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Brak transparentności PROSUMENTA budzi zaniepokojenie branży

Już 7 kwietnia Bank Ochrony Środowiska rozpocznie 
nabór wniosków do programu PrOsuMENT NfOŚiGW. 
Program ten jest dużą szansą dla energetyki obywatel-
skiej oraz dla rozwoju rynku mikroinstalacji odnawial-
nych źródeł energii w Polsce. rynek mikroinstalacji OZE 
w Polsce dopiero się rozwija, dlatego bardzo ważne jest, 
aby już od początku zapewnić mu harmonijny wzrost.
Kluczowym założeniem programu było umożliwienie 
bezpośredniego skorzystania z programu (pożyczka 
preferencyjna z dotacją) osobom fizycznym, gospo-
darstwom domowym i właścicielom budynków miesz-
kalnych poprzez banki jako instytucje wdrażające pro-
gram. Od kilku miesięcy znacząca cześć bezpośrednich 
uczestników rynku zgłasza wątpliwości dotyczące wy-
boru tylko jednego operatora programu PrOsuMENT 
jakim został Bank Ochrony Środowiska (BOŚ), związa-
ny kapitałowo z NfOŚiGW. Wątpliwości budzi procedu-
ra wyboru banku. formułowane są też obawy o to, jakie 
będą skutki ograniczenia możliwości wyboru banku dla 
uczestników (nierówne traktowanie dostawców usług i 
urządzeń) i końcowych beneficjentów w efekcie braku 
oferty konkurencyjnej ze strony innych banków i ryzyka 
możliwego zawężenia różnorodności technologicznej.
26 marca w siedzibie NfOŚiGW odbyło się spotkanie 
dotyczące programu PrOsuMENT, podczas którego 
omawiano kolejne etapy wdrażania programu. starano 
się również wyjaśnić wątpliwości związane z zasadami 
jego finansowania i dystrybucji środków publicznych. 
Poruszony został m.in. temat gwarancji bankowych, 
które są jednym z wymagań stawianym wykonawcom. 
Jeśli system nie będzie działał prawidłowo (w okresie 
trwałości instalacji) BOŚ będzie musiał zwrócić pienią-
dze do NfOŚiGW. Gwarancji jakości ma udzielać firma 
wykonawcza, która w przypadku nieprawidłowej pra-
cy systemu poniesie koszty kredytu wraz z odsetkami. 
W konsekwencji do programu PrOsuMENT będą mo-
gły przystąpić tylko te firmy, które mają dobre bezpo-
średnie relacje z sektorem bankowym lub będą dyspo-

nować odpowiednimi rezerwami finansowymi. Wymóg 
ten powoduje dyskryminacje małych firm wykonaw-
czych. Wątpliwości budzi też polityka prowizyjna ban-
ku wobec wybranych firm wykonawczych.
Mimo zapewnień BOŚ, że nie ma preferowanych firm 
wykonawczych, pojawia się obawa, że program może 
naruszać podstawowe zasady konkurencji. Już dziś wi-
dać jak duże jest zainteresowanie programem, istotne 
znaczenie z pewnością będzie miała kolejność składa-
nia wniosków. Niestety informacje dotyczące komple-
tu wymaganych dokumentów nie były wcześniej znane 
wszystkim uczestnikom rynku. Pojawiają się informacje 
z wielu niezależnych źródeł, że przynajmniej pierwsza 
transza finansowania w wysokości 20 mln zł, została już, 
wyraźnie przed oficjalnym ogłoszeniem programu i uru-
chomieniem naboru wniosków, rozdzielona wśród wy-
branych firm wykonawczych, które podpisały ze swo-
imi klientami umowy przedwstępne. Oznacza to brak 
zapewnienia warunków do równego dostępu do infor-
macji o szczegółowych warunkach programu PrOsu-
MENT, która powinna być w pełni publiczna. 
Naruszenie zasad konkurencji może doprowadzić do sy-
tuacji, w której strumień środków publicznych, z założe-
nia mający na celu pomoc w powstaniu rynku mikroin-
stalacji OZE w Polsce, zostanie przekierowany na wąską 
grupę firm wykonawczych. O ile te coraz szerzej formu-
łowane obawy znajdą potwierdzenie w praktyce reali-
zacji programu Prosument, może dojść do znaczącego 
ograniczenia wyboru rozwiązań, technologii i dostaw-
cy w Programie PrOsuMENT przez końcowego bene-
ficjenta wraz z ryzykiem wzrostu kosztów.
Na wstępie wspominanego spotkania nad uwarunkowa-
niami wdrożenia programu Prosument” przedstawiciel 
NfOŚiGW wymienił iEO, POrT PC oraz sPiuG jako orga-
nizacje uczestniczące w konsultacjach społecznych, co 
może być przez opinię publiczną i rynek odebrane jako 
akceptacja kierunku w jakim kształtowany jest program. 
faktem jest, że iEO przygotował założenia i analizy do 

programu PrOsuMENT, bazując na doświadczeniach 
programu NfOŚiGW dopłat do kolektorów słonecznych, 
zakładając szeroki udział banków i równoprawne trak-
towanie w dostępie do programu wszystkich mikro-
instalacji, zarówno do wytwarzania energii elektrycz-
nej i ciepła. Analizy te zostały przekazane do NfOŚiGW  
w styczniu 2013 roku. POrT PC i sPiuG aktywnie uczest-
niczyły w pierwszej fazie konsultacji dotyczących za-
łożeń technicznych programu PrOsuMENT. Przyjęte 
wówczas założenia zostały zmienione przez NfOŚiGW 
w kolejnych etapach prac nad programem bez udziału 
ww. organizacji. Warto dodać, że ramach konsultacji spo-
łecznych wymieniowe organizacje złożyły szereg uwag  
i propozycji, które finalnie nie zostały uwzględnione  

w ostatecznym kształcie programu PrOsuMENT. Przy-
kładem jest oprotestowany przez kilkadziesiąt organi-
zacji branżowych i społecznych wprowadzony już po 
zakończeniu konsultacji (gdzie taki postulat nie był 
zgłaszany), wymóg obowiązkowego łączenia produk-
cji ciepła z OZE z produkcją energii elektrycznej z OZE, 
czyli ograniczenia dostępu do programu tylko do wy-
branych technologii.
POrT PC i sPiuG wspólnie z grupą ponad 200 firm in-
stalacyjnych działających w ramach Koalicji Prosumenc-
kiej wyrażają duże zaniepokojenie sytuacją i oczekują 
starannego i ciągłego nadzoru sytuacji przez Narodo-
wy fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Źródło: POrT PC, iEO, sPiuG

PROFESJONALNE WENTYLATORY HARMANN
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stałociśnieniowy system wentylacji sENsOVENT de-
dykowany do budownictwa mieszkalnego zwyciężył 
w plebiscycie czytelników magazynu systemy instala-
cyjne w kategorii Klimatyzacja i Wentylacja, zdobywa-
jąc 375 głosów, tj. 32% w tej kategorii. Celem konkur-
su było ujawnienie preferencji czytelników magazynu  

w obszarze innowacyjnych produktów wprowadzanych 
na polski rynek instalacyjny.
Konkurs jest sprawdzianem rozpoznawalności marki na 
rynku, a statuetka jest więc nagrodą nie tylko dla dzia-
łów konstrukcyjnych firmy, ale dla wszystkich komórek: 
działów marketingu, sprzedaży czy logistyki.

SENSOVENT Systemem Instalacyjnym 2014

http://www.instalreporter.pl
http://www.harmann.pl/


WWW.BIAWAR.COM.PL/KONKURS

KONKURS ! KONKURS ! KONKURS ! KONKURS ! KONKURS ! KONKURS ! 

WYMYŚL HASŁO-
WYGRAJ JUNAKA!

1.  Kup dowolny elektryczny ogrzewacz wody marki BIAWAR w okresie
     od 7 kwietnia do 3 czerwca 2015

2.   Wymyśl maks. 3-wyrazowe hasło reklamowe Ogrzewaczy Wody 
     lub Marki BIAWAR (np. Ciepło Lepsze z Natury)

3.  Wypełnij poprawnie i wyślij Kupon Konkursowy dostępny 
      w Punkcie Sprzedaży lub na stronie www.biawar.com.pl/konkurs

4.4.  Czekaj na informację o wygranej: 
     telefoniczną lub mailową w dniach 10-12 czerwca 2015

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE:

NAGRODY W KONKURSIE:

Konkurs trwa od 07.04.2015 do 03.06.2015
Konkurs obejmuje wszystkie elektryczne ogrzewacze wody BIAWAR:

- przepływowe jednofazowe i trójfazowe (Oskar, Instant Vortex, Kaskada 2, K-2 electronic)
- pojemnościowe (nad i podumywalkowe 5, 10, 15 l oraz serii Classic, Hit, Viking)

Regulamin Konkursu dostępny w siedzibie NIBE-BIAWAR Sp. z o.o., Białystok, Al. Jana Pawła II 57, tel. 85 662 84 90 lub na

Skuter 
Junak VINTAGE  

PowerBank SLIM
 10000 mAh 

Tablet Samsung
Galaxy Tab 4 10”

1x10x 50x
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Oficjalne premiery rury Uni Pipe PLUS

firma uponor zaprasza na oficjalne Premie-
ry swojej nowej innowacyjnej rury uni Pipe 
PLus, które będą się odbywać na Politechni-
kach w wybranych miastach Polski. Na każdej 
z konferencji odbędzie się wykład przedstawi-
ciela świata nauki, który zapozna uczestników 
z historią instalacji sanitarnych i grzewczych. 
Po konferencji firma zaprasza na poczęstu-
nek. Każdy z uczestników otrzyma prezent-
-niespodziankę. dodatkowo uczestnicy kon-
ferencji, którzy zarejestrują się przez stronę 
uponor, będą mogli wziąć udział w konkur-
sie, którego 15 zwycięzców wyjedzie na wy-
jazd szkoleniowy do finlandii. Warunkiem 
udziału w konkursie jest akceptacja regula-
minu konkursu.
rejestracja

15%
o tyle mniej materiału potrzebne jest  
do wykonania instalacji

30 min
tyle czasu można zaoszczędzić podczas 
instalacji*
*dotyczy standardowej instalacji c.o. i w.u. w budynku 
o powierzchni 100 m2 z dwoma łazienkami i kuchnią

40%
o tyle wzrasta zdolność gięcia rury  
w porównaniu do obecnie stosowanych 
rur wielowartwowych

Forum Wykonawcy 

forum Wykonawcy organizowane jest przez funda-
cję Praktyków Biznesu w największych miastach Pol-
ski. Nadrzędnym celem konferencji jest dostarczenie 
wykonawcom aktualnej wiedzy w temacie odnawial-
nych źródeł energii, zarówno pod kątem stanu praw-
nego, związanych z tym perspektyw rozwoju, jak rów-
nież pod kątem aktualnej oferty produktowej. Oprócz 
wykładów będzie kilkanaście stoisk producentów po-
siadających w ofercie urządzania OZE. 
W programie m.in.:
- perspektywy rozwoju budownictwa energooszczęd-
nego w Polsce w latach 2015-2020 w kontekście dyrek-
tywy uE;
- perspektywy rozwoju rynku OZE w Polsce w latach 
2015-2020;

- możliwości pozyskania dofinansowania na systemy 
energooszczędne i instalacje OZE – PrOsuMENT;
- certyfikacja instalatorów OZE – podstawy prawne, za-
sady i rodzaje certyfikacji;
- aktualne zmiany w „Prawie cywilnym” dotyczącym od-
powiedzialności za jakość towarów i usług;
- prezentacja wyników badań w zakresie oczekiwań 
Klientów i sposobów poszukiwania instalatora przez 
inwestorów indywidualnych;
- internet i media społecznościowe – szansa na promo-
cję, czy zagrożenie dla wizerunku wykonawcy.
Terminy: 20.04 Kraków, 21.04 Wrocław, 22.04 Poznań, 
23.04 Gdańsk
Koszt uczestnictwa 150 zł.
Więcej

http://www.biawar.com.pl/konkurs
http://www.instalreporter.pl
https://www.uponor.pl/pl-pl/instalacje/premiera/regulaminkonkursu.aspx
https://www.uponor.pl/pl-pl/instalacje/premiera/regulaminkonkursu.aspx
https://www.uponor.pl/pl-pl/instalacje/premiera/rejestracja.aspx
http://forumwykonawcy.pl/
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W tym roku po raz pierwszy odbędzie się bieg organizo-
wany przez przedstawicieli branży grzewczej i instalator-
skiej, dedykowany jej wykonawcom pod nazwą Bieg in-
stalatora immergas. Tuż przed targami WOd-KAN, czyli 
24.05., biegacze wystartują w biegu przełajowym na dy-
stansie 10 km. impreza odbędzie się w Bydgoszczy na te-
renie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek”.
Pomysłodawcą i głównym organizatorem biegu jest re-
dakcja portalu hVACr.pl wspierana przez Patrona Gene-
ralnego izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”. immergas 
Polska został sponsorem Tytularnym tego wydarzenia. 
– decyzja o zaangażowaniu w tę inicjatywę była dla 
nas niemal oczywista. Wyróżnikami marki immergas 
od lat są ekologia, efektywność i energooszczęd-

ność. inwestujemy w rozwój nowoczesnych techno-
logii, które odpowiadają nowym, proekologicznym 
trendom w ogrzewaniu. Promocja zdrowego stylu ży-
cia, aktywności fizycznej i popularyzacja biegania 
doskonale wpisują się w misję naszej firmy – mówi 
Magdalena Oskiera, kierownik marketingu immergas. 
Aby wziąć udział w Biegu instalatora immergas wystar-
czy być pełnoletnim miłośnikiem biegania, zarejestro-
wać się na stronie www.bieginstalatora.pl oraz uiścić 
opłatę startową. Przewidziano oddzielną klasyfikację 
dla kategorii „instalator”, którą należy zaznaczyć pod-
czas rejestracji udziału w biegu. 
Na wszystkich uczestników czekają pakiety startowe  
w tym koszulka Biegu instalatora immergas, a tuż po 

przekroczeniu mety biegacze otrzymają wyjątkowy, za-
projektowany specjalnie na tą okazję, pamiątkowy me-
dal. Najszybszym uczestnikom zostaną wręczone pu-
chary oraz nagrody od sponsorów.
W trosce o zdrowie nie zapominamy o naszych czwo-

ronożnych przyjaciołach i po starcie biegu głównego 
odbędzie się bieg z psami pod wdzięczną nazwą Galo-
pada Braci Mniejszych. szczegóły inicjatywy na stronie 
www.galopadabraci.pl.   
www.bieginstalatora.pl 

Bieg Instalatora Immergas

Pompy SPRINTA z polarem gratis

firma LfP zachęca do skorzystania z promocji na pompy obiegowe sterowane elektronicznie sPriNTA. Kupu-
jąc dwie pomp sPriNTA 25/40 lub sPriNTA 25/60 (w dowolnej konfiguracji), bluzę polarową otrzymasz GrATis. 
Pompy z polarami dostępne są w dobrych punktach instalacyjnych. Promocja trwa od 01.03.2015 do wyczer-

pania zapasów. 
Pompy obiegowe sterowane elek-
tronicznie sPriNTA przeznaczo-
ne są do zapewnienia obiegu 
wody w systemach grzewczych. 
ich działanie pozwala na szybkie 
rozprowadzanie ciepła, zapewnia-
jąc jednocześnie stałą tempera-
turę w ogrzewanych pomieszcze-
niach. Pompy wyposażone zostały 
w funkcję redukcji nocnej i w ter-
moizolację korpusu pompy, która 
zapobiega zbędnej emisji ciepła 
poza instalacje, co przyczynia się 
do obniżenia kosztów eksploatacji. 

uważane do niedawna za idée fixe kształtowanie zrów-
noważonego rozwoju energetyki odnawialnej opartej za-
równo o mikrogenerację, jak i energetykę prosumencką 
stało się faktem. Najpierw prawnym wywodzącym się 
z „prosumenckiego” projektu ustawy o OZE („Mały trój-
pak”), a w końcu ekonomicznym (uchwalenie 20 lutego 
2015 roku ustawy o OZE z tzw. „poprawką prosumencką” 
oraz z systemem taryf gwarantowanych dla mikroprosu-
mentów – właścicieli mikroinstalacji o mocy do 10 kW.
W tym historycznym momencie wprowadzenia taryf 
gwarantowanych iEO, pragnie wyróżnić osoby, szcze-
gólnie zasłużone dla rozwoju energetyki obywatelskiej 
w formie specjalnego tytułu przyznanego po raz pierw-
szy w 2015 roku podczas Viii forum Energetyki Prosu-
menckiej. 
Tytuł „Laur prosumenta” to nagroda, która przyznawana 

będzie osobom 
nieprzeciętnym, 
które przyczyni-
ły się do łamania 
barier i otwar-
cia drogi do po-
wszechnej, ma-
sowej energetyki 
obywatelskiej. Nagroda ma charakter honorowy i sta-
nowi wyróżnienie dla osób lub instytucji wyjątkowo ak-
tywnych w obszarze tworzenia prosumenckiego rynku 
energetyki odnawialnej w Polsce. do nagród nomino-
wano w trzech kategoriach: polityka, media, całokształt 
dokonań – autorytet. 
Więcej informacji na stronie www.ieo.pl
rejestracja udziału w forum trwa do 6 maja 2015r.

„Laur prosumenta” podczas VIII Forum 
Energetyki Prosumenckiej

http://www.instalreporter.pl
http://www.forum.ieo.pl/pl/rejestracja
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Zawory Danfoss AB-QM w Hotelu Hilton 
Garden Inn Rzeszów

W 2004 roku firma danfoss, jako prekursor, wprowa-
dziła na rynek zawór regulacyjno-równoważący AB-
-QM. Obiekty, w których zastosowano to rozwiązanie 
cechuje właściwy komfort cieplny oraz cicha i nieza-
wodna praca instalacji hVAC. Podobnie jest w hotelu 
hilton inn w rzeszowie, gdzie za komfortowe warunki 
wypoczynku odpowiada właściwa instalacja klimaty-
zacji wodnej, w której równoważenie i regulacja opiera 
się na zaworach regulacyjno-równoważących AB-QM. 
urządzenia te zastosowano w instalacji z 8 centralami 
wentylacyjnymi i 115 klimakonwektorami. Podczas ca-
łorocznej eksploatacji instalacji klimatyzacji wodnej w 
obiekcie o tak wysokich wymaganiach komfortu jak ho-
tel, ważne jest, aby instalacja pracowała właściwie nie 
tylko w warunkach projektowych, lecz także w każdych 
innych, występujących podczas codziennego użytko-
wania obiektu. są to: zmienne warunki temperatury 
zewnętrznej, zmienne obciążenie obiektu oraz różno-
raki sposób użytkowania poszczególnych jego części. 
Czynniki te zmieniają się zarówno podczas całego roku 
użytkowania obiektu, jak i w ciągu jednego dnia. insta-

lacja klimatyzacji wodnej oparta na zaworze AB-QM 
pracuje właściwie w zmiennych warunkach, występu-
jących podczas codziennego użytkowania hotelu. Każ-
dy z gości może dostosować temperaturę według wła-
snych preferencji. Zmiana obciążeń cieplnych obiektu 
nie ma wpływu na działanie instalacji i komfort. Ponad-
to dużym atutem instalacji jest jej cicha praca w róż-
nych granicach ciśnieniowych. 
Więcej

firma rOTh wprowadziła nową wydłużoną gwaran-
cję na zbiorniki TWiNBLOC do magazynowania wody 
deszczowej oraz do oczyszczalni ścieków. Obecnie 
gwarancja fabryczna dla tych zbiorników wyno-
si aż 20 lat.  

TWiNBLOC to nowe zbiorniki na wodę deszczową fir-
my rOTh – są płaskie, stabilne i wytrzymałe pod na-
porem gruntu. Zapewnia to ich konstrukcja w postaci 
dwóch sąsiadujących ze sobą cylindrów. dwie komory 
o mniejszej średnicy są o wiele bardziej stabilne, niż jed-
na komora o dużej średnicy – nad zbiornikami bez ogra-
niczeń mogą przemieszczać się samochody osobowe. 

W porównaniu z konwencjonalnymi zbiornikami na 
wodę deszczową, modele TWINBLOC pozwalają na 
zmniejszenie głębokości wykopu do 40%.

Film z montażu zbiornika TWINBLOC

SBS – promocja Keller 
Windsor

SBS przygotował niezłą gratkę dla Instalatorów. 

Każdy, kto kupi i zainstaluje kocioł Keller Windsor New 
otrzyma 150 zł premii oraz wysokiej klasy bluzę po- 
larową. 

Promocja trwa od 2.04.2015 do wyczerpania zapasów.

Zestawy ogrzewania podłogowego w nowych, niewia-
rygodnie niskich cenach – do wyczerpania zapasów.

Zestaw Md Pack (kliknij): mata ELEKTrA Md 
+ regulator temperatury ELEKTrA OCd4 
Zestaw MG Pack (kliknij): mata ELEKTrA MG 
+ regulator temperatury Ekocontrol

szczegóły promocji na www.elektra.pl

Zbiorniki TWINBLOC  
– 20 lat gwarancji

Szalone ceny na 30. urodziny ELEKTRY

http://www.instalreporter.pl
https://www.youtube.com/watch?v=01nd3NgUyjI&list=PLx8su1cpfwdtISniTZpAWVFDknZLROAtZ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=dduuWjdAx04
http://www.elektra.pl/pdf/content/md_pack.pdf
http://www.elektra.pl/pdf/content/mg_pack.pdf


a k t u a l n o ś c i
6s t r.0 4 / 2 0 1 5

Instalacje On Tour

instalacje On Tour startują już 15 maja. W 13 polskich miastach trwać będzie rywalizacja, która najlepszym zapew-
ni udział w 5. Mistrzostwach Polski instalatorów. Odbędą się one w 2016 roku w Poznaniu podczas targów iNsTA-
LACJE. Aby wziąć udział w instalacjach On Tour wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przyjechać na elimi-
nacje: Poznań 15.05, Katowice 22.05, Gdańsk 29.05, Łódź 12.06, Koszalin 19.06, Warszawa 26.06, Białystok 03.07, 
Kraków 17.07, szczecin 21.08, Kielce 28.08, Bydgoszcz 04.09, Zielona Góra 11.09, Wrocław 18.09.
Podczas instalacji On Tour konkursowe zadanie polegać będzie na wykonaniu, w jak najkrótszym czasie, szeregu 
czynności na modelu instalacji. Zwycięzcy eliminacji w poszczególnych miastach wystąpią w finałowej rywalizacji 
podczas 5. Mistrzostw Polski instalatorów, które odbędą się w 2016 roku w Poznaniu podczas targów iNsTALACJE.

Partnerzy – sponsorzy projektu:

Twarzą kampanii jest Mistrz instalatorów z 2014 roku – dariusz Piotrowski. Ponadto w tym roku, eliminacje odby-
wać się będą w atmosferze rodzinnego pikniku z grillem i zabawami dla dzieci.

Targi Grupy SBS – 22-23 kwietnia w Strykowie! 

Już w dniach 22-23 kwietnia w strykowie koło Łodzi w ho-
telu 500 odbędą się kolejne Targi Grupy sBs. W ich trak-
cie będzie można zapoznać się z najnowszą ofertą około 
80 producentów z branży instalacyjnej, sanitarnej i grzew-
czej. W namiotach targowych wystawcy będą pokazywa-
li swoje najnowsze produkty, z chęcią też odpowiedzą na 

wszystkie pytania odwiedzających. Jak co roku w hurtow-
niach Grupy sBs organizowana jest targowa akcja autoka-
rowa. Jeśli więc są Państwo zainteresowani odwiedzeniem 
imprezy – należy zgłosić się do najbliższej hurtowni Part-
nerskiej sBs (pełna lista tutaj) celem zarezerwowania wej-
ściówki oraz uzyskania szczegółów dotyczących wyjazdu.

Bosch zabezpiecza Muzeum Historii 
Żydów Polskich

Nagłośnienie ewakuacyjne, systemy alarmu poża-
ru, kontrola dostępu, systemy sygnalizacji włamania 
i napadu, monitoring kamerowy oraz zintegrowane 
systemy bezpieczeństwa to rozwiązania, które Bosch 
systemy Zabezpieczeń dostarczył do Muzeum histo-
rii Żydów Polskich POLiN. Bosch dostarczył do Mu-

zeum POLiN nie tylko same produkty, lecz komplek-
sowe rozwiązania w zakresie zabezpieczeń, ewakuacji 
i nagłośnienia, które odpowiadają na złożone potrze-
by tego obiektu. Pozwoliło to na stworzenie jednego  
z nowocześniejszych zintegrowanych systemów za-
bezpieczeń w Polsce.

