny wzrost zainteresowania 
w 2014 roku kotłami na paliwa stałe przy spadku zain-
teresowania kotłami elektrycznymi i olejowymi. Jak 
więc widać tam, gdzie klienci nie mają lub nie chcą 
mieć dostępu do gazu ziemnego, następują szybkie 
zmiany zainteresowania innymi rodzajami źródeł cie-
pła. Można zakładać, że jest to działanie impulsywne, 
na które wpływ ma aktualna sytuacja na rynku paliw, 
ale także otoczenie polityczno-gospodarcze.
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1.6.2. Charakter zainteresowania w segmentach produktów (2012-2014) - szczegółowo

 Na podstawie łącznie 2855 zapytań, statystyka 
pozwala ocenić rodzaj zainteresowania
w latach 2012-2014 dla grup produktów.

UWAGA: badanie w Google dla Polski, na podstawie średniej liczby miesięcznej wyszukiwań słów kluczowych (średnia dla 12-tu miesięcy).

WNIOSKI:

 Dla KOTŁÓW większość pytań (82%) dotyczy 
PRODUKTÓW (np. „kotły na gaz”, „piece miałowe”)

 Dla POMP CIEPŁA największy udział zapytań 
o PRODUKTY, np. „pompa ciepła cwu”, „gruntowe 
pompy ciepła”, „pompa ciepła powietrze”, itd..
 statystyka pkt.1.3.

 Dla KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH większość 
pytań dotyczy CEN (np. „ile kosztują kolektory 
słoneczne”, „kolektory słoneczne allegro”, „panele 
solarne cena” itp.) oraz DOSTAWCY (np. „solary
lublin”, „kolektory słoneczne gdańsk”, itp.)

 Dla GRZEJNIKÓW niemal całość zapytań dotyczy 
DOSTAWCY (np. „grzejniki opole”, „kaloryfery 
kraków”, itp.) oraz PRODUKTÓW (np. „grzejniki 
żeberkowe”, „grzejnik łazienkowy”, grzejniki 
dekoracyjne”, „grzejniki aluminiowe włoskie” itp.)
 statystyka pkt.1.5.

CENY          DOSTAWCA          OPINIE           PRODUKTY         DOTACJE

KOLEKTORY SŁONECZNE

GRZEJNIKI

POMPY CIEPŁA

KOTŁY

5   Charakter zapytań w segmentach produktów branży grzewczej w latach 2012-2014

Zainteresowanie kotłami gazowymi 
(rys. 7) dotyczy głównie kotłów kon-
densacyjnych (24% zapytań w roku 
2014, 14% w 2013) oraz term/piecy-
ków łazienkowych (22%) i kotłów 
dwufunkcyjnych (21%). 

Rettig Heating Sp. z o o.   ul. Przemysłowa   44-203 Rybnik 
Oddział w Wałczu   ul. Budowlanych 10   78-600 Wałcz
www.vogelundnoot.com.pl

Grzejniki kanałowe ze wspomaganiem 
wentylatora lub bez

KATALOG TECHNICZNY
GRZEJNIKI KANAŁOWE INTRATHERM

INTRATHERM
...aranżacja pomieszczeń bez ograniczeń

Różnorodność materiałów i kolorów stwarza ogromne możliwości projektowe.
Kratki maskujące pozwalają ukryć miejsce łączenia krawędzi grzejnika z podłogą.
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We wszystkich wymienionych grupach zanotowa-
no wyraźny wzrost zainteresowania w porównaniu 
do roku 2013. W przypadku kotłów węglowych  
(rys. 7) nastąpił wyraźny spadek zainteresowania  
kotłami na ekogroszek i z podajnikiem (odpo-
wiednio w 2014 oku 33% i 19% podczas gdy w 2013 
roku: 51% i 28%). W 2014 roku zwiększyło się zain-
teresowanie kotłami „wszystkopalnymi”, stąd takie 
wpisy szukanych fraz jak np. „kotły na węgiel i drew-
no”, „piece na wszystko”.

Analiza zainteresowania Klientów 
– jaka pompa ciepła?

Pompy ciepła cieszą się coraz większym zaintere-
sowaniem i jednocześnie coraz więcej pada konkret-
nych zapytań, co widać było w roku 2014 (rys. 8) po 
segmencie pomp ciepła powietrznych (66% za-
pytań w 2014 roku) oraz dla podgrzewania wody 
użytkowej c.w.u. (15%). Nieznacznie także wzro-
sło zainteresowanie pompami ciepła gruntowymi 
(11% w 2014 roku, 10% w 2013).

GAZ OLEJ WĘGIEL DREWNO ZBOŻE ELEKTR. INNE
2014 40,5% 2,2% 23,8% 22,3% 1,2% 7,6% 2,4%
2013 38% 5% 15% 14% 0,6% 22% 5%

2012 40% 4% 24% 15% 0,7% 13% 3%

6   Struktura zainteresowania kotłami grzewczymi w latach 
2012-2014

7   Struktura zainteresowania typami kotłów na gaz i węgiel

* 5000 zł u wybranych Autoryzowanych Instalatorów pomp ciepła NIBE.
Regulamin promocji oraz szczegółowe informacje na www.biawar.com.pl

Jakość czy cena?
Nie musisz iść na kompromis!

Zarejestruj się na www.biawar.com.pl
i skorzystaj z wyjątkowej oferty NIBE.

NIBE-BIAWAR Sp. z o.o. al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok, tel. 85 662-84-90, fax 85 662-84-81, e-mail: pompyciepla@biawar.com.pl, infolinia: 0801 003 066  www.biawar.com.pl

DOTACJA 
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tości, brak unikalnych materiałów i często powiela-
nie ich z innych stron, np. producentów.

Wpływ aktywności firm na pozyskiwanie klientów
Również warto przypomnieć dane z poprzednich 
raportów, które wskazywały, w jakim stopniu dzia-
łalność w Internecie małej firmy instalacyjnej, wpły-
wa na pozyskiwanie klientów. Na podstawie bada-
nia opinii blisko 60 podmiotów można stwierdzić, że  
w firmach posiadających własną stronę, „klientów  
z Internetu” było blisko 3 razy więcej niż w firmach 
nieposiadających własnej strony.

Sprzedaż produktów w Internecie

Bezpośrednia sprzedaż urządzeń grzewczych w In-
ternecie ma śladowy charakter. Dominujący w e-han-
dlu serwis Allegro stanowi przede wszystkim dla 10% 
firm branży G-I aktywnych w tego rodzaju działaniu, 

formę reklamy. Procent aukcji kończących się trans-
akcją jest najwyższy dla grzejników, gdzie wynosi po-
nad 1%, ale już dla kotłów, pomp ciepła i kolektorów 
słonecznych wynosi od 0,2 do 0,6%. Jednocześnie 
firmy branży G-I upatrują w funkcjonowaniu e-han-
dlu zagrożenia dla własnej działalności ze względu 
na obniżanie cen sprzedażowych produktów i usług. 
Z pewnością można mówić o przełożeniu obecno-
ści produktów i usług w Internecie na ich późniejszą 
sprzedaż w tradycyjnych punktach (w siedzibie fir-
my). Tak zwany efekt ROPO (najpierw oględziny pro-
duktu w Internecie, a później tradycyjny zakup) się-
ga w branżach technicznych od 50 (np. RTV/AGD) do 
70% (samochody). Nie jest znane oficjalne badanie 
krajowe lub zagraniczne tego efektu w branży G-I, 
ale należy przypuszczać, że nie będzie ona tutaj wy-
jątkiem. Tym bardziej więc ranga Internetu dla bran-
ży grzewczo-instalacyjnej i szerzej patrząc dla całej 
branży budowlanej, będzie stale rosnąć.  

Statystyka zainteresowania standardami 
energetycznymi budynków

Znajomość pojęcia „dom pasywny” jest zdecy-
dowanie największa i nie jest znane szerzej pojęcie 
„dom niskoenergetyczny”, a co najwyżej „dom 
energooszczędny” (rys. 9). Najwyższe zainteresowa-
nie domem pasywnym miało miejsce w 03.2013, 
gdy w mediach informowano szeroko o uruchamia-
niu programu dopłat NFOŚiGW do budowy domów 
o wyższym standardzie energetycznym. Dla porów-
nania na ustabilizowanym rynku niemieckim dom 
pasywny stanowi już na tyle standardowe rozwią-
zanie, że potrzeby informacyjne są dla niego male-
jące (rys. 9).

Wykorzystanie Internetu przez firmy 

Producenci z branży G-I posiadają rozbudowane ser-
wisy internetowe, które stanowią dla potencjalnych 

klientów źródło informacji zarówno merytorycznych, 
jak i praktycznych – chociażby na temat możliwości 
zakupu urządzeń u lokalnego dystrybutora. Duży  
i rosnący potencjał dotyczy bezpośredniego poszuki-
wania lokalnego dostawcy usług i produktów z bran-
ży G-I. W ramach poprzednich raportów w roku 2012 
i 2013 (na podstawie 200 losowo wybranych pod-
miotów) dokonano oceny jakości funkcjonowania 
małych firm instalacyjno-handlowych w Internecie, 
przyjmując kilka podstawowych kryteriów istotnych 
w szczególności ze względu na potrzeby informacyj-
ne potencjalnych klientów. Warto przypomnieć, że 
własną stronę internetową posiadało w 2013 roku 
55% firm instalacyjnych. Ich widoczność w Interne-
cie, uwzględniając fakt, że około 90% użytkowników 
Internetu przegląda jedynie pierwszą stronę wyników 
wyszukiwania wyników w Google, jest jednak niewiel-
ka. Niecałe 9% małych firm ma szansę być odnalezio-
nych przez klientów szukających lokalnie dostawcy 
na zasadzie zapytań typu „kotły wrocław”, „kolekto-
ry kraków” itp. Powodem tego jest zazwyczaj trud-
ność w bieżącym prowadzeniu własnej strony, jak 
również nienajwyższa jakość jej zawartości i budo-
wy, na co może się składać brak aktualizacji zawar-

8   Zainteresowanie rodzajami pomp ciepła w 2014 roku

d

dom energooszczędny

d

9   Struktura zainteresowania typami kotłów na gaz i węgiel
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  Hybrid 

Nikt nie jest w stanie dziś przewidzieć, jak będą kształ-
tować się ceny nośników energii za kilka lat. W tym 
kontekście szczególnie istotne jest wybieranie syste-
mów grzewczych cechujących się maksymalną ela-
stycznością w zakresie wyboru nośników energii. 
Nowe kotły hybrydowe firmy Viessmann wychodzą 
naprzeciw tym zmianom. Celem jest zastosowanie 
optymalnego miksu odnawialnych i konwencjonal-
nych nośników energii (np. powietrznej pompy cie-
pła i kotła olejowego). Kotły można ustawić w taki 
sposób, by przy wahających się cenach energii za-
wsze pozwalały uzyskać najniższe koszty ogrzewania.

Wysokowydajne, a jednocześnie odnawialne
Urządzenia hybrydowe to nowa kategoria urządzeń, 
która poprzez połączenie różnych nośników energii 
lepiej niż kiedykolwiek wcześniej spełnia wymogi 
przemiany energetycznej w zakresie systemu grzew-
czego. Tym samym użytkownik nie jest już uzależnio-
ny od jednego nośnika energii i może w optymalny 
sposób wykorzystać zalety rożnych paliw.

Hybrid Pro Control obniża zużycie i emisję CO2

Zintegrowany manager energii Hybrid Pro Control 
zapewnia zastosowanie optymalnego miksu energe-
tycznego z użyciem odnawialnych paliw i oleju czy 

Motto firmy Viessmann na targach ISH Energy 2015 to „Hybrid – Connect – 
Power”. Tym samym porusza główne tematy, które w najbliższej przyszłości 
będą miały istotny wpływ na zmiany w naszej branży.

Viessmann i… 
trzy wieże: hybrid, 
connect, power

Rozwiązania przyszłości już dziś na targach ISH  
i w ofercie firmy

Prof. dr Martin Viessmann podczas konferencji prasowej  
na targach ISH 2015

Hybrid to synonim przyszłościowe-
go miksu energetycznego dzięki ela-
stycznemu wykorzystaniu dwóch 
rożnych, płatnych nośników energii 
w jednym urządzeniu – to rozwiąza-
nie odnawialne, a jednocześnie wy-
soko efektywne. 

http://www.instalreporter.pl
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Connect

System grzewczy w sieci
Firma Viessmann podejmuje to wyzwanie i oferuje swo-
im klientom przyszłościowe rozwiązania: od nowego, 
kolorowego wyświetlacza dotykowego i funkcji Inter-
net inside, przez mobilną obsługę urządzeń, po stero-
wanie całym systemem zarządzania energią w domu.

Połączenie i osieciowanie to cechy charakteryzują-
ce wszystkie aspekty produktów firmy Viessmann. 
Użytkownicy korzystają z wysokiego poziomu kom-
fortu oraz efektywnych, oszczędnych i przyszłościo-
wych systemów energetycznych stosujących najno-
wocześniejsze technologie regulacyjne.

Internet inside
Wyjątkowym urządzeniem jest nowy, gazowy kon-
densacyjny kocioł ścienny Vitodens 300-W, który jako 
pierwsze urządzenie grzewcze firmy Viessmann ma 
opcję Internet inside.
Wszystkie inne wytwornice ciepła można połączyć 
z Internetem przez złącza komunikacyjne Vitocom.

Mobilność dzięki Vitotrol Plus App
Aplikacja Vitotrol Plus to mobilne narzędzie służą-
ce do sterowania całym systemem energetycznym.

gazu, obniżając jednocześnie koszty i emisje CO2. 
Ponadto urządzenia hybrydowe firmy Viessmann 
spełniają wymogi krajowych rozporządzeń w spra-

wie energooszczędności w zakresie udziału paliw 
odnawialnych.

Alternatywa dla modernizacji dzięki olejowi
Poprzez pierwsze olejowe urządzenie hybrydowe  
Vitolacaldens 222-F firma Viessmann ponownie po-
twierdza szczególne kompetencje w zakresie opalanych 
olejem wytwornic ciepła. Połączenie oleju z energiami 
odnawialnymi stanowi tym samym przyszłościową al-
ternatywę. Podane argumenty dotyczą również ga-
zowego urządzenia hybrydowego Vitocaldens 222-F, 
które zostało już z sukcesem wprowadzone na rynek.

Uzupełnienie posiadanego kotła
Moduł wewnętrzny pompy ciepła Vitocal 250-S jest 
dobrym rozwiązaniem przy uzupełnianiu istniejące-
go kotła olejowego/gazowego lub na granulat drzew-
ny o mocy sięgającej 30 kW.

Stoisko firmy Viessmann robi wrażenie  
– relacja z wizyty na stoisku 

Zwiedzając stoisko Viessmann na targach ISH, mie-
liśmy wrażenie przemyślanej harmonii między no-
woczesną techniką a  designem. Nad stoiskiem gó-
rowały trzy wieże symbolizujące: hybrid, connect, 
power. Dynamicznie zmieniające się informacje 
techniczne przeplatane grafiką laserową z odpo-
wiednim podkładem muzycznym, jak na pokazie 
„światło i dźwięk” kreowały świetny spektakl pla-
styczny. Tegoroczny projekt wspomnianych wież 
był zupełnie różny od poprzedniej edycji targowej 
z koncepcją „wysp tematycznych” z ekspozycja-
mi urządzeń dedykowanymi do określonych bu-
dynków. Targi ISH, a szczególnie ekspozycja firmy  
Viessmann, produkty i rozwiązania tu zaprezento-
wane pokazują, jak bardzo systemy grzewcze i in-
stalacyjne stają się nie tylko coraz bardziej zaawan-
sowane technologicznie, zróżnicowane pod kątem 
źródeł ciepła, czy nakierowane na energie odna-
wialne, ale też zadziwiają nas one swoją automa-
tyką i możliwościami wykorzystania Internetu do 

kontroli i serwisu urządzeń. Na nas duże wrażenie 
zrobiły m.in. rozwiązania urządzeń hybrydowych 
(olejowo-hybrydowe urządzenie kompaktowe  
Vitolacaldens 222-F), innowacyjny system Smart 
Home Vitocomfort 200 oraz wsparcie i opieką, jaką 
Viessmann otacza zarówno klientów, jak i serwi-
santów – tu bardzo praktyczne aplikacje umoż-
liwiające uzyskanie szybkiej informacji o serwi-
sowanym urządzeniu, najczęściej wymienianym  
i dostępnym od ręki elementom itp. 
Podsumowując, warto przytoczyć słowa prof.  
dr Martina Viessmanna: „…firma Viessmann zapre-
zentuje się więc jako marka silniejsza niż kiedykol-
wiek wcześniej. Jesteśmy wysoko wyspecjalizowa-
ni we wszystkich segmentach rynku, postrzegamy 
jednak – w odróżnieniu od producentów pojedyn-
czych urządzeń – technikę grzewczą, chłodzącą  
i wentylacyjną jako systemową całość i zapewnia-
my otwarte w sensie technologicznym i neutral-
ne pod względem nośników energii doradztwo”.

Sebastian Walerysiak, prezes Viessmann Sp. z o.o., 
oprowadzał dziennikarzy po stoisku

Connect nawiązuje do cyfrowego za-
rządzania energią budynku w sie-
ci poprzez inteligentne interfejsy łą-
czące wszystkie podzespoły systemu 
oraz zapewniające połączenie z Inter-
netem, a tym samym gwarantujące 
najwyższy komfort i bezpieczeństwo.

http://www.instalreporter.pl


Nieważne gdzie – tuż przed powrotem do domu wy-
starczy kilka razy dotknąć ekranu smartfona, by za-
pewnić w mieszkaniu odpowiednią temperaturę.

Inteligentne zarządzanie energią w całym 
budynku
Vitocomfort 200 to o wiele więcej niż komunikacja 
z urządzeniem grzewczym. System Smart Home  
z funkcjami Smart Heating i Smart Energy to syno-
nim kompleksowego zarządzania energią w zakre-
sie ogrzewania, chłodzenia/wentylacji i fotowolta-
iki. Dzięki aplikacji centrala domowa z dostępem do
Internetu steruje i zarządza wszystkimi dodatkowy-
mi podzespołami zacienienia i oświetlenia w dowol-
nym czasie i z dowolnego miejsca.

Power

Zdecentralizowane, skojarzone zaopatrzenie w ciepło 
i prąd coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. Im wyż-

szy jest udział zasilania prądem pochodzenia odna-
wialnego, tym ważniejsza staje się możliwość regu-
lacji wytwarzanej mocy.

Rynek ciepła i prądu jednoczy się
Ogrzewanie wytwarzające prąd w przyszłości będzie 
włączać się, gdy nie wieje wiatr i nie świeci słońce. 
Urządzenia mikrokogeneracyjne i moduły kogene-
racyjne będą więc w dłuższej perspektywie użytko-
wane raczej ze względu na prąd niż ciepło.
Firma Viessmann jest już poprzez swoją komplekso-
wą ofertę przygotowana na rosnące znaczenie połą-
czonego rynku ciepła i prądu.

Większa niezależność dzięki ogrzewaniu 
wytwarzającemu prąd
Samodzielne wytwarzanie energii przy wykorzystaniu 
kogeneracji lub fotowoltaiki zastępuje konieczność 
zakupu energii prądu z sieci publicznej. Systemy mi-
krokogeneracyjne w połączeniu z systemem maga-
zynowania energii mogą zapewnić samowystarczal-
ność w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną.
Nie tylko samowystarczalne, ale też w pełni odna-
wialne jest połączenie fotowoltaiki i pompy ciepła. 
Urządzenie grzewcze wykorzystuje bezpłatne ciepło 
ze środowiska naturalnego, a podzespoły elektrycz-
ne są zasilane samodzielnie wytworzonym prądem 
z bezpłatnej energii słonecznej.

Światowa nowość: ogrzewanie ogniwami 
paliwowymi
Vitovalor 300-P to pierwszy, seryjny system ogrze-
wania firmy Viessmann wykorzystujący ogniwa pa-
liwowe. Centrala łączy w sobie centralne ogrzewanie  
i przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz wytwa-
rzanie energii elektrycznej. Dzięki temu użytkownik 
końcowy staje się w dużym stopniu niezależny od 
rosnących cen prądu.

Więcej o nowościach Viessmann w kolejnych nume-
rach InstalReportera  

Power symbolizuje wytwarzanie  
i wykorzystanie własnego prądu  
w domu, co zapewnia dużą niezależ-
ność i ochronę klimatu.
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  W zakresie pomp ciepła NIBE, zaprezentowa-
nych zostało wiele nowych produktów i rozwiązań 
systemowych w ogrzewaniu, chłodzeniu i wentylacji, 
zarówno do obiektów nowych, jak i termomodernizo-
wanych. Na targach swoją premierę miała hybrydowa 
pompa ciepła powietrze/woda z jednostką we-
wnętrzną NIBE GVM 200, z wbudowanym gazowym 
kotłem kondensacyjnym, pełniącym rolę szczytowe-
go źródła ciepła. Rozwiązanie szczególnie polecane 
jest do domów poddawanych termomodernizacji  
i umożliwia obniżenie zarówno kosztów inwestycyj-
nych, jak i eksploatacyjnych, w wyniku doboru pom-
py ciepła o mniejszej mocy grzewczej, pracującej  
z wyższą wydajnością w zakresie wyższych wartości 
temperatury powietrza zewnętrznego.
Oferta powietrznych pomp ciepła typu NIBE SPLIT 
aktualnie przechodzi lifting, polegający głównie na 
zmianie jednostki wewnętrznej, a co się z tym wią-

że panelu sterowania tego typu pomp ciepła. Już 
wkrótce, wszystkie powietrzne pompy ciepła NIBE,  
w tym systemy typu split, będą miały wspólny ste-
rownik NIBE SMO z kolorowym wyświetlaczem umoż-
liwiającym pracę w kaskadzie oraz sterowanie przez 
Internet za pomocą systemu NIBE UPLINK. Alterna-
tywnym rozwiązaniem, będzie kompletna centra-
la wewnętrzna NIBE VVM lub hybrydowa NIBE GVM 
z wbudowanym zbiornikiem c.w.u., sterownikiem  
i szczytowym źródłem ciepła w postaci modułu elek-
trycznego lub kotła gazowego.

W zakresie gruntowych pomp ciepła, NIBE zaprezen-
towało nowy, rozszerzony o jednostkę do 12 kW, typo-
szereg pomp ciepła z modulowaną mocą grzewczą, 
bijący rekordy sprawności w testach prowadzonych 
przez niezależne instytuty badawcze (SCOP = 5,5!). 
Nowym rozwiązaniem systemowym jest rekuperator 

NIBE ERS, sterowany z poziomu pompy ciepła NIBE 
dający kompletny system zapewniający ogrzewa-
nie, produkcję c.w.u., chłodzenie i wentylację z odzy-
skiem ciepła. Ciekawym rozwiązaniem prezentowa-
nym na targach ISH 2015, jest nowa pompa ciepła 
do produkcji c.w.u. NIBE F135, która w połączeniu 
z powietrzną pompą ciepła NIBE F2040 zapewnia 
wyższą sprawność systemu, komfort wentylacji budyn-
ku, a także umożliwia realizację dwóch funkcji jedno-
cześnie: chłodzenia z pompy ciepła NIBE F2040 i pro-
dukcji c.w.u przez NIBE F135 przy wykorzystaniu ciepła 
odzyskanego z powietrza odpadowego z budynku.

Nowością NIBE jest również system integracji 
NIBE API, który umożliwia zewnętrzną komunika-
cję. Pompa ciepła NIBE włączona do sieci interne-
towej i „chmury” obliczeniowej NIBE UPLINK może 
komunikować się z innymi urządzeniami elektronicz-
nymi mającymi dostęp do „chmury”, takimi jak np. 
termostaty grzejnikowe i czujniki pokojowe Schne-

Targi ISH we Frankfurcie, to jedna z największych międzynarodowych imprez wystawienniczych z dziedziny rozwiązań sanitarnych  
i  energooszczędnych technologii grzewczych, na której również w tym roku, nie mogło zabraknąć marki NIBE i firmy NIBE-BIAWAR. 

Nowości NIBE-BIAWAR – ISH 2015
Małgorzata sMuczyńska

Typoszereg gruntowych pomp ciepła NIBE F1255  
z modulowaną mocą grzewczą

System hybrydowy NIBE F2040+GVM 200

http://www.instalreporter.pl
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ider, czy automatyka systemów grzewczych innych 
producentów. System integracji NIBE API zapewnia 
więc w tym przypadku komunikację i kontrolę pracy 
pompy ciepła z poziomu systemu dystrybucji ciepła. 
Aktualnie z systemu NIBE API korzysta firma Sche-
ider, jednak jest on ogólnie dostępny, więc w przy-
szłości zobaczymy więcej tego typu urządzeń i pro-
ducentów zainteresowanych integracją z pompami 
ciepła NIBE. Drugą funkcją systemu API jest umożli-
wienie komunikacji z pompą ciepła przez systemy in-
teligentnego zarządzania budynkiem. Ponadto dzięki 
systemowi integracji NIBE API, mając dostęp do in-
formacji zawartych w chmurze, programiści mogą 
tworzyć swoje własne aplikacje.

W zakresie kotłów na biomasę, podczas targów ISH 
2015 we Frankfurcie, firma NIBE-BIAWAR zaprezento-
wała nowy, w pełni automatyczny kocioł Pelmax 
o mocy 12 kW. Dla urządzenia dedykowany jest za-
sobnik peletu o pojemności 200 l wraz z podajnikiem 
umieszczonym w nowoczesnej obudowie. Przedsta-
wione urządzenie jest idealnym źródłem ogrzewania 
do domów o powierzchni grzewczej do 150-180 m2. 

Kolejną zaprezentowaną nowością był kocioł Pelmax 
Touch 20 kW z mikroprocesorowym regulatorem 
wyposażonym w kolorowy panel dotykowy. Nowe 
urządzenie będzie stanowiło następcę kotła  
Pellux 200 o mocy 20 kW. Kocioł w standardzie posia-
da m.in. wbudowaną pompę obiegową c.w.u., trójdro-
gowy zawór mieszający z siłownikiem do współpracy 
z instalacją c.o., system automatycznego czyszcze-
nia rusztu i wymiennika kotła oraz automatyczny 
system sterowania pogodowego, zawierający czuj-
niki temperatury zewnętrznej oraz czujniki tempe-
ratury wody grzewczej. 