Promocja „Zapakuj się w Heimeiera” 

Od 1 kwietnia do 15 maja trwa promocja iMi hydro-
nic Engineering: przy zakupie 25 sztuk głowic s można  
w prezencie otrzymamy plecak. Głowica termostatyczna 
s to najnowszy produkt skierowany do wymagających 
klientów, szczególnie w obszarze inwestycji. Termostat 

wypełniony cieczą, duża siła nastawcza, optymalna hi-
stereza – to cechy wyróżniające ten produkt. Przystoso-
wana do montażu na termostatycznych zaworach grzej-
nikowych iMi heimeier oraz grzejnikach z wbudowanymi 
wkładkami termostatycznymi z gwintem M30x1,5.

http://www.instalreporter.pl
http://instalacje.mtp.pl/pl/instalacje_on_tour/formularz_zgloszeniowy/
http://www.grupa-sbs.pl/hurtownie-sbs/
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Geberit On Tour – w drodze od 13 kwietnia 

Geberit rozpoczął podróż po Pol-
sce „Geberit On Tour”, podczas któ-
rej spotyka się z instalatorami. 
W czasie spotkań będą prezento-
wane systemy zaciskowe Geberit 
Mapress oraz Geberit Mepla oraz 
nowe produkty 2015.
Będzie można sprawdzić się w za-
wodach:
– czas sTArT…
– uzbrój zaciskarkę w szczękę
– zaznacz głębokość wsunięcia rury
– zaciśnij
– odetnij 1 cm rury
– …czas sTOP!
Nagroda dnia i sezonu: na insta-
latora, który najszybciej wykona 
zadanie czeka nagroda dnia: mar-
kowa kurtka softshell. A dla 3 naj-
lepszych instalatorów sezonu, zwy-
cięzców poszczególnych dni, czeka możliwość wyboru dowolnych nagród z promocji On Tour 2015, mając do 
wykorzystania pulę zakupów: i miejsce – 24 000 zł, ii miejsce – 18 000 zł, iii miejsce – 12 000 zł.
robiąc zaś zakupy produktów Geberit biorących udział w promocji (systemy wodociągowe Mepla, systemy wo-
dociągowe Mapress), w przeciągu 28 dni od dnia pokazu Geberit On Tour w danej lokalizacji, można odebrać na-
grodę gwarantowaną, którą samodzielnie wybiera się z katalogu nagród).
W 2015 r. Geberit zaplanował 35 imprez On Tour. 
sprawdź, kiedy będzie w Twojej miejscowości

Nowość Purmo na targach ISH 2015 

Na stoisku Purmo podczas targów ish we frankfurcie, 
oprócz ekspozycji sztandarowych produktów, zapre-
zentowano także nowość w portfolio producenta – sys-
tem rurowy Cleverfit. Produkty marek koncernu rettig 
heating można było oglądać na powierzchni 750 m2. 
W tym roku Purmo skupiło się na ekspozycji swoich 
najpopularniejszych i najczęściej wybieranych modeli 

grzejników płytowych, grzejników łazienkowych i deko-
racyjnych, klimakonwektorów Vido, a także nowocze-
snych systemów ogrzewania i chłodzenia podłogowe-
go. Targi ish 2015 stanowiły również doskonałą okazję 
do prezentacji nowości – systemu  rurowego Cleverfit, 
który już wkrótce zostanie wprowadzony na rynek Pol-
ski i Europy Wschodniej. 

Buderus z wyróżnieniem Dobra Marka 2015

Wyniki badań mających na celu określenie wartości, aktywności i rozpoznawalności marek, potwierdziły wysoką pozycję Buderusa na polskim rynku. Buderus znalazł się w gronie najlepiej ocenionych 
brandów i otrzymał wyróżnienie dobra Marka 2015. Badania, przeprowadzone już po raz szósty, mają na celu wyłonienie najlepszych firm i marek na polskim rynku. Prawo do używania godła „dobra 
Marka – Jakość, Zaufanie, renoma” uzyskują liderzy w swojej branży. Jest ono potwierdzeniem najwyższej jakości oferowanych produktów i usług, a także świadczy o zaufaniu odbiorców i renomie bran-
du. Buderus został nim wyróżniony w kategorii „urządzenia i systemy grzewcze”. Przeprowadzane przez redakcje forum Biznesu oraz Biznes Trendów badanie składa się z dwóch elementów: analizy sto-
sunków rynkowych w konkretnej branży i badań konsumenckich. Konsumenci pytani są w nich o marki według nich najlepsze, cieszące się największym zaufaniem i renomą w poszczególnych branżach.

http://www.instalreporter.pl
http://www.geberit.pl/pl_pl/target_groups/installer/service_4/geberit_on_tour_2/eventy/eventy_1.html
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Weź udział w szkoleniu Rehau i odbierz 2000 zł

specjalnie dla firm wykonawczych z zakresu instalacji 
wentylacyjnych, grzewczych i sanitarnych firma rEhAu 
przygotowała niespotykaną wiosenną promocję. Wy-
starczy wziąć udział w szkoleniu Akademii rEhAu, żeby 
otrzymać kupon rabatowy na zakup systemu gruntowe-
go powietrznego wymiennika ciepła AWAduKT Thermo. 
Na podstawie otrzymanego kuponu każda firma ma 
możliwość uzyskać rabat kwotowy w wysokości:
- 2000 zł netto przy zakupie GPWC AWAduKT Thermo 
za min. kwotę 15 000 zł netto,
- 1000 zł netto przy zakupie GPWC AWAduKT Thermo 
za min. kwotę 10 000 zł netto.
Kupony będzie można zrealizować w wybranej hurtow-
ni instalacyjnej w terminie do 31.08.2015.

Szkolenia Akademii REHAU
Kupony zostaną przekazane podczas szkoleń, które od-
będą się w oddziałach rEhAu:
- 29.04.2015 w Baranowie k/Poznania, 
- 05.05.2015 w Warszawie,
- 13.05.2015 w Gliwicach. 
Poza ogromną dawką wiedzy na temat gruntowego po-

wietrznego wymiennika ciepła AWAduKT Thermo do 
wentylacji mechanicznej, przygotowano dla uczestni-
ków szkolenie sprzedażowe na temat „Mistrz sprzedaży”.

AWADUKT THERMO – antybakteryjny GPWC
Gruntowy powietrzny wymiennik ciepła AWAduKT  
Thermo:
- antybakteryjna warstwa wewnętrzna rur minimalizu-

je niebezpieczeństwo rozwijania się drobnoustrojów
- rury pełnościenne z polipropylenu o podwyższonej 
przewodności cieplnej
- szczelność na przenikanie radonu i wód gruntowych 
do 2,5 bar
- bardzo dokładny dobór i zwymiarowanie instalacji 

GPWC dzięki profesjonalnemu programowi obliczenio-
wemu – jedyne takie rozwiązanie w Polsce
Więcej informacji na www.rehau.pl/gpwc

Zgłoś się już dziś 
W przypadku zainteresowania udziałem w szkoleniu 
Akademii rEhAu należy wysłać zgłoszenie do 20 kwiet-
nia 2015 w postaci wypełnionego, podpisanego oraz ze-
skanowanego formularza na adres: poznan@rehau.com 
lub faksem: 61 84 98 401
W razie pytań zachęcamy do kontaktu bezpośredniego 
z doradcami handlowo-technicznymi rehau:
- woj. zachodnio-pomorskie, pomorskie, kujawsko-po-
morskie, lubuskie, wielkopolskie – Janusz drzewuszew-
ski 602 328 917
- woj. warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, 
lubelskie – Michał Kot 602 742 372
- woj. łódzkie, dolnośląskie, opolskie, śląskie (zachód) –  
Tomasz Brachmański 606 292 878
- woj. małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, ślą-
skie (wschód) – Maciej Pustułka 602 138 966

Formularz zgłoszenia
Pobierz

PORT PC wydała pierwszy poradnik inwestora

Pompy ciepła zdominowały już rynki grzewcze naszych zachodnich 
sąsiadów. W Polsce świadomość na temat korzyści oraz technicz-
nych i praktycznych uwarunkowań tej technologii grzewczej wciąż 
jeszcze jest bardzo mała. Z myślą o jej podniesieniu Polska Orga-
nizacja rozwoju Technologii Pomp Ciepła wydała broszurę „Po-
radnik inwestora, Energia geotermalna i pompy ciepła – Infor-
macje i porady dla początkujących”, dla której pierwowzorem 
była publikacja niemieckiego stowarzyszenia pomp ciepła BWP.
Poradnik skierowany jest do osób zainteresowanych nabyciem 
gruntowej pompy ciepła, czytelnik znajdzie w nim podstawową 
wiedzę na temat geotermii płytkiej oraz ważne informacja na te-

maty związane z projektem, pozwoleniami i ubezpieczeniem in-
stalacji. Broszura zawiera rzetelne informacje i pomaga w podję-
ciu decyzji o wyborze systemu ogrzewania, jest pomocna również 
na etapie planowania i realizacji inwestycji. O tym, że nie jest 
to jedna z wielu broszur reklamowych, świadczyć może opinia  
dr inż. Mariana rubika, Przewodniczącego KT 319 Polskiego Ko-
mitetu Normalizacyjnego ds. Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa:  
W przewodniku, w prosty i przejrzysty sposób, wyjaśniono zasa-
dę działania gruntowych pomp ciepła i wpływ właściwości gruntu 
oraz parametrów eksploatacyjnych na wartość wskaźników ener-
getycznych instalacji z pompami ciepła. Ponadto podano infor-

macje dotyczące kosztów i dofinansowania z pompami ciepła,  
a także wymaganych pozwoleń i certyfikatów. Kilka interesują-
cych odpowiedzi na często pojawiające się pytania dotyczące 
instalacji z pompami ciepła znajdzie Czytelnik w „Liście kon-
trolnej” stanowiącej rozdział przewodnika. Poradnik inwesto-
ra jest pierwszym tego typu opracowaniem wydanym przez 
POrT PC. W planach stowarzyszenia są już kolejne cztery po-
radniki o pompach ciepła (dotyczące ograniczenia głośności 
pomp ciepła, pomp ciepła do c.w.u., współpracy pomp cie-
pła z fotowoltaiką oraz poradnik pompy ciepła hybrydowe).
Pobierz poradnik inwestora

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2015/04/zgloszenie-AR-2015-BG.pdf
http://www.portpc.pl/pdf/Poradnik_inwestora_energia_geotermalna_i_pompy_ciepla_WEB_2014_09.pdf
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Produkty TECE w koszalińskim Aquaparku 

Prawie 13 tysięcy metrów kwadratowych, baseny we-
wnętrzne i zewnętrzne, wodny gejzer, wodospady ru-
rowe oraz kaskady i grzybki wodne – to tylko niektó-
re atrakcje, które zaoferuje odwiedzającym koszaliński 
Aquapark. Obiekt będzie wyróżniał się nowoczesną bry-
łą, idącą w parze z wysokim standardem wykończenia 
wnętrz. duży nacisk położono na odpowiednią jakość 
zastosowanych urządzeń. W pomieszczeniach sanitar-
nych zainstalowano 85 stelaży podtynkowych TECEprofil.
firma Tece dostarczyła również przyciski spłukujące TE-
CEambia oraz TECEplanus. Wcześniej systemy TECE zasto-
sowano przy realizacji instalacji centralnego ogrzewania 
oraz rur zimnej i ciepłej wody użytkowej, które poprowa-
dzone zostały w posadzkach oraz ścianach działowych. 
Aquapark będzie jednym z największych obiektów tego 

typu w Polsce. inwestycja zlokalizowana jest przy ulicy 
rolnej w Koszalinie. Park wodny na tle podobnych miejsc 
będzie wyróżniał się nie tylko wielkością, ale także bryłą.

Bosch planuje zatrudnić ok. 12 000 pracowników 
na świecie

W bieżącym roku Bosch planuje zatrudnić na całym 
świecie około 12 000 osób z wyższym wykształceniem. 
Największe szanse na zatrudnienie mają inżynierowi 
kierunków takich, jak budowa maszyn i elektrotechni-
ka oraz osoby po studiach wyższych ze znajomością iT. 
Liczba pracowników w działach oprogramowania 
będzie w dalszym ciągu wzrastać. Największe za-
potrzebowanie na pracowników z wykształceniem 

wyższym występuje obecnie w indiach – około 3200 
nowych stanowisk, w Chinach – 2600 oraz w Niem-
czech – 1200. Trzy z czterech planowanych nowych 
stanowisk to stanowiska w branży inżynierskiej, a bli-
sko co trzecie nowe miejsce pracy jest przygotowa-
ne dla pracowników bez wcześniejszego doświad-
czenia zawodowego.
Oferty pracy

Promocja BWT

Od 22 marca 2015, przy zakupie zmiękczacza BWT Aqu-
adial softlife lub BWT Aquadial softlife BiO, filtr dzbanko-
wy BWT initium red można otrzymać za 1 zł netto. 
Zmiękczacz BWT AQuAdiAL softlife – jednokolumnowy, 
polecany do gospodarstw domowych, domów wieloro-
dzinnych i małych obiektów usługowych. Zalety: 
- kompaktowy, 
- łatwy w obsłudze: w pełni automatyczny, fabrycznie 
zaprogramowany co ułatwia uruchomienie, 
- z proporcjonalną regeneracją złoża, 
- wyposażony w cyfrowy sterownik zapewniający wyso-
ką wydajność pracy, 
- przetestowany i zgodny z europejską normą EN 14743, 
- w cenie zmiękczacza tester twardości ogólnej. 
Wersja BiO z dodatkową dezynfekcją zmiękczacza  
w czasie regeneracji. 
filtr dzbankowy BWT initium red do wody kranowej  
z opatentowaną technologią Mg2+ wzbogacającą filtro-
waną wodę w magnez. Wydajność wkładu filtracyjnego 
do 120 litrów wody. Łatwe napełnianie filtra bez zdejmo-
wania pokrywki. Wskaźnik wymiany wkładu filtracyjnego. 

Joint venture spółek Bosch i Midea do produkcji VRF

Bosch Termotechnika oraz chińska firma Midea Com-
mercial Air-Conditioner division (Midea CAC) planują 
nawiązać współpracę na zasadach joint venture, aby 
produkować w Chinach systemy klimatyzacyjne Vrf 
na potrzeby globalnego rynku hVAC. urządzenia Vrf 
wykorzystują czynnik chłodniczy w celu ogrzewania  
i chłodzenia budynków komercyjnych. Nowo powstała 
spółka joint venture będzie miała siedzibę w istniejącej 
już fabryce firmy Midea w hefei, w chińskiej prowincji 
Anhui. W pierwszym roku działalności spółka zamie-
rza zatrudnić ok. 100 osób. rozpoczęcie produkcji za-

planowano na styczeń 2016 roku. finalizacja transakcji 
jest uzależniona od uzyskania niezbędnych zgód insty-
tucji nadzorczych, a jej warunki finansowe zostały ob-
jęte klauzulą poufności. 
Joint venture będzie wykorzystywać technologie i know-
-how zarówno Bosch Termotechnika, jak i Midea CAC, aby 
produkować zróżnicowane systemy Vrf, dostosowane 
do specyficznych wymogów rynków regionalnych. Za 
badania i rozwój będą odpowiedzialne obie firmy. sys-
temy Vrf będą początkowo sprzedawane pod marką 
Bosch na całym świecie przez Bosch Termotechnika. 

http://www.instalreporter.pl
http://www.ogrzewnictwo.pl/
http://bit.ly/bosch_vacancies_worldwide
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są z mosiądzu, a OTTONE – oznacza po włosku mo-
siądz. Pionierami i wciąż liderami na rynku w zakre-
sie obróbki mosiądzu są Włosi, stąd też włoska na-
zwa firmy. Pragnę podkreślić, że nasza nazwa wcale 
nie oznacza, że w naszej ofercie będą tylko produk-
ty mosiężne, wprost przeciwnie jako nowa innowa-
cyjna organizacja uważnie obserwujemy nowe ma-
teriały i trendy, stąd też m.in. zdecydowaliśmy się na 
promowanie rozdzielaczy modułowych z poliamidu. 

Jakie były 2-3 najgorsze momentu podczas 
tworzenia firmy?
Może użyję słowa najcięższe, ponieważ tworząc coś 
swojego, nie myśleliśmy takimi kategoriami. Były 

oczywiście trudne momenty, ale mieliśmy cały czas 
świadomość i nadal ją mamy, że wszystkie nasze sta-
rania nie poszły i nie pójdą na marne. Na pewno du-
żym wyzwaniem dla nas był wybór asortymentu, któ-
ry byłby wysokiej jakości, a zarazem konkurencyjny 
cenowo. drugim najcięższym momentem było za-
pewnienie odpowiedniego zaplecza magazynowo-
-logistycznego umożliwiającego realizację zamówień 
w ciągu 24 godzin i utrzymanie odpowiedniego sta-
nu magazynowego. W tym momencie działa to bez 
zarzutu. Myślę, że trzeci, najtrudniejszy moment jest 
dopiero przed nami. Mamy świadomość, że jesteśmy 
nową firmą, jeszcze nierozpoznawalną w branży, dla-
tego czeka nas długa droga promocji marki OTTONE. 

Oferta Państwa firmy koncentruje się wokół 
urządzeń i armatury do instalacji c.o. i c.w.u. 
(zawory, reduktory, pompy, grupy pompowe…). 
Dlaczego akurat taka gama produktów?
Chcielibyśmy, żeby nasza firma kojarzona była z pro-
duktami innowacyjnymi i bardziej zaawansowanymi 
technicznie. W szybko zmieniającym się świecie ob-

  Proszę o przedstawienie krótko historii
firmy OTTONE? 
firma OTTONE powstała w październiku 2014 roku przy 
współpracy Przemysława szczygła, Zofii Brzegowej 
(prezesa firmy schaffner) i dawida sidełki. W listopa-
dzie  do firmy dołączyły kolejne osoby do działu han-
dlowego, technicznego, marketingu oraz magazynu. 
Od stycznia 2015 roku ruszyła sprzedaż.

Skąd nazwa OTTONE? 
Nazwa nawiązuje do tradycji produktów instalacyj-
nych z zakresu c.w.u. i c.o., które to głównie wykonane 

OTTONE – technika grzewcza 
w nowych rękach

Nowa firma, duże wyzwanie

Rozmowa z PRzemysławem szczygłem 

Zarząd OTTONE

• Przemysław Szczygieł – prezes zarządu 
(18 lat doświadczenia w branży)
• Zofia Brzegowa – członek zarządu 
(12 lat doświadczenia w zarządzaniu firmą)
• Dawid Sidełko – członek zarządu 
(11 lat doświadczenia w branży)Od lewej: Przemysław szczygieł, Zofia Brzegowa, dawid sidełko

http://www.instalreporter.pl
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sługa klienta i zwłaszcza doradztwo techniczne jest 
bardzo ważne, a tylko firmy o wąskiej specjalizacji są 
w stanie zagwarantować odpowiedni poziom obsłu-
gi. Nasze wcześniej zdobyte doświadczenie w zakre-
sie instalacji c.o. i c.w.u. bardzo nam w tym pomaga.

Gdzie produkowane są wyroby dostępne 
w Waszej ofercie? 
95% produktów oferowanych przez nas produkowa-
nych jest w Europie, dlatego jesteśmy pewni wysokiej 
jakości i możemy udzielić wyższej gwarancji w porów-
naniu do podobnych produktów dostępnych na rynku. 

Jak wygląda polityka handlowa firmy, jakie 
kanały dystrybucji są przez Państwo preferowane? 
Poprzez naszą sieć dystrybucji chcemy nawiązać 
ścisłą współpracę z instalatorami. stawiamy bar-
dzo mocno na szkolenia zarówno naszej sieci dys-
trybucji, jak również ich klientów, czyli instalatorów. 
stawiamy na wzajemną współpracę, lojalność oraz 
uczciwe i przejrzyste zasady. Na przeprowadzanych 
szkoleniach poznajemy potrzeby instalatorów i sta-
ramy się im wyjść naprzeciw. Nie ukrywam, że jest 
to dla nas bardzo cenne i dużo możemy się nauczyć.

Myślę, że o ile samo założenie nowej firmy 
nie stanowi zbyt dużego problemu, to już jej 
rynkowe funkcjonowanie to wielkie wyzwanie…
Tak naprawdę to, w którym miejscu będziemy w przy-
szłym roku i w kolejnych latach trudno przewidzieć. 
Wszystko zweryfikuje rynek. Najważniejsze jednak, 
żeby wytrwale dążyć do postawionego sobie na po-
czątku celu i konsekwentnie realizować plan i zało-
żenia, jakie postawiliśmy przed sobą. Jest to dla nas 
wszystkich wielkie wyzwanie, ale uważam, że trzyma-
jąc się razem jako zespół i realizując założenia poli-
tyki handlowej, jesteśmy w stanie mu sprostać.  

stiebel Eltron posiada ponad 90-letnie doświadcze-
nie w dziedzinie techniki grzewczej. inwestuje w roz-
wój produktów, dostarcza na światowe rynki innowa-
cyjne urządzenia, najwyższej jakości i w znakomitej 
technologii.
Od 1 kwietnia 2015 r. firma rozpoczęła promocję pomp 
ciepła z dotacją 3000 zł.
Promocją objęte zostały wybrane pompy ciepła so-
lanka-woda oraz powietrze-woda w szerokim zakre-
sie mocy, w tym również modele z opcją chłodzenia.
 
Pompy w promocji:
- powietrze woda: 
• WPL 13-23 E/Cool
- solanka-woda:
• WPC 04-13/Cool
• WPF 04-16/Cool
• WPF 5-16 basic

Wszystkie pompy ciepła sTiEBEL ELTrON spełniają 
wymogi najwyższych klas efektywności energetycz-
nej od A do A++.
Jak uzyskać gwarantowaną dotację?
1. Wypełnij poniższy formularz. Ważny jest czas, po-

nieważ promocja obowiązuje do dnia 31.08.2015 r.
2. Otrzymasz mailem potwierdzenie rejestracji.
3. Wybierz Partnera handlowego stiebel Eltron i wspól-
nie z nim dobierz urządzenie do swoich potrzeb.

4. Partner handlowy uzgadnia datę dostawy urządzeń 
w dziale Logistyki stiebel Eltron.
5. Promocja polega na obniżeniu ceny katalogowej  
o 3000 zł. dokonaj pełnej, uzgodnionej z Partnerem 
handlowym płatności za pompę ciepła na 14 dni przed 
uzgodnioną dostawą urządzeń.
6. Wysłanie urządzeń pod wskazany adres nastąpi zgod-
nie z ustalonym terminem, lecz nie później niż do 30 wrześ- 
nia 2015 r.

Regulamin promocji
Pobierz

Ulotka promocyjna
Pobierz

Stiebel Eltron – dotacja 3000 do pomp ciepła

http://www.instalreporter.pl
http://www.stiebel-eltron.pl/produkty/pompy_ciepla_powietrze_woda/wpl_13_23_e
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Dylematy rozliczenia 
c.w.u. i cyrkulacji
Z maila Czytelnika, czyli problemy z życia zaczerpnięte

Witam,

Jestem po lekturze artykułu Pana autorstwa: 
„Pomiar ilości wody na cyrkulacji, czyli prawdzi-
wa historia z happy endem”. 
Mam podobny problem u siebie w małej wspólnocie 
mieszkaniowej. Wspólnota mieszkaniowa dotyczy  
3 budynków wielorodzinnych, budynki projektowa-
no pod 4 mieszkania każdy, ale niektóre lokale zo-
stały połączone i w budynku 1 mieszkają 3 rodziny, 
w 2 – również 3, w 3 – 4.
Problem pojawił się w budynku, który zamieszkuję 
wraz z żoną (2 os.) – udział w budynku 1/4, oprócz mnie 
mieszkają sąsiedzi A (2 os.) – udział 1/4; oraz jeszcze 
jedni sąsiedzi B (2 os. + 3 małych dzieci) – udział 1/2. 
sąsiedzi B przez cały 4 kwartał 2014 roku nie mieszkali  
w budynku, o którym mowa. Zużycie ciepłej wody  
w całym budynku w 4 kwartale wynosiło 7 m3; przy 
czym 5 m3 przypadało na mnie, a 2 m3 na sąsiadów A. 
sąsiedzi B – z tytułu niemieszkania mieli zerowe zużycie.
W budynku jest kotłownia (kocioł gazowy), która pod-
grzewa wodę dla całego budynku. Przy rozliczeniu  
4 kwartału okazało się, że rzeczywista stawka za „pod-
grzanie ciepłej wody” wzrosła z szacowanej (przyję-
tej w zaliczkach) 30 zł/m3 do 141 zł/m3. Wynikało to  
z tego, że koszt gazu za utrzymanie wody w cyrkulacji 

wynosił około 900 zł, ale dzielony był na małe zużycie 
wody (7 m3) i odpowiednio musiałem dopłacić 5/7 tej 
kwoty, sąsiedzi A – 2/7, a sąsiedzi B – nic. 
Pytanie do Pana: czy spotkał się Pan z takim proble-
mem i czy ma Pan wiedzę nt. prawnych rozwiązań takie-
go problemu tak, aby koszty utrzymania cyrkulacji były 
dzielone np. wg udziału, a nie wg zużycia wody? Prze-
cież cyrkulacja i to, że ciepła woda jest dostępna cały 
czas, oznacza, że jest ona również dostępna dla miesz-
kańców, którzy akurat nie zamieszkują swojego lokalu. 
Będę bardzo wdzięczny za podpowiedź.

Pozdrawiam
KK

Witam!

Jak Pana zrozumiałem kocioł ogrzewa c.o. + c.w.u. i... 
nie ma wymuszonej cyrkulacji c.w.u. w lokalach /tzn. 
macie wodomierz na potrzeby c.w.u. na zasilaniu/.
Problem z cyrkulacją c.w.u. był jednym z przedmio-
tów omawianych w zespole ds. nowelizacji prawa 
energetycznego przy ministrze gospodarki (które-
go byłem jednym z członków). Nowelizacja co praw-
da nie weszła jeszcze w życie, ale zapisy w projekcie 
jednoznacznie wskazują , że moc zamówiona na po-

trzeby c.w.u. winna być rozliczana analogicznie, jak 
w przypadku ogrzewania.
Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, by w regula-
minie wspólnoty wprowadzić odpowiednie zapisy.
dla przykładu można podać spółdzielnię Potocka  
w Warszawie, gdzie wprowadzono opłatę stałą za 
c.w.u. Oczywiście, jak wszystkie opłaty stałe, kosz-
ty takie dzieli się proporcjonalnie do udziału w nie-
ruchomości. spotkałem się również z podziałem na 

lokal lub na liczbę osób. uważam jednak że pierw-
szy podział jest lepszy.
O wiele dramatyczniej sytuacja przedstawia się  
w tzw. apartamentowcach nad morzem, gdzie cały 
rok zamieszkałe jest 30% lokali – reszta tylko w se-
zonie letnim. Wówczas te 30% pokrywa ponad 80% 
kosztów energii cieplnej.