Zaprezentowane nowości zostaną wprowadzone do 
oferty NIBE-BIAWAR jeszcze w 2015 r.   

Zapraszamy do obejrzenia filmu 
prezentującego nowości NIBE,  
na naszej stronie internetowej:
http://www.biawar.com.pl/baza-
-wiedzy-pompy-ciepla/prezentacje-
-multimedialne oraz na naszym ka-
nale YouTube/NIBE PL.

Pelmax 12 kW

Pelmax Touch 20 kW

Komentarz ZP FEO w sprawie uchwalenia  
ustawy o OZE

20 lutego br. dobiegła końca kilkuletnia batalia przed-
stawicieli branży OZE z parlamentarzystami. Tego dnia 
ustawa o odnawialnych źródłach energii została przy-
jęta przez Sejm. Podczas głosowania posłowie zdecy-
dowali o odrzuceniu senackiej poprawki zastępującej 
taryfy gwarantowane dla prosumentów taryfą w wy-
sokości 210 proc. średniej ceny rynkowej dla instalacji 
do 10 kW. Za odrzuceniem poprawki głosowało 227 po-
słów, przeciw było 200, od głosu wstrzymało się 9 po-
słów. Za korzystnymi dla prosumentów rozwiązaniami 
głosowało niemal całe PSL, a także posłowie SLD, TR  
i PiS. Ustawa czeka teraz na podpis prezydenta.
– W imieniu Związku Pracodawców Forum Energetyki 
Odnawialnej, którego członkami są pracodawcy, przed-
stawiciele świata nauki i ekonomii oraz zwykli obywate-
le, chciałbym podziękować wszystkim osobom zaanga-
żowanym w prace nad poprawką prosumencką, która 
po raz pierwszy została zaprezentowana przez przed-
stawicieli ZP FEO i Instytutu Energetyki Odnawialnej na 
pierwszym posiedzeniu Komisji ds. Energetyki – mówi 
Paweł Wyszyński, wiceprezes Związku Pracodawców 
Forum Energetyki Odnawialnej. – Przyjęcie przez Sejm 
ustawy w ostatecznym kształcie nie byłoby też możli-

we bez prosumentów, którzy zaangażowali się w obro-
nę swej energetycznej niezależności – dodaje.
Zdaniem Wyszyńskiego uchwalenie taryf w zakresie do 
10 kW daje realną możliwość rozwoju branży w segmen-
cie mikroinstalacji OZE. – Oczywiście koncerny w dal-
szym ciągu będą wytwórcami energii, a państwo organi-
zatorem jej produkcji i sprzedaży. Rozwój mikroinstalacji 
da nam jednak impuls do rozwoju – nauczy nas oszczę-
dzania, a także pozwoli lepiej zadbać o klimat – doda-
je wiceprezes ZP FEO.
Wyszyński krytycznie ocenia działania polskiego rządu, 
który podzielił się podczas głosowania nad ustawą. – 
Przekonaliśmy się, że Platforma jest „obywatelska” tylko 
z nazwy. Na naszych oczach chciano dokonać manipu-
lacji. Zaproponowana przez Senat poprawka, mówiąca 
o dopłacie 210 proc. ceny hurtowej energii z roku po-
przedniego, byłaby dla producentów wyjątkowo nieko-
rzystna. W ten sposób rząd chciał zarobić na każdym 
kilowacie z instalacji OZE odsyłanej do sieci przez pro-
sumenta, kwotę około 150 proc. Tymczasem poprawka 
sejmowa to korzystny bilans między ceną, za jaką pła-
ci średnie gospodarstwo domowe, a ceną za sprzedaż  
z domowej instalacji OZE – wyjaśnia Wyszyński.

Hydro-Vacuum – II edycja konkursu

Zapraszamy do wzięcia udziału w II edycji konkursu wie-
dzy o fabryce pomp i systemów pompowych Hydro-
-Vacuum. Do wygrania 10 nagród głównych w postaci 
tabletów, dysków i zegarków oraz 100 gadżetów firmo-
wych Hydro-Vacuum. W porównaniu do I edycji zmieni-
ły się nieznacznie zasady. Aby wziąć udział w konkursie 

wystarczy na stronie konkursowej, w jak najkrótszym 
czasie odpowiedzieć na 10 losowych pytań dotyczą-
cych Hydro-Vacuum i jej produktów. Konkurs trwa do 
9.06.2015 r. Wyniki będą ogłoszone na stronie konkur-
sowej, a nagrody przesłane pocztą. 
Zobacz konkurs

http://www.instalreporter.pl
http://www.biawar.com.pl/baza-wiedzy-pompy-ciepla/prezentacje-multimedialne
http://www.biawar.com.pl/baza-wiedzy-pompy-ciepla/prezentacje-multimedialne
http://www.biawar.com.pl/baza-wiedzy-pompy-ciepla/prezentacje-multimedialne
https://www.youtube.com/user/NibeBiawar/videos
https://www.youtube.com/user/NibeBiawar/videos
http://www.hydro-vacuum.com.pl/konkurs2015.php?utm_source=instalreporter2_2015&utm_medium=magazyn&utm_campaign=quiz_15
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czego). W materiałach technicznych, folderach, ka-
talogach zawsze są wypisane warunki stosowania  
i warunki gwarancyjne, których należy przestrzegać. 
Ponieważ nawet najlepiej zabezpieczony grzejnik ła-
zienkowy (stalowy – przyp. autor), przy złej jakości 
wody, zawierającej dużą ilość rozpuszczonego tle-
nu, jonów chlorkowych i siarczanowych, o nieodpo-
wiedniej wartości pH oraz zbyt wysokiej twardości, 
po kilkunastu miesiącach ulegnie korozji od środ-
ka i może spowodować duże straty finansowe, np. 
podczas zalania mieszkania. Dlatego bardzo ważne 
jest dopilnowanie utrzymania odpowiednich para-
metrów fizykochemicznych czynnika grzewczego, 
aby się ustrzec w przyszłości odrzucenia zgłaszanej 
ewentualnej reklamacji.

Dobór wielkości grzejnika do 
pomieszczenia (kryteria i parametry)

Dobierając grzejnik, zarówno do nowo budowanego 
domu lub mieszkania, czy też wymieniając grzejnik  
w istniejącej już instalacji centralnego ogrzewania, na-
leży pamiętać o pewnych ważnych aspektach tech-
nicznych. Pierwszą rzeczą, na którą inwestor zwykle 
zwraca uwagę jest wygląd. Jest to sprawa bardzo in-
dywidualna i zgodnie ze złotą zasadą, o gustach nie 

  Standardowy grzejnik łazienkowy składa się z pio- 
nowych kolektorów o przekroju kołowym, które słu-
żą do rozprowadzenia czynnika grzewczego wraz  
z połączonymi, poziomymi kolektorami o takim sa-
mym przekroju. 

Zabezpieczenie przed korozją

Zaletą zastosowania elementów rurowych jest brak 
możliwości gromadzenia się wykroplonej pary wod-

nej na ostrych krawędziach, a tym samym brak moż-
liwości pojawienia się niebezpiecznych ognisk korozji 
zewnętrznej w porównaniu do zwykłych grzejników 
płytowych, na których przy zastosowaniu ich w po-
mieszczeniu o podwyższonej wilgotności krople wody 
zbierałyby się na dolnych krawędziach powodując 
po jakimś czasie pojawienie się brunatnych ognisk 
korozyjnych (fot. po prawej). 
Inny sposób ochrony przed procesem korozji zapew-
niają sami producenci grzejników łazienkowych. Jest 

to proces anaforezy stosowany podczas produkcji 
takich urządzeń grzewczych stosowany przez tylko 
niewielką liczbę wytwórców, dalej następuje napyla-
nie elektrostatyczne proszku w kolorze białym, któ-
ry po przejściu przez piec z odpowiednią temperatu-
rą daje ostateczny wygląd. Na takie aspekty należy 
i przede wszystkim warto zwrócić szczególną uwa-
gę podczas dokonywania zakupu.
Aspekt, na który producenci nie mają zbytnio wpły-
wu, jest odpowiednia jakość wody (czynnika grzew-

Jak każde z pomieszczeń, także  
i łazienka, wymaga ogrzania za pomocą 
urządzeń grzewczych podłączonych 
do wspólnego źródła ciepła. Takimi 
elementami grzewczymi są oczywiście 
grzejniki, jednakże takie wnętrze 
charakteryzuje się podwyższoną 
wilgotnością, z uwagi na codzienne 
czynności higieniczne i zwykłe grzejniki 
płytowe, stosowane np. w salonie, 
innych pokojach, kuchni nie będą mogły 
znaleźć zastosowania i nie będą mogły 
zostać zamontowane. Dlatego też jest 
cały odrębny dział tzw. grzejników 
łazienkowych przeznaczonych właśnie  
to takich pomieszczeń. 

Grzejniki łazienkowe
Aspekty techniczne 

toMasz Podleś
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należy dyskutować. Na rynku polskim jest dostęp-
na ogromna różnorodność grzejników łazienkowych. 
Wśród nich można znaleźć taki grzejnik, który odpo-
wiada indywidualnym wymaganiom, zarówno pod 
względem kształtu, wielkości (wysokość, długość, 
grubość), koloru, jak i sposobu podłączenia, a przy 
tym ma odpowiednią moc cieplną. 
Podstawową funkcją grzejnika jest właśnie dostarcze-
nie wymaganej ilości ciepła do danego pomieszczenia. 

Na wielkość urządzenia grzewczego decydujący 
wpływ mają parametry czynnika grzewczego: tem-
peratura zasilania (Tz) i temperatura powrotu (Tp). 
Większość producentów grzejników podaje moc dla 
parametrów 75/65°C oraz 55/45°C, przy założeniu, że 
w pomieszczeniu temperatura jest równa 20°C (Ti). 
Dla pomieszczeń o podwyższonej wilgotności, ta-
kich jak łazienki przyjmuje się, że temperatura nor-
mowa to 24°C. Dlatego bardzo ważne jest odpowied-
nie przeliczenie rzeczywistej wydajności cieplnej   
i skontrolowanie, czy dane urządzenie grzewcze po-
kryje całkowicie obliczone straty ciepła. W tym celu 
należy posłużyć się współczynnikami korekcyjnymi 
(tabela 1), które pozwolą obliczyć rzeczywistą wy-
dajność grzejnika. Np. dla parametrów 55/45/24°C 
współczynnik korekcyjny jest równy 2,37; co w rze-
czywistości mówi nam, o ile będzie większy grzejnik, 
gdybyśmy zastosowali tradycyjne źródło ciepła, pra-
cujące na parametrach 75/65°C.
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Wersja chromowana

Czym się różni wersja chromowana grzejnika łazien-
kowego od wersji standardowej w kolorze białym 
lub śnieżnobiałym lub też od wersji w innym kolorze  
z palety RAL, NCS, itp.? 
Weźmy pod uwagę dowolny model grzejnika mają-
cy identyczne rozmiary. Na pierwszy rzut oka prak-
tycznie niczym, oprócz tego, że wersja chromowana 
jest ładniejsza i estetyczna, na której to powierzchni 
można się przejrzeć prawie jak w lustrze. Jednakże 
są dwa bardzo ważne aspekty, na które należy zwró-
cić szczególną uwagę:
a) Wydajność cieplna grzejnika chromowanego jest  
o około 30% niższa niż takiego samego grzejnika pod 
względem wymiarów w wersji standardowej białej 
lub nawet pomalowanego na dowolny kolor z pa-
lety, np. RAL. Jest to kwestia naniesionej podczas 
produkcji warstwy chromu, który jest znacznie słab-
szym przewodnikiem ciepła niż pozostałe materiały.
b) Cena grzejnika chromowanego jest znacznie wyż-
sza niż wersji zwykłej. Potrafi sięgać czasami dwu-
krotnej wartości podstawowej wersji w kolorze bia-
łym lub śnieżnobiałym. Wynika to z kosztów produkcji 
i procesów potrzebnych podczas nanoszenia war-
stwy chromu na jego powierzchnię.
Dlatego wszyscy producenci, którzy mają w swojej 
ofercie chromowane urządzenia grzewcze zazna-
czają takie wersje z odpowiednią adnotacją, tak 
aby użytkownik końcowy miał świadomość tych 

dwóch aspektów i nie pomylił się podczas dobie-
rania wielkości grzejnika do pomieszczenia, co mo-
głoby skutkować nie do końca całkowitym dostar-
czeniem wymaganej ilości ciepła, a tym samym 
brakiem zapewnienia optymalnej temperatury dla 
domowników.

Wersja ze stali nierdzewnej

Czym się różni natomiast wersja grzejnika łazienko-
wego ze stali nierdzewnej od wersji standardowej  
w kolorze białym lub śnieżnobiałym lub też od wer-
sji w innym kolorze z palety RAL, NCS, itp.? 
Tym samym co dla wersji chrom: wydajnością i ceną. 
U jednego z wytwórców można zaopatrzyć się w taki 
grzejnik w dwóch wersjach: stal nierdzewna w poły-
sku polerowanym oraz w satynie szczotkowanej. Dla 
wersji pierwszej, przy założeniu tej samej wielkości 
grzejnika, wydajność jest mniejsza o około 30-34%, 
a dla wersji drugiej jest także mniejsza, ale o oko-
ło 20-22% od wersji podstawowej, standardowej. 
I tak samo w materiałach informacyjnych jest spe-
cjalna wzmianka o nietypowym materiale z poda-
niem wszelkich wymaganych danych technicznych 
oraz o katalogowej cenie za daną wielkość urządze-
nia grzewczego.