Wojciech Ciejka

Odpowiedzi udzielił: wojciech ciejka
Kierownik działu usług APATOR POWOGAZ SA Za mała działka  

na POŚ…?
Z maila Czytelniczki, czyli problemy z życia zaczerpnięte

Witam,

Czytałam Pani artykuł dot. budowy biooczyszczalni 
pomimo zakazów i obostrzeń prawnych, które nijak 
się mają do obecnej technologii… („Tereny bez ka-
nalizacji, a zakaz budowy przydomowych oczysz-
czalni ścieków – …analiza ciekawego przypadku 
praktycznego”).
Ja również mam problem w urzędzie. Chciałabym się 
dowiedzieć, czy wie Pani, ile czasu trwała procedura 
odwoływania się do sądów, tak jak w tym artykule?
Chcę wybudować biooczyszczalnię, ale wg. urzęd-
ników mam za małą działkę (22 x 30 m), mimo że 
oczyszczona woda spełnia najwyższe normy i mo-
głabym tę wodę odprowadzać do rzeki/rowu, to 

teoretycznie jest to za mała działka na drenaż.
dodatkowo tłumaczą, że mogę się podłączyć do 
kanalizacji, która dopiero jest robiona w głównej 
drodze, a mój dom stroi przy drodze wewnętrznej 
i jest oddalony od tej głównej drogi o ok. 400 me-
trów, więc przyłączenie się byłoby niesamowicie 
kosztowne. 

Pozdrawiam
Justyna J

Szanowna Pani,

W nawiązaniu do poniższych wątpliwości uprzej-
mie informuję, iż jeśli dla powodzenia tematu budo-

Odpowiedzi udzieliła: justyna Pytkowska
Specjalista ds. technicznych ROTH POLSKA Sp. z o.o.
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wy oczyszczalni istotnym argumentem jest wielkość 
działki na budowę drenażu, bo do tego ustosunko-
wali się urzędnicy, proponuję aneksować dokumenty 
zgłoszenia i wyjaśnić, że woda z oczyszczalni nie bę-
dzie odprowadzana do gruntu poprzez drenaż tylko 
np. poprzez studnię chłonną. Proszę opracować po-
nownie mapkę syt.-wys. z usytuowaniem oczyszczal-
ni i np. studnią chłonną. Odejście w terenie od odle-
głości usytuowania wymaganych prawem (zgodnie 
z rozporządzeniem ministra infrastruktury w spra-
wie war. techn., jakim powinny odpowiadać bud.  
i ich usytuowanie) nie jest możliwe, gdy wystąpiono 
już o war. zabudowy. 
i odległości te w przypadku oczyszczalni przydomo-
wej są następujące jak na schemacie poniżej.
dodatkowo 400-metrowa odległość do głównej dro-
gi, stanowi jak najbardziej korzystny dla Państwa 
argument, że przyłączenie do kanalizacji zbiorczej 
jest w tym wypadku ekonomicznie nieuzasadnione 
i przemawia za alternatywnym rozwiązaniem jedy-
nie słusznym – budową przydomowej oczyszczalni.

sugeruję również Państwu kontakt z producentem 
oczyszczalni, którą zamierzacie Państwo zastoso-
wać, aby napisał oświadczenie przemawiające za 
budową przydomowej oczyszczalni na tym terenie.
Proszę też pamiętać, że kierowanie pozwu do sądu 
jest ostatecznością. Czas rozpatrywania wniosku 
bywa często dość długi w zależności od liczby spraw 
i myślę, że odpowiedzi na to pytanie może udzielić 
sekretariat sądu, do którego byłby kierowany ewent. 
wniosek. Chronologia historii opisywanej w publi-
kacji jest wyjątkowo długa, ponieważ sporo czasu 
upłynęło od sprzeciwu uM na budowę oczyszczal-
ni w roku 2012, po decyzję Wojewody podtrzymują-
cą sprzeciw z listopada 2012, wyrok sA pod koniec 
czerwca 2013 uchylający sprzeciw i powrót do Wo-
jewody w styczniu 2014, jeszcze uprawomocnienie 
się pod koniec stycznia i dopiero po tym nastąpiła 
budowa oczyszczalni.

Pozdrawiam
Justyna Pytkowska
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viega.pl/Megapress

Viega Megapress

3 kroki do szybszej instalacji  
ze stali grubościennej

Megapress: szybkie i bezpieczne zaciskanie stali grubościennej
System Megapress jest przeznaczony do instalacji grzewczych, chłodniczych i przemysłowych 
wykonanych z rur stalowych grubościennych spełniających wymogi norm PN-EN 10255  
i PN-EN 10220. W zależności od średnicy nominalnej (½ do 2 cali), oszczędność czasu montażu 
może wynieść nawet do 60% w porównaniu z tradycyjnymi technikami łączenia jak spawanie, 
skręcanie lub połączenia rowkowe. Montaż jest tak samo łatwy jak w innych systemach zapra-
sowywanych Viega: wystarczy przyciąć rurę na pożądaną długość, osadzić złączkę i zacisnąć. 
Dodatkowo kształtki Megapress wyposażone są w opatentowany profil SC-Contur, zapewnia-
jący wymuszoną nieszczelność w stanie niezaprasowanym. Viega. Liczy się pomysł!
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Pompa ciepła jest urządzeniem, które ma najwyż-
szą efektywność w momencie, gdy różnica tempe-
ratury pomiędzy miejscem skąd pobieramy ciepło, a 
miejscem, gdzie oddajemy ciepło, jest możliwie naj-
mniejsza (zielna pionowa linia zakończona strzałka-
mi musi być jak najkrótsza).    
Jeśli budynek ogrzewalibyśmy za pomocą grzał-

ki elektrycznej, cały czas moglibyśmy pracować na 
stałym parametrze temperaturowym 50°C, ponie-
waż koszt wytworzenia 1 kWh energii cieplnej dla 
temperatury 25°C i 50°C jest podobny. Gdy źródłem 
ciepła jest pompa ciepła, koszt wytworzenia 1 kWh 
energii jest zależny od różnicy temperatury ciepła 
pobieranego z glikolu płynącego z ziemi oraz tem-

Krzywe grzewcze 
czy stała nastawa 
zasilania instalacji  
z pompą ciepła?

peratury zasilania instalacji grzewczej – więc powin-
niśmy możliwie obniżyć temperaturę zasilania insta-
lacji grzewczej. Wykres po lewej stronie przedstawia, 
jak teoretycznie zmienia się współczynnik efektyw-
ności pompy ciepła w zależności od różnicy  pomię-
dzy dolnym a górnym źródłem ciepła.
Najogólniej rzecz przyjmując – chcemy, żeby urzą-
dzenie pracowało z możliwie niską temperaturą 
zasilania instalacji.

Obawy instalatorów przed krzywą grzewczą
Czasami spotykam się z obawami instalatorów zwią-
zanych z krzywą grzewczą. Praca na krzywej w spo-
sób efektywny możliwa jest wyłącznie w momencie, 
kiedy dobrze poznamy, jak zachowuje się budynek 
pod względem zysków i strat ciepła. Najlepiej krzy-

wą nastawiać przy niskiej temperaturze powietrza na 
zewnątrz – w okolicach -15/-20°C. dlatego też war-
to udostępnić tę wiedzę użytkownikom budynku, 
bo to oni powinni dostosować krzywą grzania do 
swoich oczekiwań w trakcie eksploatacji budynku. 
Częstym problemem związanym z krzywą grzew-
czą jest przegrzewanie lub niedogrzewanie budyn-
ku. Może być to związane ze złym wyborem krzywej 
grzania, chwilowymi stratami ciepła lub zyskami cie-
pła np. z promieniowania słonecznego w domach  
z dużymi przeszkleniami. Bardziej rozbudowane ste-
rowniki obsługujące instalację grzewczą, będą miały 
czujnik pokojowy wprowadzający korektę ogrzewa-
nia lub zupełne jego wyłączenie w momencie, gdy 
temperatura w pomieszczeniu jest spełniona. Na-
leży jednak w takich przypadkach pamiętać o bez-

Odpowiedzi udzielił: szymon PiwowaRczyk
Inżynier ds. pomp ciepła HEWALEX
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Stała temp. zasilania 50°C

Krzywa grzewcza średniotemperaturowa

Stała temp. zasilania niskotemperaturowa

Krzywa grzewcza niskotemperaturowa

Temperatura glikolu z wymiennika gruntowego w pierwszej części sezonu grzewczego              

Temperatura glikolu  w drugiej części sezonu grzewczego              

Krótszy  odcinek =

pompa ma lepsze COP

Niepotrzebny naddatek 

obniżający COP

Naddatek obniżający 

COP przy grzejnikach

Oznaczenia na wykresie: Zielone linie oznaczają temperaturę glikolu pobieraną z dolnego 
źródła do pompy ciepła – jego temperatura w czasie sezonu grzewczego spada. Pod koniec zimy 
temperatura glikolu jest najniższa. Żółte linie oznaczają temperaturę zasilania instalacji grzewczej, 
tzw. niskotemperaturowej o parametrze zasilania 35°C przy temperaturze otoczenia  -20°C. Ciągłą linią 
oznaczona została krzywa grzania dla tego budynku, przerywaną natomiast stały nastawiony parametr. 
Czerwone linie są dla budynku ogrzewanego przy -20°C grzejnikami o parametrze zasilania 50°C.
Źródło wykresu: materiały własneŹródło zdjęcia: wiż.pl/pompy-ciepla-dzialanie-i-praktycznie-zastosowanie/
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władności ogrzewania podłogowego. Pompa obie-
gowa ogrzewania podłogowego powinna pracować 
w taki sposób, żeby nie doprowadzić do wychłodze-
nia podłogi, a jednocześnie temperatura w instala-
cji grzewczej musi być na tyle niska, żeby dodatko-
wo nie przegrzewać pomieszczenia. 

Wnioski:
1. Krzywa grzewcza zawsze jest opłacalna w zasto-

sowaniu z pompami ciepła – koszty ogrzewania  
w ciągu całego sezonu będą niższe niż w trakcie pra-
cy na stałym parametrze grzewczym.
2. Krzywe grzewcze mają większe znaczenie w przy-
padku instalacji grzejnikowych. Tutaj zyski będą bar-
dzo widoczne. 
3. Najlepsze z punktu widzenia instalacji oraz kom-
fortu będzie zastosowanie automatyki urządzenia 
z korekcją czujnika pokojowego. W tym momencie 

uwzględnimy np. zyski 
słoneczne docierające 
do domu lub zwiększo-
ne zyski wewnętrzne. 
Warto również zwrócić 
uwagę na program nie-
dopuszczający do wy-
chłodzenia posadzki 
ogrzewania podłogo-
wego w trakcie sezonu 
grzewczego (taniej jest 
utrzymywać tempera-
turę minimalną podło-
gi niż wygrzewać ją od 
nowa).

Czerwone pole – energia dostarczona do budynku w wyższej temperaturze.

Pompa ciepła pracuje na stałej temperaturze zasilania instalacji

w całym sezonie grzewczym, zdecydowanie w danym momencie

przekraczając zapotrzebowanie ciepła budynku. Budynek nie

potrzebuje tyle ciepła, więc pompa instalacji pracuje pulsacyjnie.

Zielone pole - energia cieplna dostarczona do budynku w niższej temperaturze. Czas dostarczenia energii jest dłuższy, ale ilość ta sama.

Pompa ciepła pracuje temperaturze wynikającej z krzywej grzewczej.

Ciepło dostarczone do budynku przez instalację grzewczą jest  dostarczane w sposób ciągły, a sama  sprężarka  w pompach ciepła 

ON/OFF będzie pracowała  również pulsacyjnie ze względu na  przekroczoną moc grzewczą w stosunku do zapotrzebowania budynku.

Najlepiej jeśli sprężarka będzie typu inwerterowego – w tym przypadku efektywność  instalacji wzrośnie.

COP << COP

Energia cieplna do budynku = Energia cieplna do budynku

Źródło: materiały własne

Praca ze stałą temperaturą zasilania instalacji grzewczej 

w czasie całego sezonu grzewczego

Praca z prawidłowo nastawioną krzywą grzania

Praca z prawidłowo nastawioną krzywą grzania oraz 

czujnikiem pokojowym uwzględniającym dodatkowe 

zyski cieplne i programem dla ogrzewania podłogowego 

niedopuszczającym do zbytniego wychłodzenia podłogi
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1. Wybierz Konkurs w którym weźmiesz udział 
(pamiętaj, możesz wziąć udział w wielu   
Gebokonkursach przez cały rok 2015).

2. Wypełnij poprawnie formularz   
i wykonaj zadanie konkursowe.

3. Gwarantowana nagroda trafi do Ciebie  
w ciągu 30 dni od zgłoszenia.

PAMIĘTAJ:
CO MIESIĄC NOWY KONKURS   
Z ATRAKCYJNYMI NAGRODAMI

MASZ PYTANIA?
ZADZWOŃ: 22 511 20 89

E-MAIL: marketing@gebo.com.pl

ŚWIĘTUJ z NAMI JUbILEUSZ 20-lecia GEbO W POLSCE!

WEJDŹ na: www.20lat.gebo.com.pl 
i WYGRYWAJ atrakcyjne NAGRODY!

GEBO TECHNIKA INTERNATIONAL SP. Z O.O.
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łu ciepłej wody użytkowej w bilansie rocznej pracy.
Wygodne jest odczytywanie współczynników efek-
tywności COP przedstawianych przez producentów 
pomp ciepła. Należy jednak zwrócić uwagę na nor-
mę, wg której określono wartość COP. Aktualną obec-
nie normą jest PN-EN 14511, a starszą PN-EN 255, 
według której wartości COP były o kilka procent ko-
rzystniejsze. Należy porównywać wartości odczyty-
wane dla jednakowego punktu pracy, standardowo 
przyjmuje się punkt B0/W35.

Jak ocenić wartość współczynnika COP pompy 
ciepła – czy jest to wartość dobra, czy też prze-
ciętna lub niska? 
Z pomocą przychodzi tutaj zestawienie niemieckiej 
instytucji rządowej BAfA (das Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle) zajmującej się m.in. 

Jak ocenić efektywność gruntowych pomp ciepła?

Pompy ciepła typu solanka/woda przeznaczone do 
ogrzewania budynków i podgrzewania wody użyt-
kowej stanowią na rozwiniętych rynkach Europy 
Zachodniej około 30% pomp ciepła instalowanych  
w nowych budynkach. Wśród tego rodzaju urządzeń 
występuje znaczna różnorodność pod względem bu-
dowy, zakresu temperatur pracy, funkcji regulatorów, 
a także parametrów sprawnościowych. 
Wybór pompy ciepła powinien uwzględniać szereg 
kryteriów nie tylko technicznych, ale także tak istot-

nych jak np. dostęp do opieki serwisowej producen-
ta, czy też warunki gwarancji. Porównanie efektyw-
ności pomp ciepła nie jest prostą czynnością, gdyż 
pod uwagę powinna być brana wartość sezonowe-
go współczynnika efektywności sCOP, która będzie 
się przekładać na koszty eksploatacyjne. Wartość 
sCOP jest określana na drodze obliczeń jako szacun-
kowa i zależy nie tylko od samej pompy ciepła, ale 
m.in. od strefy klimatycznej dla budynku, tempera-
tur roboczych systemu grzewczego, czy też udzia-

określaniem warunków dofinansowania urządzeń 
OZE. Publikuje ona wykaz pomp ciepła, które prze-
szły badania w niezależnych laboratoriach i uzyska-
ły potwierdzoną w ten sposób wartość COP. 
Na liście znajduje się m.in. ponad 760 gruntowych 
pomp ciepła. Wszystkie z nich spełniają minimal-
ne wymagania dla wartości COP równe 4,30.
Minimalna wartość współczynnika COP dla grun-
towej pompy ciepła została określona na poziomie 
4,30, co wynika z decyzji 2007/742/WE Komisji Euro-
pejskiej w sprawie wymagań ecoprojektu. Jest ona 
także przyjmowana przez większość krajów, także 
w Polsce w ramach Programu Priorytetowego NfO-
ŚiGW: „Poprawa efektywności energetycznej. Część 
3) dopłaty do kredytów na budowę domów energo-
oszczędnych”.
Pompy ciepła typu solanka/woda zamieszczone  
w wykazie BAfA cechują się wysokimi współczynni-
kami COP. Średnia wartość COP dla tych pomp cie-
pła wynosi 4,54. Niższe wartości współczynnika COP 
(poniżej 4,54) uzyskuje ponad 50% pomp ciepła z li-
sty BAfA. Łącznie 21% pomp ciepła osiąga wysoką 
wartość współczynnika COP – ponad 4,71, a w tym 
6% osiąga współczynnik COP ponad 4,91. Na pod-
stawie takiej statystyki można określić, do jakiego 
rynkowego przedziału urządzeń należy dana pompa 
ciepła pod względem efektywności jej pracy.

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

Zestawienie współczynników COP dla 761  
gruntowych pomp ciepła (lista BAFA z 12.2014) 
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COP = 4,30÷4,50 
51% pomp ciepła 

COP = 4,51÷4,70 
28% pomp ciepła 

COP = 4,71÷4,90 
15% pomp ciepła 

min. COP = 4,30 

śr. COP = 4,54 

COP = 4,91÷5,10 
6% pomp ciepła 

761 pomp ciepła 

Zestawienie współczynników COP dla 761 gruntowych pomp ciepła (lista BAfA z 12.2014)

Zymetric nowym dystrybutorem generalnym Midea

Na rynku klimatyzacyjnym w Polsce znaczące przetaso-
wania. Zymetric, firma doświadczona jako generalny dys-
trybutor znanej japońskiej marki, rozpoczęła współpracę 
z inną dużą korporacją. Na początku 2015 roku, firma roz-
poczęła współpracę z chińskim gigantem – firmą Midea. 
Celem firmy jest szeroka obecność firmy na rynku pol-
skim – nie tylko w zakresie produktów o najmniejszych 
wydajnościach (Midea home Comfort – grupa urządzeń 

typu split, przeznaczonych do mieszkań i domów, o wy-
dajności do 7,0 kW), ale z całą ofertą, także tą mniej zna-
ną na naszym rynku. urządzenia Midei, w tym Midea Mul-
ti Comfort (zestawy multi-split), Midea Business Comfort 
(urządzenia profesjonalne o wydajności do 16,0 kW) czy 
Midea Vrf z rozbudowanym nowoczesnym sterowaniem, 
objęte są pięcioletnią gwarancją, a ich dostępność za-
pewnia warszawski magazyn centralny.

http://www.instalreporter.pl
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  Zalety pomp sterowanych 
elektronicznie

Pompy elektroniczne mają szereg zalet, a główną  
z nich jest właśnie energooszczędność. W zależno-
ści od trybu pracy, pompy elektroniczne mają od 
2 do 5 razy mniejsze zapotrzebowanie na energię 
elektryczną w porównaniu do pomp manualnych  
o tej samej wysokości podnoszenia (np. pompa 25-
4-180). W praktyce oznacza to, że w ciągu 2 lat pracy 
pompy elektronicznej zwróci się inwestorowi różnica  
w koszcie pomiędzy pompą manualną a elektro-
niczną. drugą równie ważną zaletą jest funkcja au-
tomatycznej adaptacji pompy do układu, w którym 
jest ona zamontowana. Odpowiedzialny jest za to 
sterownik pompy (chip), który analizuje parame-
try i warunki pracy. Oznacza to, że w danym ukła-
dzie, dostosowuje ona swoją wydajność, moment 

obrotowy oraz zużycie energii w taki sposób, aby 
optymalnie zapewnić poprawną pracę układu. do-
datkowo urządzenia te wyposażone są w potencjo-
metr, za pomocą którego w bezstopniowy sposób 
możemy sterować wydajnością pomy, wysokością 
podnoszenia oraz zużyciem energii (dla pompy 25-
4-180 od 5 W do 22 W).

Bezawaryjna praca pompy 
– od czego zależy? 

Efektywna i bezawaryjna praca pompy zależy 
przede wszystkim od jej budowy i charakterysty-
ki technicznej – za to odpowiada producent, który 
stosuje się do odpowiednich norm PN-EN 60335, 
PN-EN 55014, PN-EN 61000, PN-EN 50366, PN-EN 
62233; od instalatora, którego zadaniem jest wła-
ściwy dobór urządzenia do pracującej instalacji,  

Energooszczędność jest jednym  
z podstawowych wymogów 
stawianych przed nowoczesną 
techniką grzewczą. Obecnie 
rozwój technologii pozwala 
producentom na zastąpienie 
tradycyjnych pomp tzw. 
manualnych, stosowanych  
w dotychczasowych układach 
c.o., c.w.u. i układach solarnych  
nowoczesnymi urządzeniami 
sterowanymi elektronicznie.  
W ofercie Ferro znajdziemy 
szeroki asortyment 
takich produktów, w tym 
energooszczędne pompy 
obiegowe najnowszej generacji 
GPA II marki Weberman do 
instalacji grzewczych  
i solarnych.

Pompa obiegowa GPA ii 25-4-180  
– charakterystyka produktu

Zakres funkcjonowania: maks. 2,4 m³/h
Wysokość podnoszenia: maks. 4,1 m 
Temperatura cieczy min. 2°C, maks. 110°C
rodzaj pompowanej cieczy: czysta, niezawiera-
jąca ciał stałych, włókien ani substancji oleistych 
mineralnych, nielepka, neutralna chemicznie, nie-
korozyjna i niewybuchowa, o parametrach zbli-
żonych do wody. Tłoczenie płynu o lepkości wyż-
szej niż woda spowoduje znaczące pogorszenie 
parametrów pracy, pompa może nie działać pra-
widłowo.
Aby zapobiec kondensacji wilgoci w skrzynce 
sterowniczej i rotorze, temperatura medium 
pompowanego przez pompę musi być utrzy-
mywana na poziomie wyższym od temperatu-
ry otoczenia.

Minimalne ciśnienie na wlocie w zależności od 
temperatury cieczy: 0,5 bar do 85°C, 0,3 bar do 
90°C, 1 bar do 110°C
Maksymalne ciśnienie 1,0 MPa
Klasa ochrony iP 42
Klasa izolacji h
Współczynnik efektywności energetycznej 
EEi ≤0,23
instalacja: z wałem w pozycji poziomej, dławik 
kabla skierowany w dół lub w bok
Napięcie ~230 V (-6% – +10%), 50hz
Pobór mocy: 5-22 W; 0,05-0,19 A 
rozstaw przyłączy: 180 mm
Średnica przyłączy: 1½″
Parametry otoczenia: 0-40°C; rh < 95%
Cena katalogowa brutto: 485,85 zł

Pompa GPA ii 25-4-180 marki Weberman

Elektroniczne 
pompy obiegowe 
Weberman  

Inteligentne rozwiązania do instalacji  
grzewczej i solarnej 

Rafał gacek

http://www.instalreporter.pl
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Wśród nowych produktów wprowadzonych nie-
dawno do katalogu ofertowego ferro znalazły 
się elementy armatury dedykowanej do instala-
cji solarnych. 
Zawory i złączki wykonane z mosiądzu, ze spe-
cjalnymi uszczelkami, przeznaczone do kontaktu 

z roztworami glikolu spełniają wymagania stawia-
ne systemom z czynnikami o wysokiej tempera-
turze dochodzącej nawet do 150oC i ciśnieniu do 
16 bar. ferro ma także inne produkty do instala-
cji solarnych jak np. wiszące i stojące naczynia 
wzbiorcze. 

Zawory solarne
Zawór spustowy 1/2” 150°C z uszczelką solarny PN 10
Zawór bezpieczeństwa 1/2x3/4” 160°C 6 bar 
solarny PN 10
Zestaw mieszający 1” 45°C solarny  
do ogrzewania podłogowego kotła 2-f

Złączki solarne
W tej grupie ferro wprowadziło bardzo bogaty asor-
tyment kolan, nypli, trójników, złączek umożliwia-
jących wykonanie połączeń w rurowych instala-
cjach solarnych.
Złączki solarne

temperatura pompowanej cieczy musi być wyższa 
od temperatury otoczenia – zalecana: 0-40°C. Przy 
doborze pompy warto brać pod uwagę lepkość me-
dium, ponieważ zbyt duża obniża wydajność urzą-
dzenia. Ważną kwestią jest zapobieganie korozji. 
Popularnym inhibitorem korozji jest glikol etylowy, 
w stężeniu około 10% powinien wystarczyć do za-
hamowania procesów korozyjnych. Należy upew-
nić się, jakie jest dopuszczalne, maksymalne stęże-
nie glikolu (dodatków przeciwzamrożeniowych) dla 
urządzenia (dla pomp marki Weberman to 40%). in-
nym problemem jest kawitacja – aby uniknąć uszko-

dzeń podzespołów pompy spowodowanych przez 
gwałtowne zmiany ciśnienia, należy na jej wlocie 
utrzymywać odpowiednio wysoki poziom ciśnienia, 
zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia. Nie wolno 
przekraczać maksymalnego ciśnienia roboczego, 
dla pomp Weberman to 1 MPa.  

a także od prawidłowej eksploatacji pompy, zgod-
nie z podaną instrukcją użytkowania. Wystarczy za-
pewnić urządzeniom odpowiednie warunki, aby mo-
gły spełniać swoją funkcję przez wiele lat. Niektóre 
z nich wydają się oczywiste dla instalatora, ale war-
to je przypomnieć, aby nie doprowadzić do awarii  
i konieczności wymiany pompy, która jest  urządze-
niem elektrycznym, więc nie wolno jej instalować 
w miejscu zawilgoconym lub narażonym na rozbry-
zgi wody, a także nie powinna być ona poddawa-
na bezpośredniemu działaniu wysokiej tempera-
tury, powstałej na skutek na przykład żaru z kotła. 