Podłączenie grzejników

Z uwagi na różnorodność występujących na ryn-
ku wielkości grzejników, ich rozpiętości, wyglądu, 
wersji podłączeń nie można mówić o standardo-
wym podłączeniu grzejnika, jak to ma miejsce dla 
poziomych grzejników płytowych podłączanych 
od dołu. Zawsze, przy wyborze grzejnika łazienko-
wego, należy wybrać odpowiedni model grzejnika, 
który odpowiada pod względem wizualnym i który 
przede wszystkim dostarczy wymaganą ilość ciepła 
do pomieszczenia, a następnie wykonać dla niego 
odpowiednie podejścia do przewodów centralne-
go ogrzewania.

Tabela 1
Pobierz

Tabela 2
Pobierz

Sprawa jest bardzo prosta, gdy jesteśmy na eta-
pie wykańczania mieszkania czy też domu zaraz po 
odebraniu klucza od dewelopera lub gdy sami bu-
dujemy dom i mamy surowe ściany bez położonych 
płytek ceramicznych. W materiałach technicznych 
zawsze znajdziemy taką daną, jak rozstaw przyłączy 
oznaczaną np. Lp. Jest to bardzo ważna informacja 
dla instalatora, który może wcześniej wyprowadzić 
przewody c.o. o danym rozstawie, nie mając grzej-
nika. W tabeli 2 jest pokazany wycinek rozstawów 
przyłączy dla poszczególnych wymiarów grzejnika. 
Podczas przeglądania danych technicznych różnych 
producentów, można zauważyć, że praktycznie każ-
dy grzejnik ma swój własny rozstaw przyłączy. Dlate-
go też bardzo ważne jest zdecydowanie się jak naj-
wcześniej na konkretny model i wielkość grzejnika, 

co umożliwi wcześniejsze przygotowanie instalacji 
oraz uchroni przed niepotrzebnymi przeróbkami, 
które mogą wpłynąć na efekt wizualny płytek cera-
micznych położonych na ścianie.
Sprawa się komplikuje, gdy chcemy zmienić stary 
grzejnik łazienkowy na nowszy model. Ponieważ, 
aby uniknąć przeróbek najlepiej jest znaleźć grzejnik  
o bardzo podobnym rozstawie (co czasami jest bar-
dzo trudne). Prawie taki sam rozstaw grzejnika po-
zwoli na szybkie zamontowanie nowej wersji urzą-
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dzenia grzewczego w łazience. Gdy nie natkniemy się  
w ogólnodostępnych materiałach na taki grzejnik, 
niestety czeka nas przeróbka instalacji, z uwagi na 
zbyt dużą różnicę w rozstawie pomiędzy króćcami 
podłączeniowymi może spowodować bardzo duże 
naprężenia w instalacji, które pod wpływem zmie-
niającego się czasami ciśnienia wewnątrz przewo-
dów spowodują rozszczelnienie na elementach łą-
czących. Może to przekształcić się w nieprzyjemną 
awarię polegającą na zalaniu pomieszczenia. W przy-
padku, gdy źle wymierzyliśmy rozstaw i mamy róż-
nicę 1-2 cm to dobra praktyką jest stosowanie rozet 
maskujących wyjście przewodów ze ściany (pozwoli 
dokładnie w tym przypadku zakryć niesymetryczność 

osi przewodu względem otworu wyciętego w płytce).
Praktycznym rozwiązaniem jest wybieranie urządzenia 
grzewczego, który ma tak naprawdę 4 króćce przyłą-
czeniowe od dołu, 2 na środku z rozstawem pomiędzy 
otworami 50 mm i po jednym otworze umieszczonym 
po prawej i po lewej stronie. Zaletami takiego podłą-
czenia są: mniejsze ryzyko pojawienia się ewentual-
nych przeróbek w wyniku pomyłki podczas doboru 
grzejnika oraz łatwiejsze zamontowanie dodatkowe-
go elementu grzejnego – grzałki elektrycznej. Mon-
tuje się ją bezpośrednio w jeden ze skrajnych dol-
nych króćców bez konieczności stosowania trójnika. 
Pozwala ona poza sezonem grzewczym wysuszyć  
w szybki sposób pranie rozwieszone na grzejniku.  

Grzejnik łazienkowy we współpracy z podłogówką

Najczęściej spotykanym połączeniem w pomiesz-
czeniach o podwyższonej wilgotności jest połą-
czenie grzejnika łazienkowego oraz pętli ogrzewa-
nia podłogowego. W jakich proporcjach należy je 
zastosować? To zależy przede wszystkim od tego, 
co chcemy osiągnąć i przy czym czujemy się bar-
dziej komfortowo, ponieważ człowiek jest różno-
rodny i nie wszyscy lubią to samo.
1. Tylko grzejnik. W przypadku gdy mamy tyl-
ko i wyłącznie do zastosowania wiszący element 
grzewczy sprawa jest bardzo prosta. A mianowi-
cie to będzie jedyne źródło ciepła i będzie mu-
siało dostarczyć wymaganą ilość ciepła.
2. Tylko podłogówka. W przypadku, gdy lubi-
my chodzić po ciepłej podłodze „na boso” i nie 
chcemy odczuwać chłodnych podłogowych pły-
tek ceramicznych należy potraktować ogrzewa-
nie podłogowe jako główne źródło ciepła. Stosu-
nek wielkości wydajności cieplnej do grzejnika 
łazienkowego powinien być 80/20. Wtedy wiszą-

cy element rurkowy będzie nam służył bardziej 
do suszenia mokrych, wilgotnych ubrań. Jed-
nak musimy pamiętać o tym, że pętle schowane  
w podłodze, wymagają od użytkownika znacznie 
wcześniejszego ich włączenia z uwagi na większą 
bezwładność cieplną i aby mieć żądany efekt na-
leży włączyć instalację w granicach 2h przed po-
rannym prysznicem.
3. I grzejnik, i podłogówka. W przypadku, gdy chce-
my osiągnąć jedynie efekt lekko ciepłej podłogi, a za-
leży nam bardzo szybkim dogrzaniu pomieszczenia 
stosunek wielkości wydajności cieplnej powinien wy-
nosić 20/80 na korzyść grzejnika łazienkowego.
Czasami w małych łazienkach pomimo rozłożenia 
pętli na całej dostępnej powierzchni kompromi-
sem jest potraktowanie dwóch źródeł ciepła na 
jednakowym poziomie i wtedy stosunek wynosi 
50/50, co daje zarówno efekt ciepłej podłogi, jak  
i spowoduje w razie konieczności szybkie dogrza-
nie pomieszczenia do wymaganej temperatury.

Bez względu na to, czy 
łazienka jest duża czy mała, 
odpowiednio dopasowany 
grzejnik łazienkowy rozwiąże 
problemy ze skutecznym 
jej ogrzaniem. Wybierając 
odpowiednie urządzenie 
należy uświadomić 
inwestora, aby nie kierować 
się jedynie jego kształtem 
czy kolorem, lecz przede 
wszystkim funkcjonalnością, 
najodpowiedniejszą do 
danej łazienki.

Jak wybrać grzejnik 
do łazienki?

  Łazienka jest pomieszczeniem, w którym naj-
bardziej dotkliwie odczuwa się zimno. Wybierając 
urządzenie grzewcze do łazienki trzeba wiedzieć, że 
temperatura powietrza powinna być w niej wyższa 
niż w innych pomieszczeniach i wynosić ok. 24°C. 
Warto zatem zadbać, aby zawsze panował w niej Santorini

Zwykle pomiędzy kolejnymi remontami upływa kilka lub nawet kilkanaście lat, dla-
tego warto o tym pamiętać i wybrać produkt, którego jakość potwierdza długolet-
nia gwarancja. Na grzejniki Purmo udzielana jest 10-letnia gwarancja. Możliwość 
serwisowania grzejnika w tak długim okresie zapewnia użytkownikowi bezpieczeń-
stwo w sytuacji ujawnienia się ewentualnej wady produktu. 
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ułatwia wieszanie ręczników. Ogromną zaletą, szcze-
gólnie dla łazienek z oknem, jest dostępność grzejni-
ka Muna w wielkościach pozwalających na montaż 
nawet pod niskim parapetem – najmniejszy rozmiar 
o wysokości 53 cm i długości 80 cm zmieści się nie-
mal wszędzie.

Apia – mały wymiar, duża moc

Najtrudniej jest dobrać odpowiednie urządzenie do 
niewielkiej, ale zimnej przestrzeni. Czasami powierzch-
nia łazienki jest mała, lecz ze względu na swoje poło-
żenie lub obecność okna trudno jest w niej utrzymać 
ciepło. Wówczas idealnym rozwiązaniem jest niewiel-
ki, lecz bardzo wydajny grzejnik, taki jak np. Apia. Wy-
soka moc grzewcza przy zachowaniu kompaktowych 
wymiarów to główna cecha tego modelu. Zazwyczaj 
w grzejnikach łazienkowych kolektory ustawione są 

w jednej linii. Natomiast Purmo Apia wyposażono 
w podwójne kolektory, ustawione symetrycznie po 
dwóch stronach pionowej osi grzejnika. Dzięki temu 
zapewnia niemal dwukrotnie wyższą moc grzewczą. 
Dodatkowo drabinkowa konstrukcja grzejnika Apia 
pozwala na wygodne zawieszanie ręczników.  

Rettig Heating sp. z o.o.
ul. Ciszewskiego 15 budynek KEN Center
02-777 Warszawa
tel. 22 544 10 00, faks 22 544 10 01
purmow@purmo.pl, www.purmo.pl

popularny nowość premium
Producent Purmo (Rettig Heating)
Nazwa grzejnika Santorini Leros Imia
Moc grzewcza [W] 
dla 75/65/20oC 300-1447 607, 870 850-2271 

Wymiary wys. 714, 1134, 1470, 1764 mm
szer. 400, 500, 600, 750, 900 mm

wys. 1224, 1812 mm
szer. 600 mm

wys. 1600, 1800 mm
szer. 510, 822, 1030, 1238 mm

Materiał wysokiej jakości profil stalowy
Maks. ciś. robocze 10 bar 10 bar 10 bar
Maks. temp. 110oC 110oC 110oC

Podłączenie 4 otwory z gwintem 
wewnętrznym ½”

6 otworów z gwintem 
wewnętrznym ½”

3 otwory z gwintem 
wewnętrznym ½”

Kolor biały RAL 9016; inne z palety RAL na zamówienie 
Cena 431-632 zł netto 1262-1540 zł netto 2595-5134 zł netto

Imia

Leros

komfort gwarantujący, że wyjście z kąpieli lub spod 
prysznica nie będzie dla użytkownika nieprzyjem-
nym doświadczeniem. Dobry grzejnik powinien da-
wać ciepło, być ozdobą łazienki i służyć przez dłu-
gie lata. Jeżeli wyposażony zostanie w dodatkowe 
akcesoria, grzejnik może stać się wielofunkcyjnym 
sprzętem domowym – suszarką na ręczniki, wy-
godną półeczką.

Ciepło z dwóch źródeł

Obszerne łazienki, często z oknami lub umiejscowio-
ne w narożu budynku to pomieszczenia o wysokim 
zapotrzebowaniu na ciepło. 
W dużych łazienkach zastosowanie wyłącznie grzej-
nika zamontowanego na ścianie może okazać się 
niewystarczające. W takim przypadku najlepiej za-
stosować połączenie ogrzewania podłogowego  

z wydajnym grzejnikiem łazienkowym. 
Ładny i funkcjonalny grzejnik szybko dostarcza ciepło 
oraz podgrzewa i suszy ręczniki. Natomiast ogrzewa-
nie podłogowe zapewnia przyjemnie odczuwane cie-
pło oraz pomaga utrzymać stałą, komfortową tem-
peraturę nawet w większych wnętrzach. 

Muna – funkcjonalny i wygodny

W obecnie projektowanych mieszkaniach kosztem 
powierzchni łazienek powiększa się zwykle prze-
strzeń pokojów dziennych. Łazienki i sypialnie stają 
się coraz mniejsze i bardziej kompaktowe. 
Idealnym urządzeniem do małych łazienek jest np. 
model Muna marki Purmo. Grzejnik ten charaktery-
zuje się szerokimi, płaskimi kolektorami, dzięki cze-
mu wygląda oryginalnie i nowocześnie. Jest bardzo 
praktyczny – charakterystyczna forma kolektorów 
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z Jorisem Larmanem. Mimo że jest na rynku tylko  
8 lat, stał się klasykiem nowoczesnego wzornictwa 
– był wielokrotnie prezentowany na wzorniczych 
wystawach, stał się bohaterem publikacji i książek 
z dziedziny designu. Dziś, choć Jaga stworzyła inne 
oryginalne formy grzejników, to właśnie Heatwave 
jest jednym z jej symboli. 
Na kolejnego klasyka wśród grzejników Jaga wyrasta 
Vertiga – najbardziej wydajny grzejnik na rynku. Mo-
del oparty o superwydajną technologię grzewczą ma-
łej pojemności wodnej (Low-H2O), doładowany został 
systemem inteligentnych wentylatorów, co sprawia, że 
może on być jedynym źródłem ciepła w pomieszczeniu.

  Forma

To właśnie Jaga, jako pierwszy producent na świe-
cie zaczęła eksperymentować z formą grzejnika.  
W 1985 roku firma wprowadziła na rynek nowy typ 
grzejników pionowych, co było prawdziwą rewolu-
cją na rynku. 
Jednak stylistyczną torpedą Jaga był wyproduko-
wany dekadę później grzejnik Iguana. Model zain-
spirowany dziecięcym rysunkiem słońca charakte-
ryzuje się nie tylko innowacyjnym kształtem profili 
grzejnych, ale przede wszystkim elastycznością for-
my, jaką można uzyskać w procesie produkcyjnym. 

Dzięki temu, że w kolekcji dostępna jest szeroka 
gama modeli (prosty, wygięty w łuk, narożny, opla-
tający kolumnę i in), grzejniki Iguana można zastoso-
wać w różnych przestrzeniach domu. Bogata oferta 
wyposażenia dodatkowego pozwala na użycie ich 
zarówno w roli grzejników dekoracyjnych, jak i ła-
zienkowych suszarek. Iguana zdobyły wiele wyróż-
nień za design (m.in. Design Plus, RedDot oraz iF) 
włącznie z rolą stałego eksponatu w Muzeum Sztu-
ki Nowoczesnej w Ghent. 
Grzejnikiem dekoracyjnym przełamującym wszel-
kie schematy jest Heatwave. To niezwykły grzejnik- 
-ornament stworzony przez Jagę we współpracy  

Jaga odważnie 
przełamuje schematy 
myślenia o grzejnikach 
dekoracyjnych na 
różnych płaszczyznach. 
Kluczowymi składnikami 
twórczych inspiracji 
belgijskiego producenta 
są trzy składniki:  
forma, materiał  
i technologia. 

Inspirujące grzejniki Jaga

Heatwave

Knockonwood

Iguana Aplano Plus Iguana Corner Vertiga Interior

http://www.instalreporter.pl
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Materiał

Kolejnych inspiracji dostarcza Jadze materiał. Już 
w latach 90. firma sięgnęła po drewno oraz kamień 
(Knockonwood i Geo), by kilka lat później do galerii 
stosowanych przez siebie materiałów dołączyć kon-
glomerat (Heatwave, Atlantis), MDF (Play, Vertiga), 
aluminium (model Freedom) i... soję (ekologiczny 
materiał kirei, z którego wykonany jest front jedne-
go z modeli grzejników z kolekcji Vertiga). Inspira-

cją do poszukiwań nowych materiałów są dla pro-
ducenta nie tylko aspekty estetyczne, ale również 
ekologiczne. Celem Jaga jest jak najmniejsze zuży-
cie materiałów w procesie produkcyjnym oraz jak 
największe poddanie produktu recyklingowi po za-
kończeniu eksploatacji. 

Technologia 

Aby filozoficzna triada Jagi była kompletna należy 
dodać do niej technologię. To właśnie ona jest esen-
cją grzejników Jaga – grzejników, które wyznacza-
ją rynkowe trendy i inspirują swoich użytkowników 
oraz innych producentów. Jak wynika z badań po-
równawczych technologia małej pojemności wodnej 
(Low-H2O) opracowana przez Jagę blisko 50 lat temu 
wciąż jest najbardziej efektywnym i ekonomicznym 
systemem grzewczym na rynku.  

Jaga Polska sp. z o.o
ul. Zwycięzców 28 lok. 26 
03-938 Warszawa
tel.: 22 672 88 82
faks: 22 350 66 78 
info@jaga.com.pl
www.jaga.com.pl

popularny nowość premium
Producent Jaga
Nazwa 
grzejnika Strada Freedom Micro Veriga Kirei

Moc grzewcza 1611 W 1272 W 1632 W (sterowanie 
standardowe), 2289 W (3 bieg) 

Wymiary
szer./wys. 500/650 mm, typ: 20 1320/190 mm 520/2000 mm

Materiał
Miedziano-aluminiowy 

wymiennik, obudowa ze stali 
lakierowanej proszkowo

Miedziano-aluminiowy 
wymiennik, aluminiowa 

obudowa

Miedziano-aluminiowy 
wymiennik, obudowa  

z naturalnego materiału kirei 
na bazie soi

Maks. ciś. 
robocze 10 bar 10 bar 10 bar

Maks. temp. 90 st.C. 90 st.C 90 st.C

Podłączenie Z dołu, ze ściany, z całkowitym 
ukryciem przyłączy

W jednej z nóżek grzejnika 
(bardzo łatwy dostęp)

Od ściany z zaworem Jaga 
Deco Pro

Kolor
Standardowo: traffic white 
RAL (9016), sanblast grey 

(001), inne z palety  
kolorów Jaga

Biały, czarny, czarno-biały, 
multicolor

Obudowa z materiału “Kirei”, 
zabezpieczona matowym 

wysokiej jakości lakierem na 
bazie wody, naturalny efekt 

(poziom połysku <10%). 
Kaseta ścienna w kolorze 

szarym, strukturalny  
metalik (001).

Cena ok. 1300 zł ok. 7800 zł ok. 11000 zł

Na co zwrócić uwagę,  
dobierając grzejnik do łazienki? 

Wybierając grzejnik do łazienki warto zwrócić uwa-
gę na jego jakość, ponieważ jest to pomieszczenie 
o podwyższonej wilgotności, co sprawia, że grzej-
nik będzie pracował w „trudnych” warunkach. War-
to więc zbadać, w jaki sposób łączone są profile  
i kolektory. Renomowani producenci stosują meto-
dę lutowania, dzięki czemu grzejniki w tych newral-
gicznych miejscach są bardziej odporne na korozję 
i wysokie ciśnienie. Lutowanie – w przeciwieństwie 
do spawania – gwarantuje również estetykę połą-
czenia elementów i nie zostawia widocznego śladu 
w postaci „kołnierza”. 
Ważne są też grubość i jakość powłoki lakierniczej, 
ponieważ w przypadku zarysowania miejsce to bę-
dzie potencjalnym ogniskiem rozwoju korozji. Gene-
ralnie grzejniki powinny być montowane z dala od 
pralek (aby nie miały kontaktu z proszkiem do pra-
nia) i z dala od źródła wody. Problem ten nie wystę-
puje w przypadku grzejników wykonanych w cało-
ści ze stali nierdzewnej. 

Coraz częściej, ze względu na estetykę, do łazienek 
wybierane są grzejniki chromowane. Należy mieć 
świadomość, że powłoka chromowa ogranicza od-
dawanie ciepła (ok. 30%), warto więc zaprojektować 
urządzenie o większych gabarytach i wydajności. 

Wybierając grzejnik do łazienki warto rozważyć, czy 
zamiast drabinki nie kupić grzejnika dekoracyjnego, 
który estetycznie wzbogaci przestrzeń łazienki. Wy-
posażenie dodatkowe takie jak relingi, haczyki, czy 
kołki skutecznie przystosują grzejnik dekoracyjny do 
funkcji suszenia ręczników.

Odpowiedzi udzielił: dariusz MaJchrzak
Jaga Polska Sp. z o.o

Tetra
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  Ponadczasowa forma w grzejnikach 
łazienkowych

Grzejniki łazienkowe COSMO występują w 2 ro-
dzajach: STANDARD i WAVE. Grzejniki te dostępne  
w szerokiej rozpiętości wymiarów (wysokość od 
około 700 mm nawet do 1800 mm) oraz w dużym 
zakresie mocy (od 286 W do 1326 W dla parame-
trów 75/65/20oC) zapewniają możliwość optymal-
nego doboru urządzenia do danej łazienki. W wy-
posażeniu standardowym znajdziemy wszystkie 
elementy niezbędne do montażu i prawidłowego 
funkcjonowania grzejnika (odpowietrznik, zaślep-
ka, zestaw montażowy). 
Jako praktyczne doposażenie grzejników firma ofe-
ruje akcesoria takie, jak: wieszaki, szklane półki. 

COSMO w swoich produktach 
stawia na dwa kierunki: w typowych 
grzejnikach łazienkowych –  
na funkcjonalność i prostotę montażu, 
w grzejnikach dekoracyjnych 
dedykowanych do dużych łazienek 
i salonów – na nowoczesny 
indywidualizm, niepowtarzalność  
i różnorodność formy. 

COSMO: klasyka grzejnika 
i awangarda w formie 

Od łazienkowych do dekoracyjnych 

lidia Bohdanowicz

Katalog techniczny 
grzejników 
łazienkowych

Pobierz Katalog techniczny 
grzejników 
dekoracyjnych

Pobierz

BERLIN

GENEWA

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2015/03/grzejniki_lazienkowe_dane_techniczne_cennik.pdf
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2015/03/grzejniki_dekoracyjne_dane_techniczne.pdf


52s t r.0 3 / 2 0 1 5
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

Kompletny program grzejników dekoracyjnych COSMO 
 sprawia, że każdy znajdzie produkt spełniający jego 
oczekiwania: od prostych, funkcjonalnych drabinek 
aż do indywidualnie zaprojektowanego, nowocze-
snego grzejnika. Wśród grzejników reprezentujących 
najnowsze trendy oprócz grzejników NERO i SEWA, 
znajdziemy także modele o nazwach niemieckich  
i austriackich miast: BERLIN, WIEDEŃ, ZURYCH czy 
DREZNO.
W dzisiejszym świecie wystrój wnętrz hołduje najak-
tualniejszym trendom. Od awangardy do wieczności 
– odbija się tu dokładnie każda filozofia mieszkania, 
która poprzez swoje klarowne linie i purystyczne for-
my tworzy odpowiedni klimat pomieszczeń. 
Modele z serii grzejników ponadczasowych to oprócz 

wyżej wymienionych jeszcze m.in. PIZA, FLORENCJA, 
modele z kolei oddające ducha stylowego wzornic-
twa to m.in.: GRAZ, GENEWA, PARYŻ czy RZYM.
W zależności od modelu na wyposażeniu standar-
dowym w cenie grzejnika znajdziemy: zintegrowa-
ny zestaw zaworowy z głowicą termostatyczną, ze-
staw montażowy, zestawy kątowe i alternatywnie 
zestawy proste do podłączenia instalacji, niklowa-
ne, mosiężne, obrotowe odpowietrzniki, niklowane, 
mosiężne zaślepki, czasami także wieszak (pozosta-
łe można zamówić jako wyposażenie dodatkowe).
Grzejniki dekoracyjne – podobnie jak łazienkowe 
– można wyposażyć w grzałkę elektryczną i wtedy 
będą mogły być używane również poza sezonem 
grzewczym.  

popularny nowość premium
Producent  COSMO (Rettig Heating)

Nazwa grzejnika COSMO Wave SEWA  
(standard, elegance, decor)

NERO  
(standard, elegance, decor)

Moc grzewcza 512 W 779 W 614 W
Wymiary 500/1100 mm 600/1500 mm 530/1400 mm
Materiał stal stal stal
Maks. ciś. 
robocze 10 bar 5 bar 10 bar

Maks. temp. 110oC 110oC 110oC

Podłączenie 4 x GW ½’’ 2 x GZ ¾’’ (dla kątowego 
zestawu zaworowego)

1 x GW ¼’’ (dla odpowietrznika), 
2 x GZ ¾’’ (podłączenie 

kątowe lub proste)

Kolor biały RAL 9016

standard: biały RAL 9016 
(panel dekoracyjny, 

wieszak i panel dolny) 
szaroaluminiowy RAL 9007 

(grzejnik)

standard: biały RAL 9016 
(grzejnik i panel dekoracyjny), 

szaroaluminiowy RAL 9007 
(rama dekoracyjna, listwy 

dekoracyjne)
Cena 513 zł netto 5066 zł netto 4610 zł netto

Oczywiście w grzejnikach tych przewidziano także 
możliwość zainstalowania grzałki elektrycznej. Nie-
zbędnym jest, aby moc grzałki została dobrana od-
powiednio do wielkości grzejnika.

STANDARD
Model STANDARD to klasyk wśród grzejników. Ten 
grzejnik łazienkowy przykuwa wzrok poprzez swo-

ją elegancję i prostotę wykonania.  Linie współgrają 
z niezależnym systemem mocowań, dzięki którym 
montaż grzejnika do ściany przebiega płynnie i bez-
problemowo.

WAVE
Wygięta wersja grzejnika łazienkowego to świeży 
powiew nowoczesnej łazienki, pozwalający na od-

krycie zupełnie nowych rozwiązań. 
W ten sposób nowoczesna i jedno-
cześnie delikatna forma łączy się  
z funkcjonalnością, tak istotną w gru-
pie grzejników łazienkowych.