Przede wszystkim nie wolno uruchamiać pompy 
bez obecności medium. Jeżeli jest nim woda na-
leży zwrócić uwagę na jej twardość – najlepiej na-
pełnić układ wodą zdemineralizowaną, aby uniknąć 
osadzania się kamienia i unieruchomienia wirnika, 
co w konsekwencji doprowadzi do spalenia silnika. 
Gdy jej twardość jest wyższa niż 15°f, wówczas na-
leży zastosować układ zmiękczający wodę. Tempe-
ratura doprowadzanej cieczy powinna wynosić od 
2 do 110°C, a wilgotność względna (rh) maksymal-
nie 95%. Ze względu na zapobieganie powstawa-
niu kondensatu w skrzynce sterowniczej i stojanie, 

solarny zawór spustowy Zawór bezpieczeństwa

www.ferro.pl 
Przejdź

Kolanko mosiężne Trójnik mosiężny

 Nowości armatury ferro  z zakresu techniki solarnej

http://www.instalreporter.pl
http://www.ferro.pl/produkt-zawor-spustowy-12-150c-z-uszczelka-solarny-pn-10-4533-ZSU1S.html
http://www.ferro.pl/produkt-zawor-bezpieczenstwa-12x34-160c-6bar-solarny-pn-10-4534-Z1560S.html
http://www.ferro.pl/produkt-zawor-bezpieczenstwa-12x34-160c-6bar-solarny-pn-10-4534-Z1560S.html
http://www.ferro.pl/produkt-zestaw-mieszajacy-1-45c-solarny-do-ogrzewania-podlogowego-kotla-2f-4532-ZM45S.html
http://www.ferro.pl/produkt-zestaw-mieszajacy-1-45c-solarny-do-ogrzewania-podlogowego-kotla-2f-4532-ZM45S.html
http://www.ferro.pl/rodzina-zlaczki-solarne-628.html
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pompy ciepła oraz poszanowanie środowiska natural-
nego (rys. 2). Ciekawe jest porównanie powodów wy-
boru pompy ciepła typu solanka/woda i powietrze/
woda. Jak wskazano, obniżenie kosztów ogrzewa-
nia było powodem (głównym, częściowym lub mniej 
istotnym) wyboru gruntowej pompy ciepła łącznie dla 
87% klientów, a pompy typu powietrze/woda dla 64%. 
Poszanowanie środowiska było istotne dla 86% klien-
tów wybierających pompę ciepła solanka/woda i 70%  
w przypadku pomp ciepła powietrze/woda. Jedno-
cześnie w przypadku powietrznych pomp ciepła niż-
sze koszty montażu oraz koszty inwestycyjne były 
ważne dla 45% klientów, podczas gdy w przypadku 
pomp gruntowych wielokrotnie mniej (rys. 2). 

Trendy rynkowe w konstrukcjach pomp 
ciepła solanka/woda

W ostatnich latach rozwój technologiczny pomp cie-
pła typu solanka/woda przebiegał w kierunku wzro-
stu efektywności ich pracy oraz funkcjonalności po 
stronie montażu i użytkowania. Wśród widocznych 
zmian technicznych, jakie następują w ostatnich la-
tach, można wymienić m.in.:

  Sprzedaż pomp ciepła solanka/woda w Pol-
sce w 2010 wyniosła 3500 szt., co stanowiło 58% 
ogółu pomp ciepła przeznaczonych do ogrzewa-
nia budynków. W ostatnim 2014 roku sprzedaż 
wyniosła blisko 4700 szt. (wzrost o 34% do 2010 
roku), ale udział rynkowy obniżył się do 44%  
z powodu popularyzacji pomp ciepła typu po-
wietrze/woda [1]. 

Pomimo dynamicznie rosnącej popularności po-
wietrznych pomp ciepła, pompy gruntowe zaj-
mują jednak na polskim rynku czołową pozycję 
w tym segmencie źródeł ciepła.

Dlaczego pompy ciepła typu 
solanka/woda?

Z jakich powodów klienci decydują się na wybór 
pompy ciepła typu solanka/woda? 
Czy jednakowe są przyczyny wyboru pompy ciepła 
typu powietrze/woda? 
Odpowiedzi na te pytanie udziela analiza inwesty-
cji dla 39 pomp ciepła gruntowych i 33 powietrz-
nych przeprowadzona na rynku niemieckim przez 
isE fraunhofer i e-on Energie [2]. 
Najważniejsze 3 powody wyboru gruntowej pompy 
ciepła to: niższe koszty eksploatacyjne, efektywność 

Pompy ciepła w wielu krajach europejskich stają się standardowym 
źródłem ciepła znajdującym zastosowanie w nowych budynkach. 
Szczególnie jest to widoczne w Szwecji, Szwajcarii i Austrii, 
gdzie od 70 do 90% nowych budynków wyposaża się w pompy 
ciepła do celów ogrzewania. W Niemczech jest to już ponad 
30%, podczas gdy w Polsce szacuje się, że około… 4%. Potencjał 
dla rozwoju rynku pomp ciepła na cele grzewcze jest w Polsce 
jednak znaczny i w najbliższych latach można się spodziewać 
wyraźnego wzrostu zainteresowania ze strony klientów.

Pompy ciepła 
solanka/woda 

Trendy rozwoju, statystyki efektywności, 
koszty eksploatacyjne, powody wyboru

iReneusz jeleń

1   Pompy ciepła solanka/woda znajdują zastosowanie 
najczęściej w nowo budowanych obiektach, gdzie panują 
dogodne warunki do wykonania dolnego źródła ciepła 
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2   Powody wyboru pompy ciepła typu solanka/woda. Możliwe było udzielenie kilku odpowiedzi 
dla podanych kryteriów-powodów w 4-stopniowej skali: główny powód, częściowy powód, 
mniej istotny powód i powód bez znaczenia [2]
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• Kompaktowa budowa. standardem szczególnie 
dla nowych budynków stają się kompaktowe urzą-
dzenia grzewcze (rys. 3). Podobna sytuacja występuje 
dla pomp ciepła solanka/woda, które dzięki umiesz-
czeniu w jednej obudowie wszystkich komponentów 
włącznie z zasobnikiem wody użytkowej, wymagają 
często powierzchni nie większej niż 0,5 m2 dla zabu-
dowy w pomieszczeniu. 
Zaletą dla wykonawcy jest ułatwienie i skrócenie 
czasu trwania prac montażowych, a dla użytkow-
nika oszczędność miejsca, a także pewność, że ele-
menty systemu są właściwie dobrane. dotyczy to 
szczególnie podgrzewacza wody użytkowej o odpo-
wiednio dobranej wielkości powierzchni wymiany 
ciepła (wężownica, wymiennik ciepła lub płaszcz 

grzewczy).
• Niższe moce 
grzewcze. Pom-
py ciepła są do-
stosowywane do 
niższych potrzeb 
cieplnych coraz 
bardziej energo-
oszczędnych bu-
dynków. Średnia 
moc grzewcza 
gruntowej pom-
py ciepła w ro- 
ku 1990 wynosi-
ła 15 kW, w 2000 
roku 13 kW, a w 
2008 już tylko 10 
kW [3]. 
Obecnie zdecydo-
wana większość 
producentów 
oferuje gruntowe 
pompy ciepła już 
od mocy grzew-
czej rzędu 4÷6 kW 
(B0/W35).

• Regulacja mocy grzewczej. O ile w pompach cie-
pła powietrze/woda zastosowanie płynnej regulacji 
mocy  grzewczej jest już obecnie niemal standardem 
rynkowym, to w gruntowych pompach ciepła jest sto-
sowane sporadycznie. sprężarki inwerterowe poja-
wiają się w nielicznych gruntowych pompach ciepła, 
częściej spotkać można wariant dwóch sprężarek 
„on-off” w urządzeniach o mocy grzewczej powyżej 
20 kW. Mała popularność zastosowania sprężarek in-
werterowych w gruntowych pompach ciepła wyni-
ka ze znacznie bardziej stabilnych warunków pracy  
w porównaniu do pomp ciepła typu powietrze/woda.
• Obieg chłodniczy. W tym zakresie również nale-
ży przyznać, że występuje znacznie mniejsza ilość 
zmian technicznych niż w przypadku pomp ciepła 
typu powietrze/woda. stabilne warunki pracy grun-
towych pomp ciepła sprawiają, że najczęściej obieg 
chłodniczy wykonany jest „standardowo”. Oferowa-
ne są jednak gruntowe pompy ciepła, których obieg 
chłodniczy wyposażony jest w takie elementy jak 
przegrzewacz, czy też elektroniczny zawór rozpręż-
ny sterowany odrębnym modułem przy zastosowa-
niu pomiaru ciśnienia przed sprężarką (a nie stan-
dardowo – temperatury). Pompy ciepła tego typu 
cechują się jednak wyższą ceną zakupu – przecięt-
nie o 15÷20%. Wyższy koszt zakupu może być opła-
calny, gdyż efektywność COP w tych samych warun-
kach pracy może być wyższa nawet o więcej niż 10% 
w porównaniu do „standardowej” pompy ciepła.
• Sterowanie. Przede wszystkim regulatory pomp 
ciepła zwiększają funkcjonalność dla użytkownika  
i wykonawcy oraz możliwości współpracy z innymi 
źródłami ciepła w tzw. układach hybrydowych. Moż-
liwe staje się definiowanie kosztów wytworzenia cie-
pła dla wyboru pracy źródła ciepła, chociaż znowu 
dotyczy to w większym stopniu pomp ciepła typu 
powietrze/woda. Gruntowe pompy ciepła stosowa-
ne najczęściej w nowych budynkach dedykowane 
są do samodzielnej pracy w trybie monowalentnym 
lub ewentualnie monoenergetycznym wspomaga-
nym podgrzewaczem elektrycznym.

3   Pompy ciepła solanka/woda 
coraz częściej są oferowane  
w wykonaniu kompaktowym  
z wbudowanym zasobnikiem 
ciepłej wody użytkowej, a także 
funkcją chłodzenia pasywnego 
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Wzrost efektywności COP gruntowych pomp ciepła  
w ostatnich 20 latach

Efektywność COP nowych pomp ciepła syste-
matycznie się podwyższa. O ile jeszcze w 2000 
roku wartość COP dla gruntowych pomp ciepła 
wynosiła 4,36 (rys. 4), to w 2013 roku już 4,82 
(wg „starej” normy EN 255). Wzrost efektywno-
ści wyniósł więc ponad 10%. Jednocześnie wi-
doczna jest różnica efektywności COP określa-
nej według „starej” i aktualnej normy EN 14511. 
uwzględnienie w bilansie energii elektrycznej 
pomocniczej (w tym dla zasilania sterownika  
i pompy obiegowej w części stanowiącej opór hy-
drauliczny skraplacza), spowodowało „spadek” 
efektywności COP o 5 do 8% określanej zgod-
nie z aktualną normą EN 14511. dlatego jesz-
cze raz warto podkreślić znaczenie właściwe-

go dokonywania porównań parametrów pomp 
ciepła – w jednakowych punktach pracy i przy 
aktualnie obowiązującej normie EN 14511 [5]. 
Pompy ciepła solanka/woda badane w 2013 roku 
w laboratorium WPZ w szwajcarii uzyskiwały 
wartość COP średnio na poziomie 4,54 (rys. 4). 
identyczną średnią wartość uzyskano w porów-
naniu 761 pomp ciepła zamieszczonych na liście 
BAfA w 12.2014 [7]. Blisko połowa gruntowych 
pomp ciepła uzyskuje wyższą od 4,54 wartość 
COP, sięgającą nawet wartości 5,10. Minimalna 
efektywność COP dla pomp ciepła solanka/woda 
wynosi 4,30 (dla B0/W35) zgodnie z wymaga-
niami decyzji 2007/742/WE Komisji Europejskiej  
w sprawie wymagań ecoprojektu.

3,78 
3,87 

4,00 

4,20 

4,46 4,43 

4,18 

4,34 
4,42 4,41 

4,48 

4,28 
4,39 

4,48 
4,52 4,51 4,52 4,54 

4,54 

4,81 4,82 

4,19 

4,25 4,24 
4,18 

4,09 

4,23 

4,47 
4,39 

4,54 

3,50

3,75

4,00

4,25

4,50

4,75

5,00

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

COP (EN 255)

COP (EN 14511)

4   Zmiana efektywności COP (B0/W35) gruntowych pomp ciepła na podstawie badań 
prowadzonych w Wärmepumpen-Testzentrum WPZ w szwajcarii [6]

Przyjdź i dowiedz się jak dyrektywa ErP zmieni branżę grzewczą i jakie wymagania 
stawia Instalatorom oraz jak zmienia się dla Ciebie Junkers.

Zapraszamy na spotkania:

05.05.2015  Wrocław  Kino Odra    ul. Piłsudskiego 64a
06.05.2015 Olsztyn  Hotel Warmiński   ul. Kołobrzeska 1
07.05.2015 Sopot   Teatr Na Plaży    al. Mamuszki 2
07.05.2015 Katowice  Multikino    ul. 3 Maja 30
12.05.2015 Warszawa  Multikino Ursynów   al. KEN 60
13.05.2015 Lublin   Multikino    al. Spółdzielczości Pracy 36
14.05.2015 Łódź   Hotel Boutique   al. Piłsudskiego 10/14
19.05.2015 Szczecin  Hotel Silver    Rondo Hakena 1
19.05.2015 Rzeszów  Multikino    ul. Kopisto 1
21.05.2015 Poznań  Kinepolis    ul. B. Krzywoustego 72
21.05.2015 Kraków  Kino Kijów    al. Krasińskiego 34
26.05.2015 Bydgoszcz  Hotel City    ul. 3 Maja 6

Spotkanie dla Instalatorów

Bądź przygotowany na nową dyrektywę ErP

Ciepło, które polubisz
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ścią 5,44 cechowała się pompa współpracująca z ko-
lektorem poziomym w układzie bezpośredniego odpa-
rowania, ze sprężarką o regulowanej wydajności mocy.

Koszty eksploatacji gruntowej 
pompy ciepła

Koszty eksploatacyjne gruntowej pompy ciepła 
 w nowym budynku można szacować, przyjmując 

bezpiecznie wartość sCOP na poziomie 4,0. Przy ko-
rzystnych warunkach pracy pompy ciepła (w szcze-
gólności ogrzewanie podłogowe, sondy gruntowe) 
można przyjąć wyższą wartość na poziomie 4,5.  
W nowych budynkach niskoenergetycznych o stan-
dardzie Nf40, gdzie zapotrzebowanie ciepła na cele 
grzewcze wynosi 40 kWh/m2rok koszty eksploatacji 
gruntowej pompy ciepła nie powinny przekroczyć 
6÷7 zł/m2rok (sCOP = 4,0, energia elektryczna 0,60 
zł/kWh). Należy dodatkowo uwzględnić koszty pod-
grzewania wody użytkowej – zazwyczaj udział ener-
gii zużywanej przez pompę ciepła na te potrzeby 
stanowi przeciętnie 20% całości energii elektrycz-
nej [8]. dla budynku o powierzchni rzędu 200 m2, 
całkowite koszty eksploatacji pompy ciepła mogą 
wówczas wynieść od 1500 do 1800 zł/rok. Jest to 
jednak jeszcze zależne od rzeczywistego zużycia 
wody użytkowej oraz oczekiwań komfortu ciepl-
nego, czego przykładem może być bilans energe-
tyczny domu (rys. 5).

• Wysokoefektywne pompy obiegowe. ich zastoso-
wanie staje się standardem zgodnie z wymaganiami 
dyrektywy ErP o minimalnej efektywności urządzeń 
elektrycznych. Potencjał obniżenia zużycia energii 
elektrycznej przez pompę ciepła jest tutaj znaczny. 
Zastosowanie wysokoefektywnej pompy obiegu so-
lanki może zmniejszyć 3-krotnie maksymalny pobór 
mocy elektrycznej, a pompy obiegu grzewczego na-
wet 6-krotnie. Łącznie w domu jednorodzinnym moż-
na zmniejszyć roczne zużycie energii elektrycznej  
o około 600÷700 kWh [4], czyli nawet o 400 zł rocznie.
• Smart Grid. stopniowo wdrażana opcja szczególnie 
w pompach ciepła przeznaczonych na rynki Europy 
Zachodniej, gdzie wprowadzane jest inteligentne ste-
rowanie pracą urządzeń elektrycznych. Praca pompy 
ciepła może być wymuszana lub blokowana zdalnie 
przez zakład energetyczny w zależności od bilansu 
energetycznego sieci przesyłowej, czy też dla skorzy-
stania z obniżonej taryfy zakupu energii elektrycznej.

Koszty inwestycyjne gruntowych pomp 
ciepła …kontra pompy powietrzne

Koszt zakupu samej pompy ciepła typu solanka/woda 
jest przeciętnie niższy o 20÷40% w porównaniu do po-
wietrznej pompy ciepła (wg cen katalogowych produ-
centów). Jednak koszty związane z wykonaniem dolnego 
źródła ciepła sprawiają, że całkowity koszt inwestycji dla 
gruntowej pompy ciepła będzie wyższy o około 20÷30% 
w porównaniu do wariantu z pompą ciepła powietrze/
woda. rzeczywiste różnice w kosztach inwestycyjnych 
są zależne od szeregu czynników związanych z warun-
kami zabudowy pompy ciepła, zakresu prac montażo-
wych oraz warunków wykonania dolnego źródła ciepła.

Sezonowa efektywność pracy 
pomp ciepła

Najczęściej ocenianym parametrem pomp ciepła 
jest wartość COP, która w sposób jednoznaczny opi-
suje efektywność pompy ciepła i pozwala porówny-

wać między sobą różne urządzenia. Nie jest to jed-
nak wartość przydatna do szacowania całorocznych 
kosztów eksploatacji. Można je szacować na pod-
stawie znajomości współczynnika sCOP (ang. sPf –  
seasonal Performance factor, niem. JAZ – Jahresar-
beitszahl). Wartość tego współczynnika ujmuje przede 
wszystkim różne warunki temperaturowe pracy pom-
py (klimat, system grzewczy) oraz wpływ trybu pod-
grzewania wody użytkowej, czy też współpracy z ukła-
dem chłodzenia pasywnego, instalacją solarną, itp.

Wartość sCOP można szacować za pomocą kalku-
latorów (→ POrT PC) lub już później w trakcie eks-
ploatacji odczytywać z regulatora pompy ciepła. ist-
nieje szereg obszernych badań efektywności pomp 
ciepła w rzeczywistych obiektach. 

Na uwagę zasługują szczególnie prace prowadzone 
przez instytut isE fraunhofer [8]. Na podstawie po-
miarów prowadzonych w kilku sezonach, określano 
średnią efektywność sCOP dla gruntowych pomp 
ciepła. Najwięcej z 47 pomp ciepła pracowało z efek-
tywnością roczną sCOP pomiędzy 3,8 a 4,0 (sezon 
2012/2013). Średnia efektywność w każdym sezonie 
wynosiła nieco ponad 4,0, najniższa nieco ponad 3,0,  
a najwyższe sięgały blisko 5,0. Maksymalną efektywno-

Rok 2012                                          Rok 2013                                            Rok 2014 

 Zestawienie zużycia energii elektrycznej w domu jednorodzinnym: 

kW
h/

m
-ą
c 

Wyposażenie domu: 4449 kWh 
Ciepła woda użytkowa: 523 kWh 
Chłodzenie pasywne: 147 kWh 
Wentylacja mechan.: 1125 kWh 
Ogrzewanie budynku: 3461 kWh 

Suma 2012: 
9705 kWh/rok 

Wyposażenie domu: 4239 kWh 
Ciepła woda użytkowa: 598 kWh 
Chłodzenie pasywne: 130 kWh 
Wentylacja mechan.: 1135 kWh 
Ogrzewanie budynku: 3358 kWh 

Suma 2013: 
9460 kWh/rok 

Wyposażenie domu: 4687 kWh 
Ciepła woda użytkowa: 667 kWh 
Chłodzenie pasywne: 90 kWh 
Wentylacja mechan.: 1025 kWh 
Ogrzewanie budynku: 3055 kWh 

Suma 2014: 
9524 kWh/rok 

5   Bilans zużycia energii elektrycznej w budynku jednorodzinnym niskoenergetycznym, iii strefa 
klimatyczna,  powierzchnia ogrzewana 210 m2, pompa ciepła solanka/woda 10 kW z sondami 220 m, 
system ogrzewania podłogowego, wentylacja z rekuperacją ciepła, instalacja solarna dla wody użytkowej 
(2 kolektory płaskie) na 4 osoby. Budynek korzysta wyłącznie z energii elektrycznej. Wartość sCOP = 4,5, 
koszty brutto zakupu energii elektrycznej: całkowite (2014) 5611 zł/rok, na cele grzewcze 1800 zł/rok, na 
wodę użytkową 400 zł/rok, na wentylację 600 zł/rok, na chłodzenie pasywne: 50 zł/rok [10]

Średnia efektywność SCOP grunto-
wych pomp ciepła w realnych wa-
runkach pracy wyniosła 4,04, a 
pomp typu powietrze/woda 3,14 [8].

Chłodzenie pasywne budynku 
zwiększa efektywność COP pracy 
pompy ciepła. Według [9] może być 
to o ok. 8% w okresie letnim i 2÷3% 
w skali całego roku.

Współpraca z instalacją solarną ko-
rzystnie wpływa na warunki rege-
neracji dolnego źródła ciepła poza 
sezonem grzewczym i ogranicza 
mniej efektywną pracę pompy cie-
pła na podgrzewanie wody użytko-
wej. Wzrost efektywności SCOP wy-
nosi zazwyczaj od 10 do 15% [8].
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Gruntowe pompy ciepła
– jakość i gwarancje

dzięki większej stabilności warunków 
eksploatacyjnych, gruntowe pompy 
ciepła stwarzają producentom ko-
rzystniejsze warunki dla udzielania 
wydłużonych okresów ochrony gwa-
rancyjnej. Coraz częściej sięgają one 
5 lat z zastrzeżeniem jednak koniecz-
ności wykonywania systematycznych 
przeglądów serwisowych. Z drugiej 

jednak strony w porównaniu do pomp typu powie-
trze/woda, występuje większe ryzyko popełnienia 
błędów doboru i wykonawstwa po stronie dolnego 
źródła ciepła. Należy więc przestrzegać wytycznych  
i zaleceń producentów w tym zakresie. Trwają starania 
w Polsce, aby wprowadzony został znak jakości EhPA-
-QL dla pomp ciepła, który nie tylko określa wymaga-
nia techniczne dla samych urządzeń, ale wprowadza 
także minimalne okresy gwarancji i dostępu do części 
zamiennych oraz wymagania dla opieki serwisowej. 

Literatura:
[1] „Polski rynek pomp ciepła znowu w górę!” POrT PC, 
02.2015
[2] „Ersatz von Ölheizkesseln im Wohngebäudebestand 
durch Wärmepumpen“, isE fraunhofer, e-on Energie
[3] „Analyse des deutschen Wärmepumpenmarktes – 
Bestandsaufnahme und Trends”, GeothermieZentrum 
Bochum, hochschule Bochum – Bochum university of 
Applied sciences, 2010
[4] „Optimierungen der Wärmepumpe”, effiziente-
waermepumpe.ch
[5] „COP dla pomp ciepła – wartości realne i… te 
„niezwykłe” z prospektów reklamowych”, P.Lachman, 
instalreporter 07.2012
[6] „Effizienz von sole-Wasser-Wärmepumpen” stefan 
Bertsch, NTB hochschule für Technik Buchs
[7] „ranking gruntowych pomp ciepła”, eko-blog.pl
[8] „„WP Monitor“ feldmessung von 
Wärmepumpenanlagen”, isE fraunhofer, 2014
[9] „heizen und Kühlen mit Erdgekoppelten 
Wärmepumen”, fhNW schweiz
[10] „rzeczywiste koszty ogrzewania pompą ciepła domu 
jednorodzinnego w latach 2012-2014”, eko-blog.pl  

  Pompa ciepła Vitocal 300-G 
Nowa pompa ciepła Vitocal 300-G wykorzystuje tech-
nologię sprężarek z elektronicznie sterowanym za-
worem rozprężnym oraz systemem rCd (refrigerant 
Cycle diagnostic system). stała optymalizacja pracy 
sprężarki pozwala na usyskiwanie wysokiego współ-
czynnika efektywności COP do 4,9 dla pompy w wer-
sji solanka/woda (według normy EN 14511), reduku-
jąc wyraźnie roczne koszty eksploatacji urządzenia. 
Pompa ciepła Vitocal 300-G stanowi uzasadnione 
rozwiązanie zarówno dla inwestycji w nowych bu-
dynkach, jak też w budynkach poddawanych moder-
nizacji. Nowy wariant kompletnej zabudowy pompy 
ciepła (wersja solanka/woda BWC) zawiera w obu-
dowie urządzenia: pompę obiegową obiegu solanki 
oraz wody grzewczej, zawór przełączający trybu pracy 

Pompy ciepła Viessmann Vitocal oparte są o konstrukcję sprężarek typu Scroll, 
zapewniających długoletnią, bezobsługową i szczególnie cichą pracę. Na bazie ponad 
30 lat doświadczenia, firma Viessmann oferuje pompy ciepła korzystające z ciepła 
gruntu, wody lub powietrza. Różnorodne warianty wykonania pomp ciepła Vitocal 
umożliwiają ich stosowanie w niemal każdym rodzaju budynku, także we współpracy 
z kolektorami słonecznymi dzięki szerokiej ofercie podgrzewaczy i zasobników.

Viessmann  
– gruntowe  

pompy ciepła
Wybrane konstrukcje

Koszty ogrzewania 
pompą Vitocal 300-G 
BWC 301.A13

Pobierz

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2015/04/Program-dobor-pomp-ciepla-Vito-WP.pdf
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wężownicy. Z uwagi na niższe parametry zasilania 
wodą grzewczą w porównaniu do kotłów grzewczych, 
zazwyczaj istnieje potrzeba stosowania podgrzewa-
czy c.w.u. o zwiększonej powierzchni wężownicy. Ta-
kim rozwiązaniem jest specjalnie przeznaczony do 
współpracy z pompami ciepła podgrzewacz Vitocell 
100-V Typ CVW o pojemności 390 litrów. Wężownica 
o powierzchni 4,1 m2 jest ponad 2 razy powiększo-
na w stosunku do standardowych wężownic w pod-
grzewaczach o tej pojemności.