Nowoczesny indywidualizm 
i różnorodność w grzejnikach 
dekoracyjnych

Jako wiodący dostawca produktów 
oddających ciepło, COSMO współ-
pracuje z designerem i ekspertem  
o międzynarodowej renomie, Harrym 
Gattererem z Instytutu Przyszłości  
Matthias Horx. We współczesnym 
świecie przy aranżacji pomieszczeń 
dużą wagę przywiązuje się do inno-
wacyjności. Dzięki indywidualnie za-
projektowanym grzejnikom dekoracyj-
nym w prosty sposób można podnieść 
standard pomieszczenia oraz sprostać 
oczekiwaniom użytkowników. 
Według Harrego Gatterera grzejniki 
dekoracyjne NERO i SEWA to „przed-
mioty, poprzez które można wyrazić 
samego siebie i które przeobrażają 
się w małe dzieła sztuki”. Duża róż-
norodność w wyborze wzoru czy też 
koloru spośród licznych niepowta-
rzalnych barw pozwala na stworze-
nie grzejnika idealnie harmonizują-
cego z naszym wnętrzem.

DYSTRYBUTOR:  
www.bimsplus.com.pl

NERO SEWA
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wówczas, gdy występuje różnica temperatury po obu 
stronach tejże przegrody. Tak więc jeśli weźmiemy pod 
uwagę np. dobrze znany wszystkim współczynnik prze-
nikania ciepła okna U=1,1 W/m2K, to dla temperatury 
w pomieszczeniu równej 20°C i temperatury na dwo-
rze równej 0°C przez 1 m2 szyby okiennej „ucieka” 22 W 
energii (1,1x20 = 22 W; przy czym 20 oznacza różnicę tem-
peratury przed i za przegrodą wyrażoną w kelwinach). 
Jeżeli obniżymy temperaturę w pomieszczeniu 
np. o 3°C, wówczas przez tę samą szybę „uciek-
nie” nam 18,7 W energii (1,1x17=18,7 W). Jak widać 
na powyższym przykładzie obniżenie temperatury  
w pomieszczeniu zawsze wpływa na redukcję zuży-
wanego gazu, węgla czy innego nośnika energii. Pro-
blem nieprawdziwej opinii polega na tym, że klien-
ci niejednokrotnie po zamontowaniu programatora 

pokojowego (rys. 1) z funkcją „obniżenia nocnego”  
(rys. 2) płacili rachunki wyższe od tych, które były 
płacone w latach poprzednich. Związane jest to 
głównie z warunkami klimatycznymi. Nawet jeśli 
wydaje nam się, że temperatura na zewnątrz jest 
porównywalna, to istnieje szereg parametrów ta-
kich jak: wilgotność, nasłonecznienie, obecność są-
siada w mieszkaniu obok czy też liczba osób prze-
bywająca w domu i użytkująca go, które wpływają 
na wynik „testów” wykonywanych przez użytkow-
ników. Zatem nie jest możliwe przeprowadzenie 
dokładnej symulacji w warunkach rzeczywistych. 
Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że spadek tem-
peratury w czasie obniżenia nocnego nie powinien 
przekraczać 4°C, gdyż do uzyskania komfortu ciepl-
nego wymagany jest dłuższy okres czasu.

  W XX wieku urządzenia grzewcze instalowane  
w budynkach jedno- i wielorodzinnych miały za za-
danie przede wszystkim produkować ciepło. W nie-
wielkim stopniu zwracano wówczas uwagę na ilość 
zużywanego paliwa. Jednak wzrost cen nośników 
energii przyczynił się do większego zainteresowania 
użytkowników sprawnością pracy urządzenia. W mo-
mencie gdy na rynku pojawiało się coraz więcej ukła-
dów elektronicznych, które pomagały zredukować 
koszty związane z użytkowaniem budynku (miesz-
kania), w ślad za nimi pojawiły się różne systemy za-
rządzania temperaturą czynnika grzewczego oraz 
temperaturą i czasem pracy urządzeń w zależno-
ści od sposobu użytkowania danych pomieszczeń. 
Postaram się zwrócić uwagę na dwa główne aspekty, 
które powinny być brane pod uwagę podczas usta-
wiania pracy całego systemu grzewczego w budynku.

Temperatura w pomieszczeniu

Istnieje opinia wśród instalatorów oraz klientów, że 
czasowe obniżenie temperatury (np. na okres krót-

kiego zimowego wyjazdu) nic nie daje, gdyż kocioł po 
włączeniu w tryb dzienny musi „nadrobić” tempera-
turę i zużywa więcej np. gazu niż w przypadku, kie-
dy utrzymywałby przez cały czas jednakową war-
tość temperatury w pomieszczeniu. Nie można się  
z tym twierdzeniem zgodzić. Zasada jest taka, że prze-
nikanie ciepła przez przegrodę budowlaną następuje 

Dwa główne aspekty, które powinny być brane pod uwagę podczas ustawiania  
pracy całego systemu grzewczego w budynku to: temperatura w pomieszczeniu  
i ustawienie pracy kotła w zależności od sposobu użytkowania danych pomieszczeń. 

Racjonalna regulacja 
małych kotłów 

Ekonomiczne grzanie 

marcin jóSkowSki

Należy pamiętać, że w projektach zakłada się, iż temperatura w pomieszczeniach prze-
znaczonych do stałego pobytu ludzi wynosi 20°C.  W rzeczywistości jednak ponad 80% 
użytkowników, aby czuć się komfortowo ustawia temperaturę w granicach 21-23°C, co 
znacząco zwiększa zużycie energii w porównaniu do teoretycznego zużycia obliczanego 
w programach kalkulacyjnych. Dlatego też każde obniżenie temperatury w pomieszcze-
niach, np.  w czasie nieobecności domowników oraz w godzinach nocnych będzie skut-
kować obniżeniem zużycia energii. 

2   Obniżenie nocne

1   Programator z wersją regulacji pogodowej
T1 – program czasowy dla pracy z temperaturą komfortową, 
T2 – program czasowy dla pracy z temperaturą obniżenia 
nocnego

http://www.instalreporter.pl
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w domu jednorodzinnym z instalacją grzejnikową  
i podłogową z zastosowaniem kotła marki Beretta. 
Moduł sterujący kotła ma wbudowane dwie krzywe 
grzewcze, jedna dla obiegu ogrzewania grzejnikowe-
go, druga dla ogrzewania podłogowego. Instalator 
dokonuje wstępnego wyboru krzywej grzewczej. Do 
dyspozycji ma krzywe o wartości od 2,5 do 40 ze sko-
kiem co 2,5 (rys. 3). Gdy wybierze nr 20 dla grzejników 
i nr 10 dla podłogówki, wówczas przy temperaturze 
zewnętrznej wynoszącej 5°C kocioł produkuje wodę  
o temperaturze odpowiednio 50°C dla grzejników oraz 
35°C dla podłogówki, dla 0°C odpowiednio 60°C/40°C, 
zaś dla -5°C odpowiednio 70°C/45°C. 
Nasuwa się pytanie, czy jest możliwe, aby instalator 
podczas uruchomienia dokonał w 100% prawidło-

wego wyboru, nie znając właściwości technicznych/
termicznych budynku? Odpowiedź jest jedna: nie. 
Dlatego też istnieje prawdopodobieństwo, że po-
mieszczenia będą albo niedogrzane, ponieważ tem-
peratura wody na zasilaniu jest za niska i moc grzew-
cza grzejników i podłogówki jest za mała w stosunku 
do aktualnych strat ciepła, albo będą przegrzewa-
ne, gdyż moc grzewcza źródeł ciepła jest za wyso-
ka ze względu na zbyt wysoką temperaturę wody 
grzewczej. Producenci chcąc ułatwić obsługę, oferu-
ją dodatkowo klientom zmianę krzywej grzewczej za 
pomocą panelu sterowania – podnoszenie jej i obni-
żanie bez zmiany numeru krzywej grzewczej (rys. 4). 
Jeśli użytkownik stwierdzi, że temperatura w domu 
jest za niska, zmienia wartość temperatury na zasila-
niu kotła, podając o ile °C chce mieć cieplej w domu 
(wybór w zakresie 1-5°C). Jeśli więc w pomieszcze-
niu jest 20°C, a chce mieć 22°C, to podnosi wartość 
do liczby 2, która pokazuje się na wyświetlaczu). Od-
wrotnie w przypadku jej obniżania (zakres od -1 do 
-5). Zaletą takiego rozwiązania jest łatwość obsługi.
Podsumowując, zastosowanie regulatorów tygodnio-
wych z funkcjami temperatury nocnej i dziennej wraz 
z aktywną pracą źródeł ciepła z wykorzystaniem re-
gulacji pogodowej przyczynia się do redukcji kosz-
tów związanych z ogrzewaniem. 
Jeżeli „krzywe grzewcze” ogrzewania podłogowego  
i grzejnikowego pracują prawidłowo, to warto do-
datkowo zastosować regulatory strefowe tygodnio-
we, które zmniejszają temperaturę wody na zasila-
niu, powodując wzrost sprawności spalania kotła  
w czasie nieobecności domowników lub w nocy.
W najbliższym czasie, gdy kotły gazowe niekondensa-
cyjne z zamkniętą komorą spalania zostaną wycofane 
z rynku (zakaz sprzedaży od drugiej połowy września 
2015 r.), a podstawowymi urządzeniami staną się gazo-
we kotły kondensacyjne wybór odpowiednich ustawień 
pracy przyczyni się do redukcji zużycia nośników energii.

W artykule wykorzystano materiały techniczne  
Beretta.  

Ustawienie pracy kotła

Współczesne kotły mają możliwość pracy w trybie 
stałej temperatury nośnika energii lub też zmiany jej 
wartości w zależności od temperatury zewnętrznej 
tzw. funkcja regulacji pogodowej. W kotłach niekon-
densacyjnych praca w funkcji regulacji pogodowej nie 
zmniejsza ilości energii zużywanej przez urządzenie 
grzewcze. Sprawność np. niekondensacyjnych kotłów 
gazowych nie jest zależna od temperatury wody na 
zasilaniu. Regulacja pogodowa wpływa natomiast na 
komfort użytkowania oraz na przedłużenie żywotno-
ści elementów instalacyjnych, tj: rur, złączek, grzejni-
ków, kotłów. Jednak należy tu zwrócić uwagę na pracę 
ze zbyt niską temperaturą, która powoduje powsta-
nie zjawiska kondensacji na wyjściu z urządzenia oraz 
w kominie. Kominy i same kotły (np. na paliwo stałe, 
gazowe niekondensacyjne) nie są zbudowane z ma-
teriałów odpornych na działanie kwasów i dlatego też 
klienci, którzy wymuszają pracę kotłów niekondensa-
cyjnych w trybie powodującym powstanie zjawiska 
kondensacji narażają się na szybką wymianę zarówno 
samego kotła lub jego część głównej, czyli wymienni-

ka oraz również komina. Należy zatem podpowiadać 
użytkownikom, aby dla kotłów niekondensacyjnych 
ustawiali temperaturę na zasilaniu ok. 60°C i wyższą.
Odwrotnie jest w przypadku kotłów kondensacyjnych, 
których elementy oraz zastosowane kominy są odpo-
wiednio przygotowane do pracy w warunkach wilgot-
nych przy zachodzącym zjawisku kondensacji pary 
wodnej ze spalin. Dla takich urządzeń zawsze powin-
no się wybierać pracę z temperaturą wody na zasila-
niu jak najniższą. Należy tutaj zaznaczyć, że kotły pra-
cujące z niższą temperaturą mają wyższą sprawność 
nawet o ok. 20%, porównując z kotłem niekondensa-
cyjnym. Praca w trybie regulacji pogodowej dla takie-
go kotła powinna być standardowym rozwiązaniem. 
Powyżej przykład wyboru krzywych grzewczych  

Jaką krzywą grzewczą wybrać? Z takim pytaniem często spotykają się instalatorzy i nie-
jednokrotnie trudno jest dać jednoznaczną odpowiedź. Najprościej byłoby powiedzieć 
„jak najniższą”, ale niestety musi to być kompromis pomiędzy wartością temperatury 
na zasilaniu a czasem i temperaturą, którą osiągnie pomieszczenie. Klient nie może czuć 
dyskomfortu z powodu niewłaściwego doboru „krzywej grzania”. 

3   Krzywe grzewcze 4   Korekta krzywej grzewczej 
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wielkiej powierzchni lub gdy sposób jej zagospoda-
rowania uniemożliwia wykorzystanie kolektora po-
ziomego. 
„Instalacja taka polega na wykonaniu odwiertów  
w gruncie i umieszczeniu w nich nitek kolektora – 
rur polietylenowych zakończonych sondą, w któ-
rych krąży glikol. Rury w otworach wiertniczych 
połączone są U-kształtną końcówką. Czynnik krą-
żący w wymienniku gruntowym powinien mieć tem-
peraturę na początku wymiennika od -4°C do -2°C  
a na końcu wymiennika od 0°C do 2°C. Z 1 m od-
wiertu można uzyskiwać około 40 do 50 W mocy 
chłodniczej, czyli w przeliczeniu odpowiada to mocy 
50 do 70 W mocy cieplnej. Dla domu o powierzchni 
ok. 200 m2 wystarczą z reguły 2-3 odwierty oddalo-
ne od siebie o ok. 6-10 m. W zależności od warun-
ków glebowych długość kolektora może się wahać 
w przedziale 16-30 m na 1 kW nominalnej mocy 
grzewczej pompy ciepła.” – wyjaśnia Maciej Sokolik 
z firmy Thermaflex Izolacji.