Kompaktowa pompa ciepła Vitocal 333-G
Przyszłość należy do domów o niewielkim zapotrze-
bowaniu na energię cieplną, ponieważ korzystnie 

wpływają na środowisko, minimalizują emisję CO2 

i oszczędzają naturalne zasoby paliw. szczególnie 
wtedy, jeżeli wykorzystują odnawialne źródła ener-
gii jak pompa ciepła Vitocal 333-G typu solanka-wo-
da z podgrzewaczem c.w.u. czy Vitocal 333-G NC - 
dodatkowo wyposażona w funkcję „natural cooling”.
Vitocal 333-G NC jest rozwinięciem konstrukcji kompak-
towej pompy ciepła typu Vitocal 333-G. Oznacza to po-
łączenie w jednej obudowie modułu pompy ciepła typu 
solanka-woda oraz podgrzewacza ciepłej wody użytko-
wej i komponentów dla funkcji „natural cooling” – chło-
dzenia pomieszczeń z wykorzystaniem naturalnego 
chłodu dolnego źródła ciepła – gruntu poprzez kolek-
tor ziemny poziomy lub sondy pionowe (odwierty).  

ogrzewanie c.o./podgrzewanie c.w.u. oraz grupę bez-
pieczeństwa. Możliwe jest wbudowanie elektryczne-
go przepływowego podgrzewacza wody grzewczej.
Pompa ciepła Vitocal 300-G jest w pełni przystoso-
wana do współpracy z modułem chłodzenia natu-
ralnego NC-Box lub chłodzenia aktywnego AC-Box. 
Nowy regulator elektroniczny Vitotronic 200 zawiera 
szereg funkcji, jak m.in. obsługa 3 obiegów grzewczych 
(w tym z zaworami mieszającymi), regulacja pracy pod-
grzewu c.w.u., wody basenowej, załączanie dodatko-
wego źródła ciepła, funkcja chłodzenia naturalnego 
lub aktywnego. W przypadku większych obiektów, 
możliwe jest stosowanie układów kaskadowych zło-
żonych z maksymalnie 5 pomp ciepła Vitocal 300-G.

Pompa ciepła Vitocal 200-G
Pompa ciepła Vitocal 200-G stanowi atrakcyjne ce-
nowo rozwiązanie dla budynków jedno-, dwurodzin-
nych, a także obiektów użytkowych, itp. Wersja typ 
BWC solanka/woda jako dolne źródło wykorzystuje 
grunt, gwarantując całoroczne, komfortowe zaopa-

trzenie domu w ciepło w trybie monowalentnym. 
regulator sterowany pogodowo umożliwia przyłą-
czenie 2 obiegów grzewczych, a dodatkowo reali-
zację funkcji „natural cooling”. Naturalne chłodzenie 
budynku dzięki niższej od otoczenia temperaturze 
dolnego źródła ciepła w okresie letnim, nie wyma-
ga pracy sprężarki pompy ciepła i w porównaniu do 
tradycyjnej klimatyzacji jest tańsze w eksploatacji ok. 
6-7-krotnie. Naturalne chłodzenie poprzez instalację 
ogrzewania podłogowego lub schładzanie powietrza 
wentylacyjnego jest przeznaczone dla budynków jed-
norodzinnych bez nadmiernych zysków ciepła (duże 
przeszklenia, sprzęt). Wysokie bezpieczeństwo eks-
ploatacji, niezawodność i spokojną pracę zapewnia 
całkowicie hermetyczna sprężarka Compliant scroll 
z tłumieniem wibracji.

Specjalnej konstrukcji podgrzewacz c.w.u.
Opisane powyżej pompy ciepła mogą współpraco-
wać z podgrzewaczami pojemnościowymi ciepłej 
wody użytkowej o rozwiniętej powierzchni grzewczej 

Viessmann sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław
tel. 71 36 07 100, faks 71 36 07 101
www.viessmann.pl, infolinia serwisowa: 801 0 801 24
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Producent Viessmann 
Nazwa Vitocal 300-G BWC 301.B13 Vitocal 200-G BWC 201.A13 Vitocal 333-G BWT 331.B10

Typoszereg jednofunkcyjne jednofunkcyjne
kompaktowa ze 
zintegrowanym zbiornikiem 
c.w.u.170 l

Funkcje podstawowe ogrzewanie, produkcja c.w.u., chłodzenie w układach bezpośrednich
Moc grzewcza* 12,99 kW 12,99 kW 10,41 kW
COP* 5 4,54 5
Maks. temp. 
zasilania (sprężarka) 60°C 60°C 65°C

Poziom ciśnienia 
akustycznego** 30 dB(A) 34 dB(A) 28 dB(A) 

Wyposażenie
podstawowe
(w cenie pc)

Grupa bezpieczeństwa po stronie wtórnej, miękki rozrusznik, kontroler faz, pompy 
obiegowe c.o., c.w.u. i dolnego źródła klasy energetycznej A, regulator przystosowany 
do współpracy ze Smartgrid
- - zbiornik c.w.u. 170 l

Wyposażenie
dodatkowe

zestaw do naturalnego chłodzenia z mieszaczem, zbiornik c.w.u., zdalny nadzór nad 
kotłownią i sterowanie jej pracą

zestaw do aktywnego 
chłodzenia - -

Certyfikaty EHPA Gütesiegel 
DE-HP-00488

EHPA Gütesiegel 
DE-HP-00161

EHPA Gütesiegel 
DE-HP-00488

Cena producenta 32 223 zł netto 26 942 zł netto 36 239 zł netto
*B0/W35, wg EN 14511, **B0/W35 w odl. 1 m wg EN 12102

http://www.instalreporter.pl
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  Oszczędności 
Wśród wielu rozwiązań zastosowanych w tym urzą-
dzeniu warto wspomnieć o wbudowanych energoosz-
czędnych pompach obiegowych. Pobór energii elek-
trycznej podczas ich pracy jest kilkukrotnie niższy niż 
tradycyjnych pomp stopniowanych, co wpływa na niż-
sze zużycie energii całego urządzenia podczas pra-
cy. Jednocześnie w pompach ciepła Logatherm za-
stosowany został czynnik chłodniczy r410A, którego 
sprężanie wymaga mniejszego nakładu pracy (mniej-
szy pobór energii), co również wpływa na oszczęd-
niejszą pracę. Elementy wymagające izolacji zostały 
zaizolowane, co zapobiega utracie ciepła do otocze-
nia. sterowanie pompą ciepła również odgrywa zna-
czącą rolę w generowaniu oszczędności. urządzenie 
ma funkcję autoadaptacji obrotów pompy obiegowej 
po stronie skraplacza, zapewniając optymalny od-
biór ciepła, a w konsekwencji uzyskiwanie najwyż-
szego możliwego współczynnika efektywności COP. 
Współczynniki dla urządzeń Logatherm WPs-1 sięga-
ją wartości 4,8 przy parametrach 0/35 wg EN 14511.

Trwałość i żywotność
duży nacisk położno w tym segmencie na zapew-
nienie trwałości obiegu chłodniczego – serca pom-
py ciepła. sprężarka zamocowana jest za pomocą 
elastycznych podkładek do „pływającej” podstawy, 
która zapewnia tłumienie wibracji, bardzo częstą bę-
dących przyczyną mikropęknięć w układzie chłodni-
czym i ucieczki czynnika chłodniczego. Każda pom-
pa ciepła zanim wyjedzie z fabryki jest sprawdzana 
i regulowana indywidualnie, co gwarantuje jej pra-
widłowe działanie. dodatkowo, aby zapobiec prze-
dostawaniu się zanieczyszczeń do urządzenia, jakie 
może ze sobą nieść płyn z dolnego źródła lub insta-
lacji c.o., każda z pomp standardowo wyposażona 
jest w zawory z wbudowanymi filtrami. ich czysz-
czenie nie wymaga żadnych dodatkowych narzędzi,  
a ilość ubytku płynu w czasie czyszczenia jest bar-
dzo niewielka. urządzenie wyposażono również  
w tzn. miękki start, czyli element obniżający prąd 

rozruchowy, który zapobiega przeciążeniom insta-
lacji elektrycznej, co wpływa również na jej trwałość. 

Cicha praca
Oprócz wcześniej opisanego wytłumienia wibracji na 
układzie chłodniczym, zastosowano jeszcze inne roz-
wiązania, które mają sprawić, że pompa ciepła nie bę-
dzie zakłócała ciszy domowników. sprężarka ma płaszcz 
wygłuszający, a obudowa pokryta jest z każdej strony 
pianką wytłumiającą hałas. Wewnątrz WPs połączenia 
hydrauliczne są elastyczne, zapobiegające przenoszeniu 
się wibracji na instalację grzewczą, a dodatkowo nie wy-
magają montażu poza urządzeniem i nie trzeba ponosić 
dodatkowych kosztów. Wszystkie elementy zainstalowa-
ne są na stalowej ramie, co sprawia, że konstrukcja jest 
zwarta, a każdy element ma swoje stabilne mocowanie. 

Sterowanie 
• Nowy regulator HMC 10-1 z prostym i czytelnym 
menu w języku polskim 
• Niezależna regulacja dwóch obiegów grzewczych  
z możliwością rozbudowy o dwa kolejne obiegi grzewcze 
• Precyzyjna regulacja dzięki sterowaniu pogodowemu 

Gruntowe pompy ciepła marki Buderus Logatherm WPS-1 to 
urządzenia zaawansowane technologicznie. Szczególny nacisk podczas 

produkcji tego urządzenia położono na łatwość instalacji, oszczędną 
pracę, trwałość i żywotność urządzenia oraz cichą pracę. Typoszereg 

obejmuje urządzenia od 6 do 10 kW z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. 
185 litrów oraz od 6 do 17 kW bez zasobnika.

Pompy ciepła 
Buderus serii WPS-1

gRzegoRz łukasik

Roczny koszt 
ogrzewania i c.w.u.  
z Logatherm WPS 10K-1

Pobierz

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2015/04/Roczny-koszt-ogrzewania-pc-Buderus.pdf


26s t r.0 4 / 2 0 1 5
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

• Regulator pokojowy możliwy do zastosowania na 
każdy obieg grzewczy 
• Praca kaskadowa (2 urządzenia) 
• Sterowanie obiegiem basenowym 
• Sterowanie chłodzeniem pasywnym 
• Nieograniczona pamięć pozwalająca na zapisywa-
nie wszystkich ustawień oraz historii awarii 
• Monitorowanie energii cieplnej wyprodukowanej 
przez pompę ciepła oraz monitorowanie czasu pracy 

• Sterowanie czasowe pracą instalacji grzewczej, jak 
i ciepłej wody 
• Podczas rozruchu urządzenia dostępna funkcja su-
szenia jastrychu 
• Sygnalizacja alarmu przez sygnał świetlny i dźwiękowy 
• Auto-diagnozowanie awarii, w przypadku ustąpie-
nia awarii sterowanie uruchamia pompę ciepła 
• Klawisze szybkiego dostępu do regulacji podsta-
wowych parametrów cieplnych  

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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Producent Robert Bosch – marka Buderus
Nazwa Logatherm WPS 8K-1 Logatherm WPS 10K-1 Logatherm WPS 17-1

Typoszereg Pompa ciepła dwufunkcyjna z wbudowanym 
zasobnikiem c.w.u.

Pompa ciepła dwufunkcyjna 
z zewnętrznym zasobnikiem

Funkcje podstawowe Ogrzewanie, produkcja c.w.u

Moc grzewcza* 7,6 kW 10,4 kW 17,0 kW

COP* 3,6 3,8 3,6
Maks. temp. 
zasilania (sprężarka) 62° 62°C 62°C

Poziom ciśnienia 
akustycznego** 31dB(A) 32 dB(A) 32 dB(A)

Wyposażenie
podstawowe
(w cenie pc)

- automatyka sterująca pompą ciepła
- pompy obiegowe elektroniczne dolnego i górnego źródła
- regulacja dwóch obiegów grzewczych
- czujnik pogodowy + czujnik instalacji grzewczej 
- licznik wytworzonej energii cieplnej
- czujnik kolejności faz i zaniku faz elektrycznych
- układ „łagodnego” rozruchu
- wbudowany zawór przełączający 3-drogowy c.o.-c.w.u.
- 2 x filtr zanieczyszczeń
 - zasobnik ze stali nierdzewnej 185 litrów -

Wyposażenie
dodatkowe

- regulator pokojowy na każdy obieg grzewczy
- automatyka sterująca 3. i 4. obiegiem grzewczym
- zestaw chłodzenia pasywnego
- separator powietrza

Certyfikaty Certyfikat CE

Cena producenta 32 697 zł netto 34 318 zł netto 35 616 zł netto
*B0/W35, wg EN 14511, **B0/W35 w odl. 1 m wg EN 11203

  Właściwy dobór
Pompę ciepła powinno się wybierać za pomocą de-
dykowanego do tego programu, który uwzględnia 
wiele czynników, mających wpływ na efektywność 
urządzenia. Muszą to być co najmniej: zapotrzebo-
wanie na ciepło, strefa klimatyczna, rodzaj pompy 
ciepła (gruntowa, powietrzna), liczba osób w bu-
dynku, wymagana przez użytkowników temperatu-
ra wewnątrz budynku, czy jest inne źródło szczyto-
we i czy będzie wykorzystywane. Powiązania między 

tymi czynnikami mają wpływ na moc dobieranego 
urządzenia i koszty inwestycyjne. 

Oferta Danfoss – wykorzystywane technologie
Oferta pomp ciepła dhP firmy danfoss obejmuje 
pompy powietrzne o mocach do 36 kW i gruntowe 
do 1344 kW. Mogą one posłużyć do budowania sys-
temów zróżnicowanych funkcyjnie i wydajnościowo.  
Pompy ciepła znajdują zastosowanie, jako źródło cie-
pła do ogrzewania i chłodzenia budynków, przygoto-

Oferta pomp ciepła DHP firmy Danfoss obejmuje pompy powietrzne o mocach do 36 kW  
(w kaskadzie) i gruntowe do 1344 kW (w kaskadzie). Pompy ciepła jako źródło ciepła 
realizują potrzeby ogrzewania i chłodzenia budynków, przygotowania ciepłej wody 
użytkowej ale również mogą odzyskiwać ciepło odpadowe lub też zawracać energię  
w procesie w celu dalszego wykorzystania na wyżej wymienione potrzeby. Tak szerokie 
zastosowanie i możliwości nie występują w żadnym innym tradycyjnym urządzeniu 
stosowanym do ogrzewania lub chłodzenia budynków – wyłącznie w pompach ciepła. 
Oznacza to, że przyszłość gospodarowania energią w budynkach powinna należeć  
tylko do pomp ciepła, a zwłaszcza, gdy dotyczy to tzw. budynków inteligentnych. 

Pompy ciepła DHP 
firmy Danfoss 

Szerokie zastosowanie

michał mika

Pompa ciepła to urządzenie wykorzystujące odnawialne źródła energii. Do tych 
źródeł należy przede wszystkim darmowa energia słoneczna zakumulowana  
w gruncie, wodach powierzchniowych i podziemnych oraz powietrzu, a także  
ciepło odpadowe zawarte w ściekach, powietrzu wentylacyjnym oraz zyskach 
ciepła  z klimatyzacji. Zgodnie z dyrektywą 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.  
w sprawie promowania i stosowania energii odnawialnej pompy ciepła są w pełni 
uznawane jako urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii. 

http://www.instalreporter.pl


27s t r.0 4 / 2 0 1 5
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

wania ciepłej wody użytkowej, ciepła technologicz-
nego na potrzeby basenu, nagrzewnic.
Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest w za-
sobnikach ze stali nierdzewnej z wykorzystaniem 
specjalnie opracowanej i opatentowanej technolo-
gii TWs, która wyróżnia się dostarczaniem większej 
ilości ciepłej wody, o wyższej temperaturze i znacz-
nie szybciej, niż inne technologie. 
rozwój konstrukcji pomp ciepła prowadzi do ciągłego 
wzrostu efektywności i obniżania kosztów eksploata-
cji. służą temu nowoczesne technologie Opti i TGG. 
Technologia Opti polega na ciągłym utrzymywaniu 
stałej różnicy temperatury na parowniku i skraplaczu 
podczas  zmiennych warunków pracy. Efektem jest 
stabilizacja i optymalizacja procesów wymiany cie-
pła zachodzą w tych wymiennikach podczas wrzenia 
i skraplania, a w efekcie podniesienie COP do pozio-
mu nawet 5 i utrzymywanie wysokich jego wartości 

przez cały rok. Wykorzystywane są tu pompy obiego-
we o regulowanej prędkości obrotowej, gwarantują-
ce dostosowanie pompy ciepła do zmiennego zapo-
trzebowania na ciepło i stanu instalacji ogrzewania. 
Korzyścią jest maksymalna efektywność pompy cie-
pła, przy minimalnym zużyciu energii.
Technologia TGG związana jest z przygotowywanie 
c.w.u. Wiedząc, że wzrost temperatury wody grzew-
czej powoduje obniżenie współczynnika COP po-
stanowiono temu zjawisku przeciwdziałać poprzez 
podgrzew wody grzewczej dwustopniowo. Woda 
grzewcza po wstępnym podgrzaniu w skraplaczu 
kierowana jest do kolejnego wymiennika ciepła, 
ogrzewanego gorącym czynnikiem chłodniczym zza 
sprężarki. Taka metoda nie podwyższa temperatury 
skraplania w skraplaczu, a więc też nie powoduje ob-
niżenia COP. dodatkowym walorem jest możliwość 
przygotowywania ciepłej wody użytkowej jedno-
cześnie wraz z dostawą wody grzewczej na potrze-
by centralnego ogrzewania.

Zastosowanie pomp ciepła z innymi urządzeniami
Prezentowane pompy ciepła mogą pracować w bar-
dzo rozbudowanych systemach grzewczo-chłodzą-

Koszty ogrzewania 
i c.w.u pomp ciepła 
Danfoss DHP

Pobierz

cych, współpracując w wieloma urządzeniami pe-
ryferyjnymi, takimi jak: inne urządzenia grzewcze, 
zasobniki ciepłej wody, ciepła lub chłodu, kolektory 
słoneczne, obiegi z zaworem mieszającym lub roz-
dzielającym, zespół chłodzenia pasywnego/aktyw-
nego, zespół odzysku ciepła z gazów odlotowych lub 
powietrza wywiewanego. umożliwia to wręcz nie-
ograniczone możliwości zastosowania pomp cie-
pła dhP wszędzie tam, gdzie tylko zachodzi możli-
wość odzysku darmowej energii i jej wykorzystania. 

Inne korzyści
Wśród dalszych korzyści płynących ze stosowania 
pomp ciepła należy wymienić: swobodę wyboru 

lokalizacji inwestycji bez uzależnienia od dostęp-
ności paliw; zapewniając bezpieczeństwo dostawy 
energii elektrycznej, możliwość uzyskania tak samo 
bezpiecznego ogrzewania, chłodzenia, c.w.u.; swo-
bodę użytkowania niezależnie od pory dnia i roku; 
bezobsługowość. Pompy ciepła to rozwiązanie ob-
niżające wartość energii pierwotnej EP dla zasilane-
go budynku dzięki wykorzystywaniu w większości 
energii odnawialnej.
Przez stały rozwój, pompy ciepła danfoss dhP są 
doskonałym wyborem dla każdego, kto chce mieć  
w swoim budynku nieporównywalny poziom kom-
fortu, przy jednoczesnym uzyskaniu najwyższej 
możliwej opłacalności.  

danfoss Poland sp. z o.o.
ul. Chrzanowska 5, 05-825 Grodzisk Maz.
tel. 22 755 07 00, faks 22 755 07 01
www.danfoss.pl, info@danfoss.com

r
e

k
l

a
m

a

Producent Danfoss
Nazwa DHP-H Opti Pro + 8 DHP-H Opti 8 DHP-H 8
Typoszereg pompa dwufunkcyjna z zasobnikiem 180 l
Funkcje podstawowe ogrzewanie, produkcja c.w.u.
Moc grzewcza* 7,5 (16,5) kW 7,5 (16,5) kW 7,5 (16,5) kW
COP** 4,4 4,34 4,4
Maks. temp. 
zasilania (sprężarka) 60°C 60°C 60°C

Poziom ciśnienia 
akustycznego*** 44,5 dB(A) 44 dB(A) 44 dB(A)

Wyposażenie
podstawowe
(w cenie pc)

zasobnik ze stali nierdzewnej; pogodowy regulator temperatury z wyświetlaczem 
graficznym; zawór bezpieczeństwa obiegu dolnego źródła; zawór bezpieczeństwa 
zasobnika c.w.u.; czujnik temperatury zewnętrznej; naczynie wzbiorcze  
i odpowietrzające; 5 dławików na przejścia przez obudowę; 4 węże przyłączeniowe; 
zespół napełniania i odpowietrzania obiegu dolnego źródła; filtr z zaworem kulowym  
do obiegu c.o.; złączki zaciskowe do przyłączy dolnego źródła, c.o. i c.w.u.

Wyposażenie
dodatkowe

Danfoss OnLine - zdalna kontrola pracy pompy ciepła; DanfossOne – zintegrowany 
system sterowania źródłem ciepła, instalacją ogrzewania, rekuperacją oraz urządzeniami 
elektrycznymi; moduł chłodzenia pasywnego; moduł chłodzenia aktywnego; zestaw z kartą 
sterowania obiegiem zaworu 3-drogowego np. podgrzewanie basenu, chłodzenia-klimatyzacji; 
czujnik przepływu w obiegu dolnego źródła; czujnik temperatury; termostat pokojowy 

Certyfikaty spełnia wymagania Eco Label
Cena producenta 33 820 zł netto 30 800 zł netto 28 800 zł netto

*B0/W35, wg EN 14511,**B0/W45, wg EN 14511, ***B0/W35 w odl. 1 m wg EN 11203

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2015/04/Koszty-ogrzewania-i-c.w.u.-gruntowych-pomp-ciepla-Danfoss.pdf
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o mocy 2/4/6 kW oraz pogodowy regulator bilansu-
jący energię z graficzną prezentacją ilości ciepła po-
zyskanego z otoczenia. W połączeniu z ogrzewaniem 
podłogowym system gwarantuje przyjemną tempe-
raturę w domu zarówno latem, jak i zimą. W upalne 
dni instalacja chłodzi dom dzięki wymiennikowi cie-
pła współpracującemu z kolektorem.

Dostępne modele VWS geoTHERM exclusive:
- VWs 63/3, moc nominalna 6,1 kW, COP =4,7*
- VWs 83/3, moc nominalna 7,8 kW, COP =4,7*
- VWs 103/3, moc nominalna 10,9 kW, COP = 4,9*
* wg EN 14511 (B0W35 przy dt = 5K)

geoTHERM plus

system geoThErM plus jest wyposażony w zasob-
nik ciepłej wody ze stali nierdzewnej o pojemności 
175 litrów, dodatkową grzałkę elektryczną o mocy 
2/4/6 kW oraz pogodowy regulator bilansu energii 
z graficzną prezentacją ilości ciepła pozyskanego  
z otoczenia. W połączeniu z ogrzewaniem podłogo-
wym system gwarantuje przyjemną temperaturę  

  geoTHERM exclusive

system z pompą ciepła geoThErM exclusiv to kom-
pleksowe rozwiązanie – zimą zapewnia ciepło, la-
tem chłodzi, o każdej porze roku dostarcza ciepłą 
wodę. system geoThErM exclusiv jest wyposażony 
w zasobnik ciepłej wody ze stali nierdzewnej o po-
jemności 175 litrów , dodatkową grzałkę elektryczną 

Pompy ciepła marki Vaillant pozyskują 
odnawialną energię z ziemi, wód 
gruntowych lub powietrza. Dodatkowo 
urządzenia można łatwo i szybko  
łączyć z instalacjami solarnymi, co 
pozwala znacznie obniżyć rachunki za 
energię. Szeroki wachlarz pomp ciepła 
marki Vaillant to wersje gruntowe  

i typu powietrze-woda. W pompach 
gruntowych pobór energii cieplnej 
następuje za pomocą  pionowych, 
gruntowych wymienników ciepła lub 
kolektorów poziomych, gruntowych 
(solanka/woda). 

Gruntowe pompy 
ciepła Vaillant 

Nowoczesne rozwiązania na co dzień 

Zalety gruntowych 
pomp ciepła Vaillant

- Ogrzewanie z przygotowaniem ciepłej wody oraz 
wbudowana funkcja pasywnego chłodzenia budyn-
ku, wykorzystująca energię z gruntu.
- funkcja chłodzenia pasywnego.
- skuteczne pozyskiwanie energii za pomocą kolek-
tora gruntowego.
- dopuszczalna wysoka temperatura zasilania in-
stalacji c.o. 62°C.
- 75% wytwarzanej energii cieplnej pochodzi ze 
środowiska naturalnego, tylko 25% energii trzeba 
uzyskać z dodatkowych źródeł. Brak emisji zanie-
czyszczeń.
- Walory ekonomiczne: wysoka niezawodność dzię-
ki nowoczesnej, trwałej sprężarce dedykowanej do 
pomp ciepła scroll Copeland Zh.
- Zastosowano bezpieczny czynnik r407C, nieszko-
dliwy dla warstwy ozonowej. 

Koszt ogrzewania  
i przygotowania  
c.w.u. pompą ciepła 
Vaillant VWS 101/3

Pobierz Koszt ogrzewania  
i przygotowania  
c.w.u. pompą ciepła 
Vaillant VWS 102/3

Pobierz

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2015/04/Symulacja-pracy-z-VWS-101.pdf
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2015/04/Symulacja-pracy-z-VWS-102.pdf
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w domu. Codzienny nadzór nad instalacją nie jest po-
trzebny. Pogodowy regulator bilansu energii pozwa-
la dostosować czasy załączania i wyłączania pom-
py ciepła do indywidualnych potrzeb mieszkańców 
i własności cieplnych budynków.

Dostępne modele geoTHERM plus:
- VWs 62/3, moc nominalna 6,1 kW, COP =4,7*
- VWs 82/3, moc nominalna 7,8 kW, COP =4,7* 
- VWs 102/3, moc nominalna 10,9 kW, COP = 4,9*
* wg EN 14511 (B0W35 przy dt = 5K)

geoTHERM

system geoThErM jest wyposażony w dodatko-
wą grzałkę elektryczną o mocy 2/4/6 kW oraz po-
godowy regulator bilansujący energię z graficzną 
prezentacją ilości ciepła pozyskanego z otoczenia. 
dzięki niezwykłej elastyczności system geoThErM 
zapewnia szczególną swobodę podczas planowa-
nia indywidualnej instalacji z pompą ciepła. Każdą 
pompę ciepła można połączyć z takim zasobnikiem 
ciepłej wody, jaki najlepiej odpowiada indywidual-
nym potrzebom.