Systemowa ochrona przed stratami ciepła

Procesom przetwarzania, przesyłu i użytkowania 
energii towarzyszą zawsze określone straty. Nie moż-

na ich całkowicie wyeliminować, ważne jest poszu-
kiwanie takich technologii, aby deficyt ten był jak 
najmniejszy. 
Do efektywnego transportu ciepła potrzebny jest 
system rurowy z trwałą i pewną termoizolacją oraz 
niezawodną techniką łączenia. Doświadczenie po-
kazuje, że w praktyce najlepiej sprawdzają się kom-
pleksowe rozwiązania systemowe. Maksymalne bez-
pieczeństwo i trwałość instalacji dolnego źródła 
ciepła zapewni wyjątkowo elastyczny i wytrzyma-
ły kanał izolacyjny.
www.thermaflex.com.pl  

  Jednym z najważniejszych czynników prawi-
dłowej i ekonomicznej pracy instalacji z gruntowy-
mi pompami ciepła jest dolne źródło ciepła, którym 
może być kolektor poziomy lub pionowy – sonda 
gruntowa. Zaletą tego drugiego wariantu jest wyso-

ka sprawność układu przez cały sezon grzewczy, wy-
nikająca z niewielkiej podatności gruntu na zmiany 
warunków atmosferycznych.
 Pionowa sonda pompy ciepła to także idealna opcja 
w sytuacji, gdy mamy do czynienia z działką o nie-

W układach z gruntowymi 
pompami ciepła , aby uzyskać 
optymalną wydajność dolnego 
źródła w postaci sond pionowych, 
niezależnie od pory roku, warto 
już na etapie projektowania 
instalacji zadbać o to, by 
ostatnie 15 m kanału pionowego 
zabezpieczyć przed stratami 
przesyłowymi, wpływającymi 
na opłacalność takiej inwestycji. 
Zastosowanie kanałów 
termoizolacyjnych ProtecTube 
firmy Thermaflex, wykonanych 
z wysokiej jakości ekologicznej 
pianki polietylenowej, pozwala 
obniżyć straty ciepła nawet  
o 70%, co przekłada się wprost  
na wymierne korzyści finansowe. 

Thermaflex ProtecTube
Ochrona sond pionowych  
w gruntowych pompach ciepła

MacieJ sokolik

ProtecTube firmy Thermaflex

Materiał izolacyjny wykonany został z ekstrudo-
wanej poliolefiny i wykończony odporną na opory 
powierzchnią wewnętrzną. Zgrzana powierzchnia 
pomiędzy zamkniętokomórkową izolacją pianko-
wą a karbowaną rurą osłonową zapewnia szczel-
ne i trwałe połączenie, uniemożliwiające penetra-
cję wody gruntowej. Płaszcz osłonowy wykonany 
jest z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), z racji 
czego stanowi doskonałą ochronę przed uszko-
dzeniami mechanicznymi i obciążeniem gruntu. 

Lekkość i elastyczność kanału umożliwia szybkie 
i łatwe wprowadzenie rur wewnętrznych – son-
dy kolektora. Dobre parametry fizyczne i tech-
niczne, trwałość w długim okresie eksploatacji, 
przyjazność środowisku oraz łatwość montażu 
sprawiają, że ProtecTube znajdują uznanie wśród 
projektantów, instalatorów i inwestorów w Pol-
sce, a także poza granicami naszego kraju.

Aby uniknąć strat ciepła, warto ostatnie 15 m kolektora pionowego 
zabezpieczyć odpowiednią termoizolacją 

Kanał izolacyjny ProtecTube
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nowiskach komputerowych możliwy był dostęp online 
do Polskich Norm oraz Polskich Dokumentów Normali-
zacyjnych. Odwiedzający czytelnię mogli porozmawiać 
ze specjalistami z PKN, uzyskać informacje dotyczące 
norm oraz innych dokumentów, a także mogli otrzymać 
kupony rabatowe ważne po targach na zakup polskich 
norm przez sklep internetowy. SPW na swoim stoisku 
zorganizowało także giełdę pracy. Do udziału w giełdzie 
pracy zaproszeni zostali wszyscy wystawcy. 

Gala branżowa SPW

Podczas tegorocznej edycji Forum odbyła się uroczy-
sta Gala Branżowa. W obecności 400 gości ogłoszo-
no laureatów nagród branżowych przyznawanych 
przez Stowarzyszenie Polska Wentylacja. 

Nagroda Biznesowa DELTA
Nagrody DELTA przyznane najbardziej dynamicznym 
i skutecznym biznesowo firmom. Są synonimem po-
zytywnych zmian i rozwoju biznesu w naszej bran-
ży. Analizę ekonomiczną prowadzono wieloetapowo 
z założeniem, że badaniu są poddane firmy rzetel-
nie informujące o swoich wynikach. Do nagród DEL-
TA nominowano 44 firmy, których dynamika wzrostu 
przychodów w badanym okresie (2010-2014) wyniosła 
co najmniej 105%. Z tego grona laureatami zostały po 

3 firmy, których dynamika była najwyższa.
Nagrody Biznesowe DELTA 2015 otrzymały firmy  
(w kolejności od najwyższego wyniku), w kategorii 
firm działających:
- do 10 lat: VENTIA, ZYMETRIC, INWEST KLIMA
- do 21 lat: BELIMO, EBM-PAPST, HALTON 
- ponad 21 lat: FRAPOL, ALFACO, BEIJER REF 

Nagroda PASCAL
SPW postanowiło uhonorować biura projektów re-
alizujące instalacje wentylacji, klimatyzacji i chłodze-
nia budynków, przyznając za zrealizowane projekty 
specjalne branżowe nagrody Pascal 2015.
W skład kapituły wyłaniającej laureatów weszli dr 

  Nowości Forum 2015

Nowy blok tematyczny – pompy ciepła
Na tegorocznych targach po raz pierwszy swoje urzą-
dzenia zaprezentowali producenci i dystrybutorzy 
pomp ciepła. 
Na targach goszczono firmy: Galmet, Nibe-Biawar,  
Mitsubishi Electric Europe, Polski Komfort, Viessmann. 
Drugiego dnia targów – 4 marca, w ramach progra-
mu merytorycznego seminariów odbył się specjalny 
blok tematyczny poświęcony tej tematyce. 

Warsztaty chłodnicze
Nowością Forum Wentylacja – Salon Klimatyza-
cja 2015 były zorganizowane przez Stowarzyszenie 
Polska Wentylacja oraz Fundację Prozon warszta-
ty chłodnicze. Adresatami warsztatów byli głównie 
serwisanci, praktycy i wykonawcy instalacji chłod-
niczych. Warsztaty prowadzone były w formie wy-
kładów, prezentacji oraz praktycznych szkoleń,  
a w czasie ich trwania swoją polską premierę miała plat-
forma szkoleniowa REAL Alternatives. Zaprezentowa-
no także inne e-narzędzia dla techników chłodnictwa. 
Czytelnia norm, giełda pracy
Stowarzyszenie Polska Wentylacja wspólnie z PKN zor-
ganizowało Czytelnię Norm. W czytelni, na trzech sta-

Rekordowa 13. edycja Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja 2015 odbyła się 
w Warszawie w dniach 3-4 marca. Było to największe spotkanie przedstawicieli 
branży wentylacyjnej, klimatyzacyjnej i chłodniczej. W targach udział wzięli 
producenci, dystrybutorzy, projektanci, instalatorzy, użytkownicy instalacji, 
inwestorzy, przedstawiciele firm wykonawczych, pracownicy naukowi, przyszli 
inżynierowie, przedstawiciele organizacji i mediów branżowych.

Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja 2015 
Podsumowanie

Statystyki 2015

Rekordowa liczba wystawców – aż 151 firm 
– wzrost o 25% do 2014
Rekordowa liczba uczestników – ponad 4000 osób 
– wzrost o 20% do 2014
Rekordowa powierzchnia targów ponad 6200 m2 
– wzrost o 20% do 2014
Liczba wystąpień na seminariach: 68
Liczba produktów zgłoszonych do Areny Technologii: 27
Liczba nowych produktów zgłoszonych do Konkursu: 47
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Kategoria – Bezpieczeń-
stwo pożarowe: wentylator 
strumieniowy PIRAX (HAR-
MANN POLSKA)  

Seminaria

Rokrocznie podczas targów 
organizowany jest blok dwu-
dniowych, merytorycznych 
seminariów. W tym roku od-
było się aż 68 prezentacji, wy-
stąpień i prelekcji. W czasie 
niektórych wystąpień dwie 
sale seminaryjne wypełnio-
ne były po brzegi. 
Ze względu na zróżnicowaną tematykę poruszaną 
podczas wykładów seminaria podzielone zostały 
na bloki tematyczne dotyczące klimatyzacji, wen-
tylacji, wentylacji pożarowej. Odbyło się również 

20 prezentacji inżynierskich prowadzonych przez 
wystawców. 
Materiały seminaryjne w postaci książki zawierają-
cej artykuły techniczne  oraz referaty firmowe moż-
na zakupić na www.wentylacja.org.pl/sklep.  

inż. Leszek Targowski, dr inż. Piotr Bartkiewicz i dr 
inż. Tomasz Klinke.
Równorzędne nagrody otrzymały biura: POL-CON 
CONSULTING za projekt instalacji w obiekcie Mu-
zeum Historii Żydów Polskich, WSP POLSKA za pro-
jekt instalacji w Budynku Biurowym ul. Kruczkow-
skiego 2 w Warszawie, BURO HAPPOLD POLSKA za 
projekt instalacji w nowej siedzibie Narodowej Or-
kiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.

Nagrody Specjalne zarządu SPW
Zarząd Stowarzyszenia Polska Wentylacja postano-
wił uhonorować osoby związane z branżą wentylacyj-
no-klimatyzacyjną za szczególne dokonania. Celem 
było wskazanie osobowości – osób, które odnoszą 

spektakularne sukcesy, wyróżniają się pomysłami  
i metodami prowadzenia działalności, są postacia-
mi silnymi, wpływającymi na losy własnych firm, ale 
także mogące wpływać na obraz branży.
Laureatami Nagród Specjalnych zarządu SPW zostali:  
Maciej Głogowski (współwłaściciel firmy FLOWAIR 
Głogowski i Brzeziński Sp.J.); Grzegorz Mars (pre-
zes zarządu Frapol Sp. z o.o.), Józef Darłak (prezes  
zarządu Darco Sp. z o.o.).

Wydarzenia Forum 2015

Arena Technologii
Tradycyjnie w środkowej części hali targowej zlokalizo-
wana została Arena Technologii.  Tegoroczną nowością 
było podzielenie powierzchni Areny na część wentyla-
cyjną i klimatyzacyjną. Arena Technologii w tym roku 
miała dwa tematy: wentylatory dachowe i klimatyza-
tory. W części wentylacyjnej można było zobaczyć aż  
15 urządzeń takich firm, jak:  Aereco, Alnor, BSH Technik, 
Harmann, Lindab, Maico,  Ostberg, Scrol, Vents-Group. 
W części klimatyzacyjnej na specjalnie zbudowanych 
stojakach prezentacyjnych zobaczyć można było kli-
matyzatory kasetonowe oraz jednostki ścienne wraz 
z urządzeniami zewnętrznymi. Swoje urządzenia  za-
prezentowały: Alfaco, Cool,  Daikin, Elektronika, Free, 
Klima, Klima-Therm,  Mitsubishi, Schiessl, SPS Klima.