Dostępne modele geoTHERM
- VWs 61/3, moc nominalna 6,1 kW, COP = 4,7*
- VWs 81/3, moc nominalna 7,8 kW, COP = 4,7*
- VWs 101/3, moc nominalna 10,9 kW, COP = 4,9*
- VWs 141/3, moc nominalna 14,0 kW, COP = 4,7*  
- VWs 171/3, moc nominalna 17,4 kW, COP = 4,9*
* wg EN 14511 (B0W35 przy dt = 5K)  

Producent Vaillant

Nazwa geoTHERM 
VWS 61/3

geoTHERM 
VWS 81/3

geoTHERM 
VWS 101/3

Typoszereg pompy solanka-woda geoTHERM bez zasobnika
Funkcje 
podstawowe ogrzewanie, produkcja c.w.u.

Moc grzewcza* 6,1 kW 7,8 kW 10,9 kW
COP* 4,7 4,7 4,9
Wyposażenie 
podstawowe
(w cenie pc)

sterownik pogodowy, czujnik temperatury, 
naczynie wzbiorcze. zestaw podłączeniowy 

Wyposażenie 
dodatkowe zasobnik ciepłej wody VIH R 300

Cena 
producenta 25 420zł netto 27 010zł netto 27 890 zł netto

  *B0/W35, wg EN 14511, ΔT 5K

Vaillant saunier duval sp. z o.o.
al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa
infolinia: 801 804 444
tel. 22 323 01 00, faks 22 323 01 13
www.vaillant.pl, vaillant@vaillant.pl
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  Urządzenie

Pompa ciepła Junkers osiąga bardzo wysoki współ-
czynnik wydajności COP wynoszący nawet 4,8 przy 
temperaturze mieszaniny glikolowej 0oC i tempera-
tury zasilania instalacji grzewczej 35oC (wg normy 

PN-EN 14511). Jednym z elementów, który wpływa 
na osiąganie tak wysokiej efektywności jest kontro-
lowany obiór ciepła z pompy ciepła. utrzymywa-
nie optymalnej różnicy temperatury na wymienni-
ku ciepła (skraplaczu) powoduje jego maksymalne 
wykorzystanie, a zatem podwyższenie efektywno-

Kiedy rozpatrujemy budynek ogrzewany 
pompą ciepła, pod kątem kosztów 
eksploatacyjnych powinniśmy zwracać 
nie tylko uwagę na urządzenie i jego 
parametry techniczne, ale również na 
instalację rozprowadzającą ciepło oraz 
na to, jak nasze urządzenie współpracuje 
z tą instalacją. Dopiero suma tych 
wszystkich elementów daje realny  
obraz pracy urządzenia. Gruntowa 
pompa ciepła marki Junkers model 
Supraeco o mocach od 6 do 17 kW,  
czyli przeznaczonych do ogrzewania 
domów mieszkalnych: jedno-  
i wielorodzinnych oraz mniejszych 
obiektów komercyjnych, ma wiele cech, 
które zapewniają jej oszczędną pracę.

Supraeco – gruntowe 
pompy ciepła Junkersa

Efektywne i inteligentnie sterowane urządzenia 

gRzegoRz łukasik

http://www.instalreporter.pl
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ści pracy całego urządzenia. Jest to możliwe mię-
dzy innymi dzięki zastosowaniu pomp obiegowych 
o najwyższej klasie energetycznej. ich zmienna 
prędkość obrotowa pozwala na regulowanie stru-
mienia przepływu wody, a w konsekwencji różnicy 
temperatury. dodatkowo, takie pompy obiegowe 
zużywają dużo mniej energii niż dotychczas sto-
sowane pompy o stałej wydajności. Oszczędność 
roczna kosztów eksploatacji, może sięgnąć nawet 
kilkuset złotych. 

Instalacja grzewcza

rodzaj instalacji grzewczej ma bardzo duży wpływ 
na koszty eksploatacji, ponieważ przekłada się au-
tomatycznie na temperaturę zasilania, jaką musi 
wytworzyć pompa ciepła (im wyższa, tym wyższe 
koszty eksploatacji). Przykładowo dla iii strefy kli-
matycznej w Polsce, dla budynku 200 m2 i zapo-

trzebowaniu na moc grzewczą 10 kW (bez c.w.u.), 
podniesienie temperatury zasilania pompy ciepła 
z 35oC na 50oC, może spowodować, że koszty eks-
ploatacji wzrosną rocznie o około 500 zł. Pompa 
ciepła nie ma wpływu na rodzaj instalacji grzew-
czej. Wybór rodzaju instalacji w głównym stopniu 
zależy od projektanta, firmy instalacyjnej i inwe-
stora. dla pomp ciepła preferowane są niskotem-
peraturowe systemy grzewcze jak np. ogrzewanie 
podłogowe lub przewymiarowane grzejniki. War-
to zatem pamiętać, aby starać się planować insta-
lację grzewczą o jak najniższej temperaturze zasi-
lania, co przełoży się na niskie koszty eksploatacji,  

Współpraca: pompa ciepła – instalacja grzewcza

Pompy ciepła supraeco marki Junkers w stan-
dardzie wyposażone są w regulację pracy w 
systemie grzewczym wg krzywej pogodowej. 
Oznacza to, że jest ona zmieniana w zależno-
ści od warunków atmosferycznych na zewnątrz 
budynku. im niższa temperatura na zewnątrz, 
tym wyższa temperatura w instalacji c.o. i od-
wrotnie. Takie sterowanie powoduje, że pompa 
ciepła pracuje dużo efektywnej przez cały rok, 
ponieważ urządzenie nie wytwarza od razu tem-
peratury wody grzewczej, jaka jest potrzebna w 
najzimniejsze dni w roku. 
również sposób działania urządzeń znajdujących 
się poza pompą ciepła, wpływa na koszty eksplo-
atacji. Przykładem mogą być pompy obiegowe 
znajdujące się na obiegach grzewczych. Często 

zdarza się, że w czasie sezonu grzewczego pra-
cują one non-stop. Automatyka sterująca pomp 
ciepła Junkers ma alternatywny profil działania. 
Pompy obiegowe podczas nagrzewania systemu 
grzewczego pracują cały czas, ale potem praca 
pomp jest podzielona na cykle pracy i cykle spo-
czynku w określonych odstępach czasu, co w ska-
li roku przynosi również wymierne oszczędności.
Z podanych przykładów rozwiązań wynika, że 
podejście do instalacji z pompą ciepła musi być 
kompleksowe i właśnie w taki sposób podcho-
dzi do tego marka Junkers. Oprócz bardzo efek-
tywnych i inteligentnie sterowanych urządzeń, 
zapewnia szkolenia projektantom i instalatorom, 
aby cały proces instalacji pompy ciepła przebie-
gał z korzyścią dla użytkowników.

Koszt ogrzewania  
i c.w.u. Supraeco  
STM 100-1

Pobierz
Producent Robert Bosch – marka Junkers
Nazwa Supraeco STM 100-1 Supraeco STE 130-1 Supraeco STE 170-1
Typoszereg Pompa ciepła dwufunkcyjna z wbudowanym zasobnikiem c.w.u.
Funkcje podstawowe Ogrzewanie, produkcja c.w.u
Moc grzewcza* 10,4 kW 13,3 kW 17,0 kW
COP* 3,8 3,8 3,6
Maks. temp. zasilania 
(sprężarka) 62oC 62oC 62oC

Poziom ciśnienia 
akustycznego** 32 dB(A) 34 dB(A) 32 dB(A)

Wyposażenie
podstawowe
(w cenie pc)

- automatyka sterująca pompą ciepła
- pompy obiegowe elektroniczne dolnego i górnego źródła
- regulacja dwóch obiegów grzewczych
- czujnik pogodowy + czujnik instalacji grzewczej 
- licznik wytworzonej energii cieplnej
- czujnik kolejności faz i zaniku faz elektrycznych
- układ „łagodnego” rozruchu
- wbudowany zawór przełączający 3-drogowy c.o.-c.w.u.
- 2 x filtr zanieczyszczeń
- zasobnik ze stali 
nierdzewnej 185 litrów - -

Wyposażenie
dodatkowe

- regulator pokojowy na każdy obieg grzewczy
- automatyka sterująca 3. i 4. obiegiem grzewczym
- zestaw chłodzenia pasywnego
- separator powietrza

Certyfikaty Certyfikat CE
Cena producenta 28 249 zł netto 28 249 zł netto 29 361 zł netto

*B0/W35, wg EN 14511, **B0/W35 w odl. 1 m wg EN 11203

a podwyższanie temperatury w całej instalacji 
grzewczej tylko dla 1 lub 2 grzejników, może być 
nieopłacalne. Na efektywność pracy, czyli koszty 
eksploatacji, ma wpływ również zbiornik buforo-
wy. Jeśli jest zastosowany w instalacji grzewczej, 
to nie powinien obniżać „sprawności” pracy całe-
go układu z pompą ciepła. Marka Junkers oferuje 

bufory typu PsW o pojemnościach 120, 200 i 300 
litrów, które są specjalnie dedykowane do pomp 
ciepła. ich konstrukcja zabezpiecza, przed miesza-
niem się wody grzewczej wewnątrz objętości bu-
fora, dzięki czemu na zasilaniu instalacji grzewczej  
z bufora otrzymujemy taką temperaturę wody, jaka 
była dostarczona przez pompę ciepła.  

robert Bosch sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
infolinia: 801 600 801
www.junkers.pl, 
www.szkolenia-junkers.pl
junkers-infolinia@pl.bosch.com
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  W skład linii alpha innotec alterra wchodzą trzy 
serie produktów: 
- podstawowa pompa gruntowa sW, 
- kompaktowa sWC,
- WZs z wbudowanym zasobnikiem c.w.u., dedykowa-
na inwestorom, dla których liczy się przede wszyst-
kim oszczędność miejsca. 

Wszystkie zaprezentowane pompy charakteryzuje 
klasa energetyczna A++ lub nawet A+++, co znacznie 
przewyższa tradycyjne systemy grzewcze. ich wyjąt-
kową zaletą jest też wysoka wydajność energetyczna 
(osiągają COP na poziomie nawet 5,09 przy B0/W35), 
która pozwala na wyższą efektywność przy mniej-
szym zużyciu energii. Co więcej, pompy te mogą pra-

cować zarówno w trybie grzania, jak i chłodzenia, 
dzięki czemu sprawdzą się podczas mroźnej zimy  
i gorącego lata. 

Wielkim atutem linii pomp ciepła alterra marki alpha 
innotec jest także możliwość zastosowania urządzeń 
nie tylko w nowych budynkach, ale też w obiektach 
modernizowanych. dzięki wysokiej temperaturze 

(wynoszącej do 65°C) pompy można łatwo zintegro-
wać z już istniejącą w budynku wysokotemperatu-
rową tradycyjną instalacją grzewczą.
 
Pompy gruntowe z rodziny alterra, wyposażone zo-
stały w możliwość zdalnego zarządzania. Po pod-
łączeniu jednostki do sieci domowej uzyskujemy 
dostęp do wszystkich najważniejszych funkcji za po-

alpha innotec alterra
Nowa linia gruntowych pomp ciepła

Przedsiębiorstwo hydro-Tech Konin
ul. Zakładowa 4d, 62-510 Konin
tel. 63 245 34 79, faks 63 242 37 28
hydro@hydro-tech.pl
www.hydro-tech.pl
www.alpha-innotec.pl
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Z początkiem maja 2015, 
Przedsiębiorstwo „Hydro-Tech” 
Konin, wyłączny przedstawiciel 
marki alpha innotec w Polsce 
wprowadzi do swojej oferty 
nowe gruntowe pompy ciepła  
z serii alterra.

http://www.instalreporter.pl


mocą strony internetowej lub aplikacji na telefon ko-
mórkowy (tzw. alpha app). Jest to możliwe dzięki re-
gulatorowi LuXTrONiK, który można zamontować  
w dowolnym miejscu naszego lokum. To rozwiąza-
nie pozwala zarządzać instalacją grzewczą i decy-
dować o temperaturze nawet gdy użytkownik prze-
bywa daleko poza domem.  

Producent alpha innotec
Nazwa alterra SW 102H3 alterra SWC 102H3M alterra WZS 102H3M

Typoszereg pompa wielofunkcyjna bez zbiornika c.w.u. pompa wielofunkcyjna 
ze zbiornikiem c.w.u.

Funkcje 
podstawowe ogrzewanie, chłodzenie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej

Moc grzewcza* 9,5 kW 9,5 kW 9,5 kW

COP* 5,09 5,09 5,09

Maks. temp. 
zasilania 
(sprężarka)

65°C 65°C  65°C

Poziom ciśnienia 
akustycznego**  31dB(A)  31dB(A)  31dB(A)

Wyposażenie
podstawowe
(w cenie pc)

regulator, energooszczędna pompa obiegowa dolnego źródła, przyłącza elastyczne dolnego 
i górnego źródła

-

grzałka elektryczna 9 kW, zawór przelewowy, zawór 
przełączny c.o./c.w.u., energooszczędna pompa obiegowa 
górnego źródła, miernik ilości energii, zawory do opróżniania 
i napełniania dolnego i górnego źródła, czujnik zewnętrzny
zawory odcinające dolnego 
źródła (4-12 kW) zasobnik c.w.u. 178 l z anodą

Wyposażenie
dodatkowe pakiet pasywnego chłodzenia, zasobnik c.w.u., regulator pokojowy

Certyfikaty  CE, European Quality Lebel For Heat Pumps „ehpa”, ISO 9001, ISO 14001,TÜV Rheinland

Cena producenta 22 500 zł netto 27 500 zł netto 30 500 zł netto
*B0/W35, wg EN 14511, **B0/W35 w odl. 1 m wg EN 12102

Więcej informacji na temat 
urządzeń serii alterra 

Przejdź

alterra WZS alterra SWC alterra SW 

0 4 / 2 0 1 5

r
e

k
l

a
m

a

http://bit.ly/seriaAlterra
http://dabpumps.com.pl/
http://www.instalreporter.pl
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A+++, a rachunki za ogrzewanie domu pompą ciepła 
NiBE f1255 są najniższe z możliwych. Zastosowanie in-
werterowych sprężarek oznacza nie tylko dostosowa-
nie parametrów pracy do aktualnego zapotrzebowa-
nia na ciepło i co się z tym wiąże mniejszego zużycia 
energii, ale również skrócenie czasu rozruchu syste-
mu, dłuższą żywotność, osiągnięcie optymalnej tem-

  Nowy typoszereg pomp 
NIBE F1155/1255

Typoszereg pomp ciepła z modulowaną mocą grzew-
czą NiBE f1155/1255 bije rekordy sprawności w testach, 

prowadzonych przez niezależne instytuty badawcze, 
jak np. szwedzka Agencja Energetyczna (wyniki testów). 
Pompa ciepła NiBE f1155 (bez zbiornika c.w.u.) oraz 
NiBE f1255 (z wbudowanym zbiornikiem c.w.u.) to cał-
kowicie nowy produkt w segmencie gruntowych pomp 
ciepła NiBE. Wyposażono je w inwerterowo sterowaną 
sprężarkę i elektroniczne pompy obiegowe z płynną 
regulacją prędkości. urządzenie dopasowuje się auto-
matycznie do zmiennego zapotrzebowania na ciepło 
w ciągu roku, bez skoków poboru energii, co powo-
duje jeszcze niższe rachunki. Aktualnie w typoszeregu 
gruntowych pomp ciepła NiBE z inwerterowo sterowa-
ną sprężarką są dwa modele: fXX55-6kW o modulo-
wanej mocy 1,5-6 kW i fXX55-16kW (4-16 kW), a jeszcze 
w tym roku do typoszeregu dołączy nowa jednostka 
do 12 kW. Nowa budowa i zastosowana technologia 
sprawiła, że NiBE f1155/1255 osiąga bardzo wysoki 
średnioroczny współczynnik sprawności sCOP, który 
zgodnie z EN 14825, przy B0/W35 dla klimatu zimne-
go i mocy obliczeniowej 12 kW, wynosi aż 5,5! spraw-
ność osiągana w rzeczywistych warunkach pracy spra-
wia, że urządzenie ma najwyższą klasę energetyczną 

Gruntowe pompy 
ciepła NIBE

Nowości 2015 

małgoRzata smuczyńska

Jakie są aktualne trendy 
w rozwoju technologii 
gruntowych pomp ciepła?

• modulowana moc grzewcza
• wysoki średnioroczny współczynnik SCOP
• najwyższa klasa energetyczna 
• niski poziom hałasu
• wysoka temperatura zasilania ze sprężarki
• programowanie czasowe (ogrzewanie, c.w.u. i wen-
tylacja, okresy tańszych taryf) 
• sterowanie obiegami grzewczymi
• chłodzenie pasywne/aktywne
• układy kaskadowe
• zdalne sterowanie (aplikacje, Internet, kompatybil-
ność z systemami BMs)
• systemy hybrydowe (systemy solarne, wentylacja…)
• dostosowanie do inteligentnych sieci Smart Grid 
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Projektowe obciążenie cieplne budynku [kW]

Porównanie współczynnika sprawności SCOP inwerterowej pompy ciepła 
NIBE F1255 do standardowych pomp ciepła, w instalacjach 

niskotemperaturowych (35oC), klimat zimny

F1255-6

F1255-16

standardowa 5 kW

standardowa 6 kW

standardowa 8 kW

standardowa 10 kW

standardowa 12 kW

Porównanie współczynnika sprawności sCOP inwerterowej pompy ciepła NiBE f1255 do standardowych 
pomp ciepła, w instalacjach niskotemperaturowych (35oC), klimat zimny

Koszt ogrzewania 
pompą ciepła NIBE 
F1245

Pobierz

Koszt ogrzewania 
pompą ciepła NIBE 
F1255

Pobierz

http://www.instalreporter.pl
http://www.energimyndigheten.se/Templates/Public/Pages/ProductGroupPageCompare.aspx?productGroupId=144&productTypeVersionID=364&productCompareList=1633,1634,1673,1635,1636,1637,1651,1638,1639,1640&PageID=13233
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2015/04/Koszt-ogrzewania-pompa-ciepla-NIBE-F1245.pdf
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2015/04/Koszt-ogrzewania-pompa-ciepla-NIBE-F1255.pdf
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• kilkanaście wersji językowych
• menu pomocy (instrukcja w sterowniku) 
• programowanie pracy w trzech okresach na dobę 
(np. zgodnie z tańszą taryfą)  
• kreator rozruchu
• instalowanie standardowych parametrów z pamię-
ci przenośnej (gniazdo usB) 
• aktualizacja oprogramowania, przesył danych 
(gniazdo usB)
• zaawansowane menu serwisowe (możliwość blo-
kowania) 
• zapis parametrów pracy w stanie alarmu (historia 
alarmów)
• sterowanie: produkcją ciepłej wody
• obsługa do 8 obiegów grzewczych o różnych temp. 
zasilania (NiBE ECs)
• sterowanie ogrzewaniem wody basenowej (NIBE 
POOL)
• sterowanie systemem solarnym (NIBE SOLAR)
• możliwość wentylacji (NIBE FLM)
• możliwość chłodzenia pasywnego/aktywnego (NIBE 
PCM/hPAC)
• zdalne sterowanie: przez Internet (NIBE Uplink), sieć 
GsM (NiBE sMs), system BMs (NiBE MOdBus), sys-
tem integracji i tworzenia aplikacji (NiBE APi)
• funkcja SMART GRID – współpraca z siecią elektro-
energetyczną
• funkcja PLUS ADJUST – sterowanie zewnętrzną au-
tomatyką np. termostaty uponor)
• funkcja SMART PRICE ADAPTION – dostosowanie 
pracy PC do chwilowych cen energii elektr. (etap te-
stowania w szwecji) 
• QR CODE – zakodowany nr seryjny, rok prod. itp.

Zdalne sterowanie NIBE

do zdalnego sterowania systemem z pompą cie-
pła NiBE można zastosować moduł komunikacyjny 
NiBE sMs40, który umożliwia bieżącą zmianę para-
metrów pracy urządzenia przez telefon komórkowy 
lub poprzez darmową aplikację NiBE MOBiLE APP 
(system Android). Ponadto system może być stero-
wany za pomocą inteligentnego sterowania budyn-

peratury w krótszym czasie oraz cichą pracę. Poziom 
ciśnienia akustycznego pompy ciepła NiBE f1255-
6, waha się w granicach 21-28 dB(A) (wg EN 11203, 
przy B0/W35 w odl. 1 m), a poziom mocy akustycznej  
w granicach 37-43 dB(A) (wg EN 12102, przy B0/W35).

Zmieniony typoszereg NIBE F1145/1245

również typoszereg najlepiej sprzedających się  
w Polsce pomp ciepła NiBE f1145/1245 przeszedł 
małą rewolucję. Chociaż wygląd pomp ciepła i ste-
rownika pozostał niezmieniony, zmianom uległa 
automatyka i pompy obiegowe. Pompy ciepła sa-
modzielnie i na bieżąco sterują wydajnością pomp 
obiegowych tak, aby utrzymać optymalną różnicę 
temperatury dolnego i górnego źródła w zależności 
od trybu pracy (ogrzewanie, c.w.u., basen), warun-
ków panujących na zewnątrz i wewnątrz budynku 
oraz strefy klimatycznej. spowodowało to podwyż-
szenie sprawności pomp ciepła w trybie ogrzewania 
i produkcji c.w.u., podwyższyło komfort w zakresie 
c.w.u. (więcej o 11-15%), a także uprościło znacznie 
proces rozruchu, podczas którego instalator, nie musi 
wykonywać optymalizacji i regulacji pracy pomp. 

Oprócz tych zmian, sterownik pomp ciepła NiBE 
f1145/1245 zyskał dodatkowe funkcje, jakimi są: praca 
w kaskadzie, możliwość sterowania i monitoringu przez 
internet za pomocą systemu NiBE uPLiNK i opcja sMArT 
Grid. Możliwość łączenia w kaskady otwiera nowe moż-
liwości konfiguracji systemu, stopniowanie mocy grzew-
czej i większą elastyczność w dopasowaniu mocy pom-
py ciepła do zapotrzebowania na energię cieplną. Np.  
w biurowcu o dużym zapotrzebowaniu na ciepło i niskim 
zapotrzebowaniu na c.w.u., idealnym będzie połączenie 
pompy NiBE f1245-12kW z wbudowanym 180-litrowym 
zasobnikiem c.w.u. i pompy NiBE f1345 o mocy 60 kW.

Panel sterowania NIBE
• duży, intuicyjny, kolorowy wyświetlacz z prostym, 
graficznym menu

inteligentne sterowanie  
pracą pomp obiegowych  
w pompach ciepła NiBE

• pełna regulacja pomp obiegowych w trybach: ogrze-
wanie, c.w.u., basen
• łatwość obsługi: nie wymagają nastaw i regulacji pod-
czas rozruchu
• pompa obiegowa dolnego źródła utrzymuje optymal-
ną ∆T glikolu 
• optymalizacja przekazywania energii cieplnej do sys-
temu grzewczego
• pompa obiegowa górnego źródła utrzymuje odpo-
wiednią ∆T w zależności od systemu grzewczego
• pompy obiegowe automatycznie dostosowują się do 
zmian ciśnienia w obiegu grzewczym
• instalator ustawia: żądaną ∆T przy DOT, Ts – granica 
grzania (4.9.2), obliczeniową temp zew. dOT

NiBE-BiAWAr sp. z o.o. 
Al. Jana Pawła ii 57, 15-703 Białystok 
tel. 85 662 84 90, faks 85 662 84 09 
sekretariat@biawar.com.pl
www.biawar.com.pl
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Elastyczność doboru pomp ciepła NiBE w układach 
kaskadowych

http://www.instalreporter.pl
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kiem, co umożliwia z kolei moduł NiBE MOdBus 40. 
Nowością jest portal internetowy NiBE uplink, przez 
który można monitorować i zarządzać pompą ciepła 
NiBE przez internet. 
Nowością NiBE jest również system integracji NiBE 
APi, który umożliwia zewnętrzną komunikację. Pompa 
ciepła NiBE włączona do sieci internetowej i „chmu-
ry” obliczeniowej NiBE uPLiNK może komunikować 
się z innymi urządzeniami elektronicznymi mającymi 
dostęp do „chmury” takimi jak np. termostaty grzej-
nikowe i czujniki pokojowe schneider, czy automa-
tyka systemów grzewczych innych producentów. 
system integracji NiBE APi umożliwia więc komuni-
kację i kontrolę pracy pompy ciepła z poziomu sys-
temu dystrybucji ciepła. Aktualnie z systemu NiBE 
APi korzysta firma scheider, jednak jest on ogólnie 
dostępny. drugą funkcją systemu APi jest umożliwie-
nie komunikacji z pompą ciepła przez systemy inte-

Wyjątkowym rozwiązaniem systemowym z pompą ciepła NiBE jest mo-
duł wentylacyjny z odzyskiem ciepła NiBE fLM. Moduł NiBE fLM mon-
tuje się jako nadstawka na gruntową pompę ciepła NiBE.
Cechy systemu hybrydowego gruntowej pompy ciepła NiBE z modu-
łem wentylacyjnym NiBE fLM:
• zapewnia wentylację mechaniczną wywiewną w budynku i usuwanie 
wilgoci z pomieszczeń tzw. mokrych (łazienka, kuchnia, garderoba)
• energia zawarta w powietrzu wywiewanym z budynku jest akumulo-
wana w gruncie
• szybsza regeneracja gruntu
• wyższa sprawność pompy ciepła (SCOP)
• prosta instalacja, niska cena (4850 zł netto).
• wysoka wydajność oraz niski poziom głośności
• programowanie dowolnej wydajności wentylacji (0-100%) w dwóch 
okresach na dobę
• brak konieczności czyszczenia kanałów wentylacyjnych

Producent NIBE
Nazwa NIBE F1126-8kW NIBE F1245-10kW NIBE F1155-16kW

Typoszereg pompa jednofunkcyjna 
bez zbiornika c.w.u.

pompa dwufunkcyjna  
z wężownicowym zbiornikiem 
c.w.u. o poj. 180 litrów

pompa jednofunkcyjna, bez zbior-
nika c.w.u., wyposażona w sprężar-
kę o modulowanej mocy (4-16 kW)

Funkcje 
podstawowe ogrzewanie, produkcja c.w.u.

Moc grzewcza* 7,37 kW 9,66 kW 8,89 kW (nominalna)
COP*/SCOP** 4,46 4,81 4,85/5,55
Maks. temp. 
zasilania 
(sprężarka)

63°C 65°C 65°C

Poziom ciśnienia 
akustycznego*** 29 dB(A) 28 dB(A) 21-32 dB(A)

Wyposażenie
podstawowe
(w cenie pc)

sterownik z wyświetlaczem 
(monochromatyczny)

sterownik z wyświetlaczem (kolorowy), łącze internetowe – komu-
nikacja przez Internet w systemie NIBE UPLINK

port USB; energooszczędne, elektroniczne pompy obiegowe dolnego i górnego źródła; zawór trój-
drogowy do sterowania ogrzewaniem c.w.u.; moduł elektryczny 9 kW; miękki start; czujnik kolej-
ności faz; czujnik temp. zew. (pogodówka); czujnik pokojowy; naczynie wzbiorcze dolnego źródła; 
grupa bezpieczeństwa; filtr cząstek stałych; o-ringi i złączki conex

Wyposażenie
dodatkowe

zasobnik c.w.u. do F1126; FLM 
– moduł wentylacyjny (brak 
regulacji wydajności wentyla-
cji); EXC 40 – karta rozszerzeń 
do sterowania pompą cyrkulacji 
c.w.u. i wody gruntowej; zestaw 
do napełniania KB R; wymien-
nik płytowy PLEX do pracy  
w układzie woda/woda

ACS/PCS/PCM/HPAC-moduł 
chłodzenia pasywnego i aktyw-
nego; grupa basenowa POOL; 
sterowanie systemem solarnym 
SOLAR; zestaw do napełniania 
KB R; wymiennik płytowy PLEX 
do pracy w układzie woda/woda

zasobnik c.w.u. do F1155; PCS/
PCM/HPAC – moduł chłodzenia 
pasywnego i aktywnego

FLM-moduł wentylacyjny; AXC 40-karta rozszerzeń do sterowa-
nia zewnętrznym źródłem ciepła, pompą cyrkulacji c.w.u. i wody 
gruntowej; ECS-grupa mieszania do sterowania dwoma obiegami 
grzewczymi; SMS – moduł komunikacji do sterowania przez sieć 
GSM; MODBUS – moduł komunikacji przez system BMS; RMU-wy-
świetlacz pokojowy

Certyfikaty

certyfikat CE; spełniają wymagania programu „PROSUMENT”

certyfikat jakości EHPA Q Label

Cena producenta 22 900 zł netto 31 900 zł netto 36 000 zł netto
*B0/W35, wg EN 14511, **B0/W45, wg EN 14511, ***B0/W35 w odl. 1 m wg EN 11203

Film prezentujący 
nowości NIBE

obejrzyj
ligentnego zarządzania budynkiem. Ponadto dzięki 
systemowi integracji NiBE APi, mając dostęp do in-
formacji zawartych w chmurze, programiści mogą 
tworzyć swoje własne aplikacje.  

Pompa ciepła z modułem wentylacyjnym

http://www.instalreporter.pl
https://www.youtube.com/watch?v=9EmZH-3ilI0


ło 1,4 zł na dobę (zakładając podtrzymanie tylko 
w nocy i w dzień, czyli około 16 godzin na dobę). 
Miesięcznie będzie to koszt około 25 zł. Koszt pod-
trzymania temperatury c.w.u. w zbiorniku podgrze-
wacza w stosunku do kosztów jej przygotowania 
stanowi zatem około 20-25%. Wydawać by się mo-
gło, że to niewiele, ale w skali roku użytkowania 
urządzenia koszt już jest widoczny w większości 
domowych budżetów. Jednak o ile w przypadku 
podgrzewaczy elektrycznych nie jest odczuwalny 
spadek temperatury (bo w odpowiednim momen-
cie włączy się grzałka sterowana termostatem), to 
w wymiennikach zasilanych z kotłów węglowych 
wyposażonych w grzałkę elektryczną, wyłączaną 
na noc, zbyt szybkie stygnięcie wody bywa dener-
wujące. Z reguły jest tak, że użytkownik dowiaduje 
się w najmniej oczekiwanym momencie, że woda 
jest za chłodna, by z niej skorzystać i często wpa-
da w irytację. A często bywa tak, że brakuje cza-
su, aby ją podgrzać. 

Dlaczego woda stygnie w zbiornikach 
c.w.u.? Od czego zależy czas stygnięcia?

Pomijając kwestię poboru ciepła do podgrzania 
c.w.u., która jest związana z częstotliwością korzy-
stania z podgrzewacza, to szybkość stygnięcia wody  
w zbiorniku ogrzewacza uzależniona jest od sposo-
bu podłączenia urządzenia (tutaj znaczenie ma wła-
ściwy sposób podłączenia urządzenia i pracy tzw. 
cyrkulacji) oraz przede wszystkim od rodzaju i wła-
sności izolacyjnych ocieplenia zbiornika, a także wa-
runków, w jakich użytkowane jest urządzenie. 

Błędy w instalacji a szybkie stygnięcie 
wody w zbiorniku

Zgłoszenia serwisowe jednego ze znaczących na ryn-
ku producentów urządzeń do wytwarzania c.w.u. 
potwierdzają, że pomimo w miarę dobrych własno-
ści termicznych izolacji zbiornika, woda może sa-

  Eksploatacja elektrycznych podgrzewaczy c.w.u. 
jest związana z kosztami, jakie trzeba ponieść, aby na-
grzać wodę oraz utrzymać jej temperaturę. Z reguły  
w większości dostępnych na rynku urządzeniach o po-
jemnościach do 140 litrów montowane są fabrycznie 
grzałki o mocach 1500 W lub 2000 W. W zależności od 
pojemności zbiornika ogrzewacza taka grzałka nagrze-
wa wodę w czasie od godziny (ogrzewacze o pojem-
ności 40 litrów) do nawet 6 godzin (w ogrzewaczach 
o pojemności 140 litrów wyposażonych w grzałkę  
o mocy 1500 W). Po nagrzaniu wody w zbiorniku ste-
rownik urządzenia przechodzi w tzw. tryb podtrzyma-
nia. Wtedy grzałka również zużywa energię elektrycz-

ną. W trybie podtrzymania termostat włącza grzałkę 
co jakiś czas i na jakiś czas tylko i wyłącznie w celu 
podtrzymania temperatury wody w zbiorniku. 
Często padają pytania o to: ile właściwie kosztuje 
przygotowanie c.w.u.? Poniżej w prosty sposób zo-
stanie to przedstawione. 
szacując przykładowo koszt 1 kWh energii na po-
ziomie 0,40 zł okazuje się, że przygotowanie c.w.u. 
w podgrzewaczu o pojemności 140 litrów kosztu-
je każdorazowo odpowiednio 3,68 zł, co daje mie-
sięcznie około 110 zł (w przypadku jednego pod-
grzania na dobę). Podtrzymanie odpowiedniej 
temperatury będzie hipotetycznie kosztowało oko-

Szybkość stygnięcia wody w zbiorniku ogrzewacza uzależniona jest od sposobu 
podłączenia urządzenia (tutaj znaczenie ma właściwy sposób zamontowania 
urządzenia i pracy tzw. cyrkulacji). Przede wszystkim zależy jednak od rodzaju 
i własności izolacyjnych ocieplenia zbiornika, a także warunków, w jakich 
użytkowane jest urządzenie.

Jak szybko  
stygnie woda  
w podgrzewaczach 
elektrycznych?

O izolacji i błędach w podłączeniach…

BaRtosz kuźnik

0 4 / 2 0 1 5

r
e

k
l

a
m

a

http://www.wilo.pl
http://www.instalreporter.pl


moczynnie obniżać temperaturę dużo szybciej niż 
0,5°C/h. dzieje się tak wówczas, gdy wymiennik jest 
w sposób nieprzemyślany podłączony do kotła lub 
gdy układ cyrkulacji c.w.u. jest źle wykonany. 
Znane są przypadki obniżenia temperatury c.w.u.  
w zbiornikach wymienników nawet o 15°C w ciągu  
9 godzin wskutek nieprzemyślanego podłączenia 
pompy obiegowej c.w.u. Zjawisko ma miejsce wów-
czas, kiedy pompa obiegowa c.w.u. jest podłączona 
niezależnie od sterowania kotła i czujnik temperatu-
ry w zbiorniku c.w.u. jest niewłaściwie zamontowany. 
Najgorszym błędem jest podłączenie pompy w taki 
sposób, że pracuje ona w trybie ciągłym. Wówczas 

działanie pompy powoduje, że po włączeniu w ko-
tle tzw. trybu czuwania lub przy wygaszeniu się ko-
tła, gorąca woda z wymiennika c.w.u. oddaje ciepło 
do instalacji centralnego ogrzewania. 
Czasem nawet najmniejsze zgoła niepozorne błę-
dy powodują, że woda stygnie szybciej niż tego 
oczekuje użytkownik i jest to niezależne od spo-
sobu wykonania urządzenia. Mowa tutaj o przy-
padkach, kiedy nadmierne obniżenie temperatu-
ry wody w zbiornikach c.w.u. jest związane ze źle 
wykonanym układem cyrkulacji ciepłej wody użyt-
kowej. Cyrkulacja c.w.u. to układ umożliwiający za-
pewnienie stałych parametrów wody w odległych 

od zbiornika punktach odbioru. Jest to instalacja 
składająca się z dwóch „nitek” przewodów podłą-
czonych razem w taki sposób, że ciepła woda od-
bierana jest z góry zbiornika, powraca zaś do przy-
łącza znajdującego się w połowie jego wysokości. 
układ cyrkulacji działa tak, że poprzez odpowied-
nio podłączoną instalację woda krąży pomiędzy 
podgrzewaczem c.w.u. a punktami odbioru. Jeżeli 
przewody układu cyrkulacji są niedostatecznie za-
izolowane, zwłaszcza w kierunku pomiędzy bate-
riami umywalkowymi lub prysznicowymi, a zbiorni-
kiem c.w.u., to działają jak chłodnica i woda płynąc 
nimi, ochładza się. Po przepompowaniu do zbior-

izolacja zbiorników – jaka i jak gruba?

Każdy zbiornik wymiennika c.w.u. i podgrzewa-
cza c.w.u. charakteryzuje się pewnymi własno-
ściami termicznymi izolacji. Ściślej mówiąc współ-
czynnikiem przewodzenia ciepła. Generalnie im 
niższy współczynnik, tym lepiej, oznacza to bo-
wiem, że izolacja jest dobrym opornikiem ter-
micznym, a więc przeciwdziała „ucieczce” cie-
pła z wody na zewnątrz zbiornika. Powszechnie 
stosowane przez producentów wymienników  
i podgrzewaczy c.w.u. izolacje z polistyrenu (sty-
ropianu) charakteryzują się współczynnikiem 
przewodzenia ciepła na poziomie około 0,040  
W/mK. izolacje z pianki o zamkniętych komór-
kach mają współczynnik niższy. Zawiera się on 
w granicach 0,026-0,028 W/mK. izolacje z kolei  
z pianki o otwartych komórkach mają współczyn-
nik przewodzenia zbliżony do wartości dla poli-
styrenu – 0,038 W/mK. 
i tak, jeżeli przykładowo zbiornik jest zaizolowa-
ny styropianem o grubości 100 mm, to strata cie-
pła liczona w jednostkach energii może wynosić 

około 4,5 do 5  kWh w ciągu 24 godzin. Oznacza to 
dla użytkownika, że jeżeli w ciągu całej doby woda 
nie będzie pobierana, to strata ciepła będzie wy-
nosiła 0,18 kW na godzinę. Co daje (dla pojemno-
ści 500 litrów) obliczeniowe obniżenie temperatury 
o około 0,3°C/h. W praktyce może dochodzić na-
wet do 0,5°C/h. Zatem w ciągu 24 godzin w zbior-
niku o pojemności 500 litrów temperatura wody 
może obniżyć się samoczynnie o około 7-12°C,  
a w ciągu 9 godzin o około 3 do 5°C. Takie warto-
ści uzyskuje się, jeżeli wymiennik c.w.u. znajduje 
się w pomieszczeniu o temperaturze około 20°C. 
Jeśli wymiennik stoi w piwnicy, gdzie panuje tem-
peratura niższa (na przykład w granicach 10°C ), to 
obniżenie temperatury będzie większe i może wy-
nosi nawet 10-15°C w ciągu 9 godzin. Próby prze-
prowadzone przez jednego z większych producen-
tów tego typu urządzeń wykazały, że podgrzewacz 
elektryczny o pojemności 140 litrów wyposażo-
ny w grzałkę elektryczną o mocy 1500 W zaizo-
lowany pianką pouliretanową o grubości 2,5 cm, 

umieszczony w pomieszczeniu o temperaturze 
około 13°C zużywa na podgrzanie wody (od tem-
peratury 10°C do uśrednionej temperatury 55°C) 
około 9,2 kWh. Zaś w trybie podtrzymania zuży-
wa  około 3,5 kWh/24 godziny. Przeliczając to na 
wartości godzinowe, godzinowa strata ciepła 
wynosi około 0,14 kW, obliczeniowy zaś spadek 
temperatury będzie wynosił odpowiednio oko-
ło 0,9°C/h. Zatem w tym konkretnym przypadku  
w ciągu 9 godzin (np. od godziny 21 wieczorem do 
6 rano) temperatura wody w zbiorniku może ob-
niżyć się nawet o 10°C. Należy pamiętać o tym, że 
temperatura wody nie obniża się równomiernie. 
Zazwyczaj jest tak, że im wyższa różnica pomię-
dzy temperaturą otoczenia a temperaturą wody 
w zbiorniku, tym czas stygnięcia jest szybszy. im 
niższa, tym dłuższy. W praktyce woda w zbiorniku 
szybciej ochładza się od poziomu 60°C do 45°C, 
aniżeli od 45°C do 30°C (przy temperaturze oto-
czenia wynoszącej 20°C) mimo tego, że różnica 
temperatury jest taka sama.
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nika miesza się z wodą gorącą, w rezultacie obni-
żając jej temperaturę dużo szybciej niż wynikało-
by to ze strat związanych z „ucieczką” ciepła przez 
izolację zbiornika. 
Jakkolwiek by nie podejść do problemu stygnięcia 
wody, to prawda jest taka, że nie ma urządzeń ide-
alnych, w których nie istniałoby to zjawisko. 

Przemyślany zakup może oszczędzić wielu pro-
blemów w późniejszej eksploatacji. Aktualnie do 
użytku wchodzą izolacje próżniowe. Wielu produ-
centów w miejsce wodnych systemów poulireta-
nowych wprowadza nowe systemy o lepszej izola-

cyjności. Jest to bezpośrednio związane z nowymi 
regulacjami prawnymi odnośnie efektywności ener-
getycznej. Nie ulega wątpliwości, że wprowadzenie 
klas efektywności energetycznej dla podgrzewa-
czy i wymienników c.w.u. pozytywnie wpłynie na 

ograniczenie szybkości, z jaką będzie stygła ciepła 
woda użytkowa w zbiornikach. Zawsze jednak po-
zostaje kwestia odpowiedniego montażu urządze-
nia, na które producenci podgrzewaczy i wymien-
ników nie mają wpływu.  

Proces stygnięcia w znaczący spo-
sób można ograniczyć na etapie 
produkcji urządzeń poprzez stoso-
wanie izolacji o większej grubości 
lub systemów izolacyjnych o mniej-
szych współczynnikach przewodze-
nia ciepła. Dlatego podczas zakupu 
urządzenia warto zwrócić uwagę 
na dane informujące o dobowych 
stratach energii. 
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Praca

hErZ: doradca techniczny 
BErETTA: manager regionu 
hArMANN: regionalny koordynator sprzedaży 
OVENTrOP: inżynier sprzedaży 
VTs: Account Manager 
MErCOr: specjalista ds. serwisu – handlowiec 
KAN: menadżer regionu 
VEOLiA ChrZANÓW monter 
GrAMBET: przedsatwiciel handlowy 
ZEhNdEr: specjalista ds. technicznych 
iNTErAM: doradca techniczny 

– przedstawiciel handlowy 
dAN-Bud: monter instalacji sanitarnych 
sChNEidEr ELECTriC: inżynier serwisu 
klimatyzacji 
PriB: kierownik robót 
rd Bud: inżynier branży sanitarnej 
siLVErhAN: hydraulik 
VALVEX: przedstawiciel handlowy 
ANd-Bud: przedstawiciel handlowy 
WEishAuPT: doradca techniczny 
iNVENA: ekspert-szkoleniowiec 

ArMATurA KrAKÓW: regionalny kierownik 
sprzedaży 
GAsPOL: specjalista ds. sprzedaży 
BOrA WENTYLACJE: projektant instalacji 
sanitarnych 
iNsTAL-LuBLiN: kierownik kontraktu instalacji 
sanitarnych 
MATEKO/BLAuPuNKT: specjalista ds. rynku 
niemieckiego 
MATEKO/BLAuPuNKT: specjalista ds. rynku 
włoskiego 
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• Nagroda za pierwsze zarejestrowane 
urządzenie
Na dobry początek każdy otrzymuje nagrodę: prze-
nośny baner reklamowo-informacyjny, który można 
zawiesić w miejscu prowadzonych prac.

• I jeszcze jedna nagroda
Po zarejestrowaniu piątego urządzenia każdy uczest-
nik otrzymuje wysokiej jakości, praktyczny kombi-

nezon roboczy z logo Viessmann, który z pewnością 
przyda się na co dzień.

• A już wkrótce…
Nagrody to nowość w Programie instalator, dlatego 
cały czas Viessmann pracuje nad rozbudową katalo-
gu nagród. O wszystkich nowych korzyściach uczest-
nicy są informowani na bieżąco w biuletynie, wysy-
łanym na skrzynkę e-mail.

  Program instalator adresowany jest do najbar-
dziej profesjonalnie działających firm wykonawczych 
z zakresu instalacji grzewczych w Polsce. 
Najwyższa jakość i dążenie do perfekcji to jedna 
z głównych zasad działania firmy Viessmann. We 
współpracy postawiono na zasadę partnerstwa  
i uczciwości w celu osiągnięcia wspólnego sukce-
su. Warto więc przystąpić do programu i skorzystać  
z dodatkowych premii.

Premie

uczestnicząc w Programie instalator, otrzymujesz 
atrakcyjną premię (rzędu kilkuset zł) za każde zain-
stalowane urządzenie Viessmann. Możesz skorzystać 
z premii bez względu na to, czy urządzenie kupiłeś 
osobiście, czy też zrobił to Twój klient – wystarczy, 
że to Ty wykonałeś montaż.

• Nowe, wyższe premie
Od 2015 roku podwyższono premie w Programie insta-
lator, ale także wzbogacono listę urządzeń, objętych 
premią. dzięki temu znajdują się na niej te urządzenia, 
które najchętniej instalatorzy polecają klientom. Premię 
wypłacamy co miesiąc, przekazując ją na kartę prepaid.

• Podwójna premia za rejestrację Klienta 
Końcowego
To absolutnie unikalna korzyść. Jeśli montaż urzą-
dzenia zgłosisz nam nie tylko Ty, ale także Twój Klient 
– podwajamy Twoją premię. Posiadacz urządzenia 
zyskuje natomiast 10-letnią gwarancję na wymien-
nik w kotłach kondensacyjnych typu 200 i 300 oraz 
dostęp on-line do całej historii serwisu urządzenia.

Nagrody

• Pakiet materiałów w eleganckiej teczce
Po przystąpieniu do Programu instalator uczestnik 
otrzymuje wszystkie potrzebne informacje o Pro-
gramie, premiach i nagrodach. Teczka zawiera także 
ponad 20 prospektów urządzeń z oferty Viessmann 
– kotłów gazowych, pomp ciepła i systemów wen-
tylacji mechanicznej.

Do Programu Instalator Viessmann zaprasza firmy wykonawczo-instalacyjne, które wykonują łączną 
usługę sprzedaży i instalacji produktów tej marki. Uczestnictwo w Programie zmienia w Państwa 
codziennym funkcjonowaniu w zasadzie jedną rzecz – od tej pory za zakup produktów firmy Viessmann 
otrzymacie dodatkową premię w postaci pieniędzy przekazanych na specjalnie przygotowaną kartę 

płatniczą działającą w systemie VISA.

Program Instalator firmy Viessmann 
Partnerstwo przynosi cenne profity

http://www.instalreporter.pl
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nietypowych problemów związanych z instalacjami.  
A może masz propozycję, o czym jeszcze powinno 
się napisać lub opowiedzieć w ABC instalatora? Zgłoś 
pomysł tematu, który zostanie wzięty pod uwagę 
przy rozbudowywaniu bazy wiedzy: info@progra-
minstalator.pl

• Webinaria, szkolenia, newsy
firmie Viessmann zależy na tym, aby uczestnicy mieli 
łatwy dostęp do najnowocześniejszej, fachowej wie-
dzy o instalacjach. dzięki webinariom, szkoleniom  

i wiadomościom z branży, tworzonym przez eksper-
tów Viessmann, jest się zawsze na bieżąco.

• Kontakt z Doradcami
do Konsultantów Viessmann można zgłaszać się w każ-
dej sytuacji, kiedy potrzebuje się pomocy – bez względu 
na to, czy pytanie dotyczy uczestnictwa w Programie 
instalator, czy może porady technicznej albo informacji  
o urządzeniach z oferty Viessmann. W przypadku bardzo 
szczegółowych pytań technicznych, Konsultanci prze-
każą Twoje pytanie odpowiednim specjalistom.  

Przywileje

• Rabaty i oferty specjalne u partnera – firmy 
PRONAR
Jako uczestnik Programu instalator Viessmann, każ-
dy ma dostęp do wyjątkowych ofert, przeznaczonych 
tylko dla instalatorów Viessmanna. Można korzystać 
z nawet 40% rabatów na wybrane produkty z ofer-
ty oraz darmowej wysyłki dla zamówień o wartości 
powyżej 100 zł.

• Stypendium na naukę w Akademii Instalatora
Akademia instalatora to unikalne szkolenie, dzię-
ki któremu zdobywa się dyplom państwowy i tytuł: 
Technika urządzeń i systemów Energetyki Odnawial-
nej, tytuł Certyfikowany instalator OZE (wszystkich 5 
certyfikatów), a także EurOPAss – dokument uzna-

wany w całej uE, potwierdzający nabyte kwalifikacje 
zawodowe. dzięki stypendium pokrywana jest po-
łowa kosztów nauki!

• Dostęp do Strefy Instalatora
To miejsce w serwisie Viessmann stworzone spe-
cjalnie na każdego instalatora. uzyskuje się tam in-
formacje m.in. o zgłoszonych urządzeniach, prze-
glądach, fakturach, katalogu urządzeń, cennikach 
itp. Wszystkie informacje o Programie instalator 
można znaleźć natomiast w serwisie: www.progra-
minstalator.pl 

• ABC Instalatora
To baza wiedzy z mnóstwem praktycznych i potrzeb-
nych informacji. Zamieszczone są tu porady i wska-
zówki dla instalatorów oraz opisy rozwiązywania 

I. Zgłoś swoją firmę do Programu Instalator
Możesz to zrobić na 3 sposoby:
• wypełnij formularz on-line
• skontaktuj się z Konsultantem dzwoniąc na infolinię 782 756 666  
lub wysyłając e-mail na adres: info@programinstalator.pl
• skontaktuj się z przedstawicielem Viessmann lub odwiedź 
jeden z firmowych salonów.

II. Zyskaj dostęp do pełnej oferty Viessmann
dzięki Programowi instalator możesz zamawiać nasze pro-
dukty na preferencyjnych warunkach. Korzystasz także z fa-
chowego doradztwa przy wyborze konkretnych urządzeń.  
Na bieżąco powiadamiamy Cię o nowościach w ofercie.
 
III. Zgłoś nam zamontowane urządzenia
Za każde zamontowane urządzenie Viessmann, które nam zgło-
sisz, naliczamy Ci premię. Aby współpraca była jeszcze przy-

jemniejsza, nagradzamy Twoją aktywność w Programie. urzą-
dzenia możesz zgłaszać w najwygodniejszy dla Ciebie sposób:
• on-line na stronie Viessmann
• poprzez aplikację mobilną – do pobrania w Google Play lub 
App store
• wysyłając MMS-em zdjęcie numeru zamontowanego urzą-
dzenia oraz zdjęcie jego karty gwarancyjnej pod numer:  
782 756 666
• wysyłając zdjęcie wypełnionej karty gwarancyjnej oraz nu-
mer urządzenia mailem na adres: info@programinstalator.pl
• dzwoniąc na infolinię: 782 756 666
 
IV. Zyskuj coraz więcej z każdym zamontowanym urządzeniem
Każde zgłoszone urządzenie Viessmann, które zamontujesz, 
oznacza premię dla Ciebie. doliczamy ją co miesiąc do Two-
jej karty pre-paid. dodatkowo otrzymujesz od nas nagrody  
i prezenty w podziękowaniu za stałą współpracę.

Viessmann sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław
tel. 71 36 07 100, faks 71 36 07 101
www.viessmann.pl
infolinia serwisowa: 801 0 801 24

zarejestruj się 
w Programie 

Instalator

zdobywaj premie, instalując kolejne 
urządzenia Viessmann

instaluj urządzenia 
Viessmann (kupione 

od 1 stycznia do  
31 grudnia 2015)

zaloguj się do systemu Strefa Instalatora
Login to NIP Twojej firmy, a hasło otrzymasz na podany w deklaracji adres 

e-mail. Jeśli jesteś już użytkownikiem Bazy Zarejestrowanych Urządzeń (BZU) 
w Strefie Instalatora, możesz korzystać z dotychczasowego hasła

zarejestruj urządzenie 
podając nr seryjny 

oraz załączając kopię 
wypełnionej karty 
gwarancyjnej

ciesz się z dodatkowej 
premii – korzystaj  

z karty i decyduj 
samemu, na co 

przeznaczyć premię

Jak przystąpić do Programu, czyli… 
ciesz się premią oraz nagrodami i instaluj coraz więcej urządzeń Viessmann
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jącym z gumy NBr umożliwia wykonanie podłączenia 
dowolnej rury (stal, czarna stal, PE) w prosty, szybki  
i tani sposób. Złączki Gebo montuje się na bosym 
końcu rury, unikając czasochłonnego gwintowania 
czy spawania. funkcjonalność i szczelność złączek 
uzależniona jest od poprawności montażu. Wszystkie 
typy złączek dostępne są w średnicach od ½ do 2”. 