Konkurs Najciekawszy Produkt 
Jak co roku na targach odbył się Konkurs NAJCIE-
KAWSZY PRODUKT. Po raz kolejny odwiedzający tar-
gi oddawali swoje głosy w trzech kategoriach: Wen-
tylacja, Klimatyzacja, Bezpieczeństwo pożarowe. 
Zgodnie z regulaminem, do konkursu można było 
zgłaszać nowe produkty wprowadzone na rynek po 
1 stycznia 2014 roku. 
Zwycięzcy KONKURSU NAJCIEKAWSZY 
PRODUKT 2015
Kategoria – Wentylacja: obrotowa nasada Turbo-
went Solarny (DARCO)
Kategoria – Klimatyzacja: klimatyzator kasetono-
wy FUJITSU SPLIT z nawiewem obwodowym (KLI-
MA-THERM)

Podzielniki ciepła – płać za to, co zużywasz 

O korzyściach płynących z instalacji podzielników cie-
pła dyskutowali z przedstawicielami mediów inwesto-
rzy (RSM Ursus), liderzy rynku rozliczania kosztów zu-
życia ciepła (Ista Polska) i przedstawiciele Ambasady 
Niemiec w Warszawie – uczestnicy śniadania prasowe-
go, które odbyło się w siedzibie Polsko-Niemieckiej Izby 
Przemysłowo-Handlowej w Warszawie.
W Polsce zużywa się 2-3 razy więcej energii na jednost-
kę powierzchni mieszkaniowej niż w krajach Europy Za-
chodniej. Jak pokazują „dobre praktyki” w tym zakre-
sie, we wszystkich opomiarowanych budynkach starego 
zasobu, nawet w przypadku braku zastosowania innych 
instrumentów efektywności energetycznej, zużycie ener-
gii spada o minimum o 10%. Stosowanie podzielników 
ciepła i systemu indywidualnych rozliczeń skłania użyt-
kowników do świadomego myślenia o zużyciu ciepła  

i przewidywania wysokości rachunków. Na podstawie 
danych uzyskanych od warszawskiej spółdzielni RSM Ur-
sus, która od 2010 r. instaluje podzielniki ciepła w swo-
ich zasobach mieszkaniowych, widać, że zużycie ciepła 
znacząco spada.  Instalacją podzielników ciepła objęto 
tam 146 budynków i tym samym 6789 mieszkań należą-
cych do zasobów spółdzielni. Efekty są niekwestiono-
walne: 90% uczestników projektu zanotowało znaczą-
ce oszczędności zużycia ciepła, średnio na poziomie ok. 
15%, a rachunki za energię cieplną spadły średniorocz-
nie o 625 zł na mieszkanie. 
Kolejne wydarzenie dedykowane tematyce efektywno-
ści energetycznej i nowym technologiom – w tym po-
dzielnikom kosztów ciepła, zaplanowano na 30 marca 
– Ogólnopolski Kongres Smart: Inteligetne Miasta.
http://inteligentne-miasta.eu/program/
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Innowacyjny system DirectFlush od Villeroy & Boch pozwoli zminimalizować czas poświęcony na sprzątanie, zredukować zużycie wody oraz zapobiec jej wypryskiwa-
niu poza obszar miski. Tradycyjne miski ustępowe mają wewnętrzne ranty, do których trudno dotrzeć. Zamiast tego Villeroy&Boch wprowadził bezrantowe WC nowej 
generacji. Brak kołnierza wewnętrznego powoduje, że woda sięga aż do samej górnej krawędzi i obmywa całe wnętrze misy. Nowoczesna konstrukcja miski uniemoż-
liwia osadzanie się brudu i bakterii. W misach ustępowych DirectFlush zastosowano system Aquareduct®. 
Rozwiązanie jest ekologiczne – pojedyncze spłukanie wymaga zużycia tylko 4,5/3 l wody, a to prawie o połowę mniej niż w przypadku tradycyjnych rozwiązań. Tech-

nologię DirectFlush projektanci 
Villeroy&Boch wprowadzili już do 
kolekcji Subway 2.0, Joyce, Omnia 
Architectura, O.novo oraz Venti-
cello. Bezrantowe miski ustępo-
we to wygoda, estetyka i innowa-
cyjność. Na zewnątrz – doskonały 
design, a wewnątrz – inteligentne 
rozwiązanie, które zapewnia naj-
wyższe standardy higieny. 

Villeroy&Boch

directFlush od Villeroy&Boch 

Elektryczne ogrzewacze typu SG Vulcan Premium Smart z oferty Galmetu to urządzenia prze-
znaczone do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Zostały wyposażone w samouczący się ste-
rownik, który optymalizuje zużycie wody i energii poprzez dopasowanie się do dobowego rytmu 
użytkowników. Przekłada się to na niższe rachunki za energię elektryczną (ok. 16% mniejsze kosz-
ty w skali roku). Ogrzewacze Vulcan Premium Smart spełniają wymogi nowej normy efektywno-
ści energetycznej. Wyposażone są w czytelny ekran LCD. Urządzenia ocieplone są grubą warstwą 
pianki poliuretanowej, pokrywy zaś zostały wykonane z tworzywa ABS. W celu zapewnienia dłu-
giego okresu użytkowania zbiorniki są poddawane procesowi emaliowania, ponadto wyposażo-
no je w anodę magnezową. Dostępne są pojemności od 40 do 140 litrów. Montaż uniwersalny: 
pionowy lub poziomy (poj. 40 l tylko pionowy). Gwarancja na zbiornik emaliowany: 60 miesięcy 
(pod warunkiem regularnej wymiany anody magnezowej, anodę należy wymieniać co 18 miesię-
cy, a co 12 miesięcy sprawdzać stan jej zużycia).

galMet

ogrzewacz wody Vulcan Premium smart

W konkursie Najciekawszy Produkt 2015 w kategorii „Bez-
pieczeństwo Pożarowe” podczas 13. edycji Forum Wenty-
lacja – Salon Klimatyzacja zwyciężył wentylator strumie-
niowy PIRAX firmy HARMANN. Wentylatory strumieniowe 
PIRAX dedykowane są do pracy w bezprzewodowych 
systemach wentylacji garaży. Urządzenia zapewniają 
efektywne ograniczenie rozprzestrzenienia się gorącego 
powietrza, dymu oraz gazów powstałych w trakcje poża-
ru oraz skuteczne dzienne „przewietrzanie”  zanieczysz-
czeń wywołanych ruchem samochodowym. Wentylatory 
strumieniowe PIRAX dostępne są w wersji jednokierunko-
wej lub rewersyjnej, z silnikami jedno- lub dwubiegowymi. 
Produkowane są w trzech wielkościach 315, 355, 400 oraz 
osiągają maksymalną siłę ciągu równą 65 N. Urządzenia 
są zgodne z normą EN 12101-3 w klasie odporności ognio-
wej F300 i F400 (w czasie przetłaczanego czynnika do  
120 min). Maksymalna temperatura powietrza w trybie 
pracy ciągłej 40°C. Obudowę wentylatora wykonano z bla-
chy stalowej. Zastosowane eliptyczne tłumiki umożliwiają 
oszczędność miejsca, zapewniając mała przestrzeń mon-
tażową. Wirnik wentylatora wyważony statycznie i dyna-
micznie zgodnie z ISO 1940 w klasie G6,3. Standardowo  
w celu ochrony przed przedostaniem się części stałych po 
stronie wlotu zamontowana została siatka ochronna, na-
tomiast po stronie wylotu deflektor umożliwiający stero-
wanie strugą powietrza poprzez regulację kąta łopatek.

harmann

wentylator PiraX 
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nowa generacja klap 
przeciwpożarowych

Cechy podstawowe nowych klap przeciwpożarowych  
Systemair: 
• odporność ogniowa EI 60/90/120, w zależności od sposobu 
montażu;
• wymiary PKIR ø100-400 mm – aż do ø1000 mm;
• wymiary PKIS od 100x100-800x600 mm – do 1600x1000 mm;
• klasa szczelności (EN1751) przegrody odcinającej/obudowy = 2/B 
na żądanie 3/C;
• na życzenie z siłownikiem modulowanym;
• LEGO-SYSTEM – jeden standardowy mechanizm dla klap PKIR  
i PKIS;
• wymienny mechanizm pomiędzy klapami PKIR i PKIS;
• wymienny mechanizm pomiędzy klapami z siłownikiem i z napę-
dem mechanicznym;
• montaż w ścianie/na 
ścianie/poza ścianą/ 
w stropie, „miękkie 
przejście”, montaż z ze-
stawem montażowym;
• klapy prostokątne 
(PKIS) z przeciwkołnie-
rzem PG20;
• akcesoria: przeciw-
kołnierze dla PKIR, 
adapter z czujnikiem 
dymu;
• PKIR3G oraz PKIS3G 
mają 2 pokrywy rewi-
zyjne (1 pokrywa re-
wizyjna + wyjmowany 
mechanizm aktywu-
jący) – na żądanie  
1 dodatkowa pokry-
wa rewiz.

SyStemair

Najczęstszym problemem, z jakim bory-
kają się osoby korzystające ze studni głę-
binowych, jest podwyższona zawartość 
żelaza w wodzie. Według obowiązujących 
przepisów zawartość żelaza w wodzie 
przeznaczonej do spożycia nie może być 
większa niż 0,2 mgFe/l. 
Sposobem radzenia sobie z wodą o zbyt 
wysokim poziomie żelaza jest zastosowa-
nie innowacyjnego rozwiązania, jakim jest 
Aqua Revital HYDROFILTR. Jest to kom-
paktowe urządzenie, w którym połączono 
najważniejsze cechy hydroforu, napowie-
trzacza oraz odżelaziacza. Dzięki zastoso-
wanemu złożu filtracyjnemu usuwa z wody 
nadmierną ilość żelaza, mangan, amoniak 
oraz siarkowodór. Ze względu na unikal-
ną budowę HYDROFILTR nie zajmuje tak 
dużo miejsca, jak dostępne na rynku do-
mowe systemy uzdatniania wody, a stal 
nierdzewna, z której urządzenie zostało 
wykonane, gwarantuje mu długą żywot-
ność i odporność na korozję.

Jak działa Aqua Revital 
HYDROFILTR?

Etap I – woda surowa (ze studni) podawa-
na do HYDROFILTRA w pierwszym etapie odżelaziania przepływa przez na-
powietrzacz, następnie dyszą rozbryzgową podawana jest do zbiornika.
Etap II – napowietrzona woda, z której zostały wytrącone nierozpuszczal-
ne związki żelaza przepływa przez złoże filtracyjne, na którym owe związki 
zostają zatrzymane. 
Regeneracja – co jakiś czas, należy wykonać regenerację polegającą na 
przeciwbieżnym płukaniu złoża filtracyjnego, z którego zostają usunięte 
zatrzymane związki żelaza.

BartoSz

aqua revital hydroFiltr daB eVosta 40-70/180  
– pompa obiegowa

Nowa pompa obiegowa Dab Evosta wyposażona w elektroniczne urzą-
dzenie sterujące, które wykrywa zmiany w systemie grzewczym i auto-
matyczne dostosowuje wydajność pompy, zawsze zapewniając optymal-
ną wydajność i minimalne zużycie energii. Pompy Evosta uzupełnia serię 
Evo począwszy od Evotron do Evoplus. Ta wersja jest specjalnie zaprojek-
towana na potrzeby systemów ogrzewania do zastosowań domowych. 
Pojedynczy produkt jest alternatywą dla szerokiej gamy produktów do-
stępnych na rynku, przy ciśnieniu od 4 do 7 m, dostępnych w różnych kon-
figuracjach przyłączeniowych systemu. Podobnie jak w całej serii Evo, 
Evosta też ma klasę sprawności energetycznej (EEI) <0,23.
Zastosowanie: czysta woda, wolna od cząstek stałych oraz oleje mineral-
ne, o małej lepkości, chemicznie obojętne o właściwościach zbliżonych do 
właściwości wody (max. zawartość glikolu 30%).

Cechy EVOSTA 40-70/180:
- średnica przyłączy: 1 ½”
- zakres pracy 0,4-2,7 m3/h,
- podnoszenie 4-7 m
- temperatura cieczy 2-95°C
- maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar
- Stopień ochrony: IP 44
- Klasa izolacji: F
- rozstaw montażowy 
180 mm

daB PuMPs
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termostaty pokojowe BasicPlus2 

BasicPlus² to nowa generacja przewodowych termostatów do indywidualnej regulacji temperatury, które wpro-
wadziła na rynek firma Danfoss. Termostaty pokojowe z serii BasicPlus2 są przeznaczone do regulacji tempe-
ratury pomieszczeń w systemach ogrzewania podłogowego, w których medium grzewczym jest woda. Mogą 
działać samodzielnie lub być podłączone np. do listwy połączeniowej. W przypadku braku zapotrzebowania na 
ciepło, przekaźnik w listwie wyłączy pompę obiegową lub kocioł, oszczędzając energię. Natomiast w sytuacji, 
gdy którykolwiek z termostatów zgłosi potrzebę grzania, pompa obiegowa i kocioł zostaną automatycznie uru-
chomione. Niektóre modele dostępne są z opcją programowania tygodniowego. Inną zaletą nowych termosta-
tów jest czujnik podłogowy z opcją ograniczania temperatury maksymalnej, która chroni podłogi pokryte drew-
nem lub płytkami z kamienia.   

Trzy wersje serii termostatów BasicPlus²:

- standardowy WT-T ma pokrętło w formie tarczy do regulacji temperatury w zakresie 5-30°C. Umożliwia usta-
wienie minimalnego poboru energii przy jednoczesnej gwarancji ochrony przeciwzamrożeniowej w pomiesz-
czeniu. Termostat jest wyposażony w diody, które świecą zielonym światłem przez przednią pokrywę, kiedy jest 
on włączony, ale nie ma zapotrzebowania na ciepło. Kiedy termostat jest włączony i pojawia się zapotrzebowa-
nie na ciepło, diody świecą światłem czerwonym. Montaż naścienny. Cena 71 zł netto.   

- z wyświetlaczem WT-D – ma kilka trybów regulacji temperatury w pomieszczeniach oraz podłogi. Po usta-
wieniu żądanej temperatury można skorzystać z opcji zabezpieczenia przed manipulacją. Wyjeżdżając na urlop 
można włączyć tryb wakacyjny, a zimą dodatkowo tryb ochrony przeciwzamrożeniowej. Wówczas temperatu-
ra w pomieszczeniu będzie utrzymywana na poziomie ok. 5°C. Termostat umożliwia podłączenie czujnika pod-
łogowego, który pozwala na regulację maksymalnej temperatury podłogi oraz zmniejsza ryzyko jej przegrzania 
i uszkodzenia. Montaż podtynkowy. Cena 158 zł netto.   

- programowalny WT-P jest najbardziej zaawansowanym technologicznie termostatem z tej serii. Oprócz ta-
kich samych funkcji jak  
w WT-D, dodatkowo oferuje możliwość zaprogramowania czterech różnych wartości temperatury w ciągu dnia 
(pon-pt) i czterech różnych wartości temperatury dla soboty i niedzieli oraz 24-godzinny zegar. Montaż podtynko-

wy. Cena 188 zł netto.  

danFoss
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