Gebo Clamps
druga grupa to żeliwne obejmy naprawcze i monta-
żowo-naprawcze Gebo Clamps, dostępne w roz-
miarach od 3/8 do 4”. Wyróżniamy tu: obejmy DSK, 

  Gebo Quick
Pierwszą grupą produktów, z którą firma zaistniała 
na polskim rynku były uniwersalne żeliwne złączki 
zaciskowe – Gebo Quick. Złączki Gebo Quick wyko-
nane są z żeliwa ciągliwego, ocynkowanego ogniowo 

i galwanicznie. dostępne typy to: złączki z gwintem 
zewnętrznym (QA) i wewnętrznym (Qi), typu trójnik 
(QT) oraz z pierścieniem zaciskowym z obu stron (QO), 
dzięki którym można połączyć rurę stalową z rurą PE 
i uzyskać w ten sposób trwałe połączenie starej, sta-

lowej instalacji z nowoczesną polietylenową. Złącz-
ki Gebo przeznaczone są do napraw, modernizacji  
i rozbudowy rurociągów. Złączki mają opatento-
wany mechanizm stalowych pierścieni zacisko-
wych, który w połączeniu z pierścieniem uszczelnia-

Jubileusz 20-lecia 
marki Gebo w Polsce

Gebo dla klientów!

Gebo 20 lat w Polsce to powód do 
dumy! rok 2015 to nasz Jubileusz 
istnienia w Polsce. Podsumowując 
mijające 20 lat, możemy śmiało po-
wiedzieć, że zbudowaliśmy silną,  
solidną firmę cieszącą się Państwa 
zaufaniem. 
Nasz sukces byłby niemożliwy bez 
Państwa, bez naszych Wspaniałych  
Klientów. dziękujemy Wam za Wa-
szą wieloletnią lojalność i za to, że 
wybieracie nasze produkty. Nasza marka nigdy nie osiągnęłaby tak mocnej pozycji na rynku, gdyby nie Wy. 
Marka Gebo to symbol przewidywalności, niezawodności i zaufania. Jest to obietnica stałej jakości i dobrej 
usługi. Marka Gebo oznacza doskonałą jakość, serwis, niezawodność dostaw i błyskawiczne rozwiązywanie 
problemów. Każdego dnia dążymy do tego, aby marka Gebo spełniała Państwa oczekiwania oraz rozwijała 
się wraz z ich wymaganiami. Nasza marka jest stale doskonalona, gdyż czujemy się zobowiązani wobec Pań-
stwa do dotrzymywania złożonych obietnic.
Przez cały bieżący rok w ramach uznania i podziękowania pragniemy zachęcić Państwa do celebracji naszego 
Jubileuszu. Na rok 2015 przygotowaliśmy wiele promocji, konkursów, atrakcji i niespodzianek. Mamy nadzie-
ję, że będą Państwo wraz z nami świętowali, nasz sukces, który jest tak naprawdę sukcesem wspólnym. Za-
praszamy na naszą nową stronę www.20lat.gebo.com.pl i zachęcamy do udziału w konkursach. Z nami każ-
dy wygrywa Atrakcyjne Nagrody Gwarantowane.

Początki marki Gebo sięgają  
roku 1936, kiedy to w Niemczech 
otrzymano patent na pierścienie 

zaciskowe i komponenty 
techniki łączenia rur pod 
znakiem Gebo.  
Od tego momentu produkt 
ten stał się symbolem  

i synonimem oszczędności czasu 
i kosztów montażu instalacji rurowych.  

 W Polsce Gebo obecne jest od roku 1995 po 
przeniesieniu produkcji z Niemiec. Od początku 

działalności Gebo rozszerzało swoje portfolio tak, aby zapewnić 
kompleksowe rozwiązania dla każdej sytuacji instalacyjnej. 
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ANB oraz DS. Obejmy dsK przeznaczone są do na-
praw rurociągów stalowych i PE. służą do uszczel-
niania dziur, pęknięć, miejsc korozji, nieszczelności 
powstałych wskutek mrozu. Obejmy ANB zbudowa-
ne są z tych samych materiałów, co dsK, ale mają 
odejście boczne z gwintem wewnętrznym i można 
za ich pomocą zbudować odprowadzenie w instala-
cjach wodnych i rurach grzewczych. W obu produk-
tach uszczelnienie stanowi guma EPdM, dopuszczo-
na do stosowania na wodzie pitnej. 
 
Gebo Special
W kolejnym etapie Gebo uzupełniło swój asorty-
ment o specjalistyczne złączki żeliwne należące do 
grupy Gebo Special.
 
Złączki PP do rur 
Następnie Gebo wprowadziło do sprzedaży złączki 
PP do rur PE, promowane jako Gebo Plast, a w ko-
lejnym etapie rozwoju łączniki uniwersalne do sieci 
wodociągowych Gebo Unisolid. 
Obecnie pełna oferta to także Gebo Valve, czyli zawo- 
ry skośne, Gebo SuperVario, czyli linia produktów 
do wykonywania podłączeń hydraulicznych z wyko-
rzystaniem elastycznej rury karbowanej ze stali nie-
rdzewnej Aisi316L oraz Gebo Fittings – ocynkowa-
ne złączki gwintowane.

Łączniki Gebo Fittings 
Występują na rynku w dwóch wersjach: ocynko-
wanej (Platinum Line) oraz czarnej (Black Line). 
Materiał złączek to wysokiej jakości żeliwo cią-
gliwe czarne (EN-GJMB-350-10) zgodne z normą  
PN-EN 10242, oznaczone wzorem konstrukcyjnym 
„A”. Zgodnie z wymogami normy złączki Gebo  
Fittings pokryte są cynkowaną powłoką ochron-
ną, która nanoszona jest metodą ogniowo-zanu-
rzeniową. dzięki temu powierzchnie wewnętrzne 
naszych łączników są gładkie, wolne od pęcherzy, 
zadziorów cynku oraz wszelkich pozostałości nie-
metalicznych. 
Co je jednak wyróżnia wśród innych tego typu pro-
duktów na rynku? Otóż Gebo fittings wyróżnia do-
datkowa powłoka cynkowa (nanoszona po wy-
konaniu gwintów), która jest wynikiem procesu 
galwanizacji cynkowej. W efekcie tego wykonane 
gwinty są jeszcze lepiej zabezpieczone przed ko-
rozją, a całe powierzchnie złączek wolne od oleju 
i smarów. 
Ponadto taką złączkę cechuje estetyczny wygląd, brak 
również potrzeby dodatkowej konserwacji. Łączni-
ki cieszą się bardzo dużą popularnością ze względu 
na trwałość żeliwa, wytrzymałość mechaniczną, od-
porność na uderzenia, a także szerokie zastosowanie  
w połączeniach gwintowanych. 

Gebo Seal
Ostatnią grupą produktów, która została wprowa-
dzona do portofolio Gebo w 2014 roku stanowią 
uszczelniacze do wszystkich rodzajów gwintów me-
talowych Gebo seal. Gebo seal oferuje 3 typy uszczel-
niaczy: Ts100, Ts200 i Ts300 (każdy w butelce 50 ml). 
Wszystkie trzy uszczelniacze opierają się na tej sa-
mej budowie chemicznej: są beztlenowym uszczel-
niaczem gwintów. Ale ich lepkość i moc różnią się  
w zależności od tego, do jakich zastosowań są prze-
znaczone. dzieje się tak dlatego, że istnieją gwin-
ty różnej jakości. Zależy to od materiału oraz tech-
nologii produkcji złączek i rur. Wybór konkretnego 
typu uszczelniacza powinien być zatem dokonany 
na podstawie rozmiaru gwintu oraz jego jakości. 
uszczelniacz Ts100 przeznaczony jest do gwintów 
bardzo dobrej jakości. Maksymalna średnica gwin-
tu: 1 1/2″. Jedno opakowanie wystarcza do wyko-
nania 400 ± 20 połączeń o średnicy 1/2″. Typ Ts200 
stosuje się na gwinty dobrej jakości, gdzie maksy-
malna średnica gwintu nie powinna być większa 
niż 1 1/2″. Jedno opakowanie wystarcza do wyko-
nania 350 ± 20 połączeń o średnicy 1/2″. Trzeci typ 
uszczelniacza: TS 300 jest odpowiedni do gwintów 
złej jakości o maksymalnej średnicy gwintu: 3″. Jed-
no opakowanie wystarcza do wykonania 300 ± 20  
połączeń o średnicy 1/2″.  

W dniach 27-28 marca odbyła się konferencja marki  
haier. spotkanie skierowane do dystrybutorów odbyło 
się w hotelu Ossa Congress&sPA niedaleko rawy Ma-
zowieckiej. 
W spotkaniu udział wzięli dystrybutorzy marki haier, 
zarząd firmy oraz przedstawiciele Grupy haier w Euro-
pie. Wśród zaproszonych gości byli Patrick Bailly, gene-
ralny dyrektor haier na Europę Środkową i Wschodnią 
oraz Tibor Garda – Product Manager systemów klima-
tyzacji  haier. 
Na konferencji podsumowano rok 2014 w zakresie sprze-
daży i działań marketingowych, przedstawiono nowo-
ści produktowe, które pojawią się w tym roku, a tak-
że zaprezentowano możliwości i ofertę Grupy iglotech. 
Patrick Bailly przedstawił strategię Grupy haier w Euro-
pie Środkowej, zapowiadając tym samym dynamiczny 
rozwój marki, poprzez stałe ulepszanie urządzeń i zwięk-
szenie działań promocyjnych.
Po spotkaniu odbył się uroczysty bankiet, podczas któ-
rego wręczono nagrody dla najlepszych dystrybutorów. 
Nagrody zostały przyznane w kategorii: dystrybutor 
roku, Expert MrV/Vrf, specjalista CAC i specjalista rAC. 

Relacja z konferencji 
Haier
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  Pompa ciepła hewalex PCCO sPLiT 13 kW jest 
przeznaczona do pracy zarówno w trybie ogrzewania, 
jak i aktywnego chłodzenia budynku. Może stanowić 
samodzielne źródło ciepła w budynkach nowych lub 
dodatkowe w budynkach modernizowanych. Mak-
symalna temperatura wody na zasilaniu wynosi 55°C  
i jest utrzymywana do temperatury zewnętrznej 0°C. 
dla granicznej temperatury zewnętrznej -25°C, zasila-
nie instalacji grzewczej następuje z temperaturą 45°C. 

Pompa ciepła PCCO sPLiT 13 kW zawiera sprawdzone 
komponenty uznanych producentów, w wielu przy-
padkach wykraczające poza standardowe wyposa-
żenie pomp ciepła tego typu. 
W całym typoszeregu pomp PCCO zastosowano 
sprężarkę inwerterową Panasonic typu twin-rota-
ry o regulacji wydajności od 30 do 100%. standar-
dowo w pompie PCCO sPLiT 13 kW wbudowana 
jest pompa elektroniczna serii Wilo-stratos PArA, 

a także wspomagający elektryczny podgrzewacz 
przepływowy o mocy 3 kW. specjalnej konstruk-
cji skraplacz sWEP B26 wykonany w technolo-
gii AsyMatrix®, cechuje się asymetryczną budową 
wewnętrzną zwiększającą wymianę ciepła mię-
dzy gazową fazą czynnika chłodniczego a wodą 
grzewczą, co wpływa na podwyższenie efektyw-
ności urządzenia.
Podwyższenie efektywności pracy pompy ciepła 
PCCO sPLiT 13 kW wynika także z zastosowania 
odrębnego modułu sterowania pracą elektronicz-
nego zaworu rozprężnego. Moduł firmy Carel w od-
różnieniu od standardowego pomiaru temperatur, 
dokonuje dodatkowo pomiaru ciśnienia czynnika 
chłodniczego za parownikiem, co zapewnia więk-
szą precyzję regulacji pracy obiegu chłodniczego.
Wygodę prac montażowych osiągnięto dzięki wbu-
dowaniu 3-drogowego zaworu Watts przełącza-
jącego tryb pracy c.o./c.w.u. oraz zastosowaniu 
funkcjonalnych i trwałych magistrali elektrycznych 
Weidmüller.

Rozwijanym przez firmę Hewalex w ostatnich latach segmentem produktów są 
powietrzne pompy ciepła przeznaczone do podgrzewania wody użytkowej  
i basenowej oraz ogrzewania budynków. Zakres oferty pomp ciepła dla ogrzewania 
budynków obejmuje wersje PCCO SPLIT o mocy grzewczej 10, 13 i 20 kW oraz PCCO 
MONO 10 kW. Na uwagę zasługuje szczególnie pompa ciepła PCCO SPLIT 13 kW  
o podwyższonym standardzie pod względem efektywności pracy i wyposażenia. 

Pompa ciepła Hewalex PCCO SPLIT 13 kW
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Współczynnik COP dla punktu pracy A2/W35 wg normy PN-EN PN-EN 14511 wynosi 
3,81 (4,31 dla A7/W35). Jest to wartość znacznie wyższa od wymaganej według 
dyrektywy ErP minimalnej wartości 3,10. 

hEWALEX sp. z o.o. sp.K.
ul. słowackiego 33
43-502 Czechowice-dziedzice
tel. (32) 214 17 10, faks (32) 214 50 04
hewalex@hewalex.pl 
www.hewalex.pl
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sterowniki 
elektroniczne 

sprężarka Twin-
Rotary Inverter 

asymetryczny 
skraplacz B26 

terminal elektr. 
Weidmüller 

3-drogowy  
zawór CO/CWU 

pompa 
elektroniczna 

moduł 
sterujący 

EKONTROL 

Pompa ciepła PCCO SPLIT 13 kW 
oferowana jest z długim 5-letnim 
okresem gwarancji w cenie 
katalogowej 20 990 zł netto.

Sterownik G-426 pozwala wprowadzać szeroki za-
kres nastaw za pomocą ekranu LCD. Standardem 
dostawy jest system zdalnego nadzoru Hewalex 
EKONTROL. Dzięki temu użytkownik nie tylko sam 
może dokonywać zmian nastaw podstawowych, 
ale zyskuje dodatkową opiekę serwisu fabryczne-
go. Zabudowa pompy ciepła możliwa jest także  
w zwartej zabudowie mieszkaniowej dzięki szcze-
gólnie niskiemu poziomowi hałasu 56 dB(A).  

W wielu 
sytuacjach rury 
stalowe w instalacjach 
grzewczych, chłodniczych 
i przemysłowych są 
wciąż łączone poprzez 
spawanie. Jest to nie tylko 
czaso- i pracochłonne, ale 
stwarza również ryzyko 
zaprószenia ognia. System 
Megapress pozwala w ciągu 
kilku sekund łączyć rury  
ze stali grubościennej  
o średnicach od ½ do 2″ 
poprzez zaprasowywanie. 
Czas montażu skraca się  
w ten sposób nawet o 60%. 

Megapress: szybkie  
i bezpieczne zaciskanie 
stali grubościennej

Nowy system zaprasowywany Viega
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  Coraz częściej połączenia rurowe w instala-
cjach nie są łączone poprzez lutowanie, skręca-
nie, czy spawanie, ale zaprasowywane na zimno. 
To znacznie bardziej ekonomiczna alternatywa 
ze względu na krótszy czas montażu i wyższy po-
ziom bezpieczeństwa – nie pracujemy z otwar-
tym ogniem. W przypadku rur ze stali grubościen-
nej zgodnie z normami PN-EN 10220, PN-EN 10255  
i PN-EN isO 6708, zalety zaprasowywania nie mogły 
być dotąd wykorzystane, ponieważ rury produko-
wane są z różnymi tolerancjami średnicy zewnętrz-
nej. firma Viega znalazła praktyczne rozwiązanie 
tego problemu, wprowadzając system Megapress. 
specjalny element uszczelniający z EPdM jest teraz 
zintegrowany w stalowej złączce wykonanej z ma-
teriału 1.0308 (st 37) z cynkowo-niklowaną powło-
ką. W połączeniu z pierścieniem nacinającym gwa-
rantuje to trwałe, szczelne i mocne połączenie na 
szorstkiej powierzchni rury ze stali – czarnej, gal-
wanizowanej, lakierowanej przemysłowo lub malo-
wanej proszkowo. Właściwości systemu Megapress 
zostały sprawdzone i potwierdzone przez instytut 
Techniki Budowlanej, poprzez wydanie aprobaty 
technicznej iTB AT-15-9474/2015.  

Szybki montaż

W przypadku rur stalowych technologia zaprasowy-
wania pozwala zdecydowanie skrócić prace monta-
żowe. W zależności od średnicy nominalnej (½ do 2″), 
oszczędność czasu może wynieść nawet do 60%  
w porównaniu z tradycyjnymi technikami łączenia 
jak spawanie, skręcanie lub połączenia rowkowe. 
Montaż jest tak samo łatwy jak w innych systemach 
zaprasowywanych Viega: wystarczy przyciąć rurę 
na pożądaną długość, osadzić złączkę i zacisnąć. 
dodatkowo kształtki Megapress wyposażone są  
w opatentowany profil sC-Contur, zapewniający wy-
muszoną nieszczelność w stanie niezaprasowanym. 
Przypadkowo niezaprasowane połączenie zostanie 
natychmiast zauważone podczas próby szczelności. 
Po zaprasowaniu złączki pozostają trwale szczelne. 

Zaciskanie bez wysiłku

Praca z systemem Megapress jest dla instalatora nie 
tylko bezpieczniejsza, ale także znacznie wygodniej-
sza niż spawanie. Typowe rury stalowe w instala-
cjach sprężonego powietrza, przemysłowych, tryska-
czowych czy systemach przeciwpożarowych często 
montuje się na wysokości kilku metrów, pod sufi-
tem pomieszczenia. spawanie w takiej pozycji wy-
maga sporo wysiłku i bywa niebezpieczne. Przy uży-
ciu dobrze znanych zaciskarek Viega instalator może 
łatwo i wygodnie zaciskać złączki znajdujące się po-
nad jego głową. Zestaw narzędzi dostarczany jest  
w praktycznej walizce, zawierającej trzy pary szczęk 
zaciskowych (½ do 1″), trzy pierścienie zaciskowe  
o średnicach nominalnych od 1¼ do 2″ oraz szczę-
kę przegubową. Gwarantuje to komfortowy montaż 
nawet w trudno dostępnych miejscach. 

Sprawdzone rozwiązanie

system Megapress, który firma Viega wprowadza te-
raz na polski rynek, sprawdził się już i dowiódł swoich 

zalet w Europie i stanach Zjednoczonych. Wszystkie 
elementy produkowane są w zakładzie w Großherin-
gen w Niemczech. 
Megapress może być stosowany do instalacji grzew-
czych, chłodniczych i przemysłowych o ciśnieniu do 
16 bar i temperaturze do 110ºC.  Złączki Megapress są wyjątkowo odporne na korozję  

ze względu na powłokę cynkowo-niklową, którą pokrywa 
się je w procesie produkcji. Mogą być stosowane  
w instalacjach grzewczych i chłodniczych bez żadnych 
dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych

szeroka gama złączek systemu Megapress 
oferuje odejścia, łuki, kołnierze i gwintowane 
przejściówki o średnicach od ½ do 2″

Bez wysiłku w porównaniu ze spawaniem: 
z Megapress można łatwo i wygodnie 
wykonywać połączenia nawet pod sufitem

Certyfikacja LEED  
a HVACR

fläkt Bovent rozpoczyna cykl seminariów interne-
towych, poświęconych praktycznym aspektom sto-
sowania energooszczędnych i prośrodowiskowych 
rozwiązań w technice wentylacyjnej i klimatyzacyj-
nej. Pierwsze szkolenie odbędzie się już 22 kwietnia.
Wraz z rozwojem technik komunikacyjnych, miejsce 
tradycyjnych seminariów stopniowo zajmują webina-
ria. Webinarium (web+seminarium) to krótkie szko-
lenie internetowe stanowiące świetne rozwiązanie 
dla zajętych profesjonalistów. udział wymaga tylko 
komputera z dostępem do internetu – można więc 
wziąć w nim udział z dowolnego miejsca, bez koniecz-
ności instalowania dodatkowego oprogramowania.

Webinarium firmy fläkt Bovent: Jak uzyskać wię-
cej punktów w certyfikacji LEEd dzięki systemowi 
hVACr? studium przypadku odbędzie się 22 kwiet-
nia, o godz. 12 i potrwa ok. 60 min. udział będzie nie-
odpłatny – jedynym formalnym warunkiem udziału 
jest wcześniejsza rejestracja. Zarejestrowaniu uczest-
nicy otrzymają link, za pomocą którego będą mogli 
wejść do wirtualnego „pokoju”.

szkolenie poprowadzi Product Manager firmy fläkt 
Bovent, Łukasz Kaczorowski, który opowie o do-
świadczeniach z doboru urządzeń wentylacyjno-kli-
matyzacyjnych dla budynku biurowego w Gdańsku. 
Budynek ten otrzymał certyfikat LEEd Platinum, uzy-
skując najwyższą w tym systemie ocenę w Polsce.

Webinarium powstało we współpracy z portalem 
hVACr.pl

rejestracja

http://www.instalreporter.pl
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nagrzewaniem bocznych ścian wymiennika ciepła 
kotła oraz niższe niż w przypadku palnika rynnowe-
go prawdopodobieństwo cofnięcia się  żaru w stro-
nę zasobnika. Palniki retortowe mogą mieć też ob-
rotowy ruszt, dzięki czemu następuje ruch paliwa  
w palniku w pewnym stopniu ograniczający powsta-
wanie spieków lub nagarów na samym palenisku. 
To co z jednej strony jest atutem palnika, ma też swo-
ją negatywną stronę. Mowa o kolanie retortowym.  
Z jednej strony jego konstrukcja zapewnia daleką 
drogę w kierunku zasobnika paliwa w chwili ewen-
tualnego cofnięcia się żaru. Z drugiej zaś strony ko-
lano o kącie zbliżonym do 90o uniemożliwia poda-
wanie, a więc i spalanie paliw sypkich i kruchych, 
które mogłyby osadzać się w samym ugięciu ko-
lana. Osadzanie się w tym miejscu jakiegokolwiek 
drobnego paliwa zwiększa opory podajnika ślima-
kowego i często prowadzi do zerwania zawleczki 
zabezpieczającej silnik podajnika przed jego prze-
grzaniem. dość wąskie „gardło” kolana retortowe-
go z czasem może być zanieczyszczone nagarem, 
który zmniejsza średnicę dla paliwa transportowa-
nego do rusztu palnika. Proces taki wpływa oczy-
wiście na zwiększenie oporów podczas pracy po-

dajnika ślimakowego oraz prawdopodobieństwo 
zerwania zawleczki zabezpieczającej podajnik śli-
makowy. Zaletą palników retortowych jest także 
niewielka wrażliwość na powstające nagary na sa-
mym palenisku, które poprzez kolejną podaną por-
cję świeżego do spalenia paliwa wypchną niedopa-
lone bądź spieczone fragmenty paliwa. 

  Kotły retortowe lub rynnowe 
– zasada działania

Kotły retortowe oraz rynnowe mają w zasadzie 
identycznie skonstruowane układy podające, do 
których wymienić należy silnik podajnika ślimako-
wego, element podający paliwo (ślimak podajnika), 
wentylator nadmuchowy oraz sam palnik. Wielu 
producentów oferuje kotły o niemalże identycznej 
konstrukcji, różniące się w zasadzie samym paleni-
skiem (palnikiem), co nie jest widoczne z zewnątrz, 
lecz dopiero po otwarciu drzwiczek kotła. Palniki 
retortowe spalają głównie groszki węgli kamien-
nych, brunatnych oraz ewentualnie pelety. Palni-
ki rynnowe są nieco bardziej uniwersalne, gdyż 
umożliwiają dodatkowo spalanie paliw sypkich  

o granulacji miałowej lub mieszanki paliw np. miał 
i ekogroszek lub ziarna zbóż z węglem albo pele-
ty z ziarnami zbóż.
Każdy z dwóch wymienionych palników ma swo-
je wady i zalety, które omówione zostaną poniżej.

Palniki retortowe

Palniki retortowe, które składają się z żeliwnego ko-
lana zwanego retortą oraz żeliwnego rusztu palnika, 
na którym realizowane jest spalanie, znane są już od 
ponad 50 lat. Jednak wraz z upływem czasu ich bu-
dowa została zmodernizowana i przekonstruowana. 
Podstawową zaletą tych palników jest ich bezpiecz-
na praca, umiejscowienie palnika w samym środku 
komory paleniskowej, co skutkuje równomiernym 

Celem publikacji jest przybliżenie nieco obsługi kotłów na paliwa stałe nawet nie 
tyle z punku widzenia użytkownika kotła, co ze względu na konserwację od strony 
instalatora bądź serwisanta opiekującego się kotłem. Omówione zostaną czynności, 
które należy lub które dobrze jest wykonać w celu uniknięcia pewnych niedogodności 
podczas eksploatacji kotła oraz elementów należących do zespołu kotła.  

Automatyczne 
podawanie paliwa  
– problemy 

Jak prawidłowo eksploatować kocioł na paliwa stałe?

maRcin foit

Typy kotłów oraz rodzaje palników

Jak wiadomo, do grupy kotłów z automatycznym 
podawaniem paliwa należą kotły węglowe na 
ekogroszek, groszek węgla brunatnego lub gro-
szek miałowy, a także kotły biomasowe na pele-
ty drzewne i/lub agropelety, ziarna owsa, zręb-
ki, pozostałe. 
Z pośród wymienionej grupy do najbardziej po-
pularnych i eksploatowanych konstrukcji należą 
jednak kotły na ekogroszek. Kotły te mogą stano-
wić różne kształty wymienników ciepła oraz typy 

układów podających wraz z palnikami. Najczę-
ściej stosowane palniki stosowane do spalania 
ekogroszku to palniki retortowe, palniki rynno-
we (korytowe) oraz palniki szufladowe (posu-
wowo-zwrotne), w tym tłokowe. Kotły z zainsta-
lowanym palnikiem retortowym lub rynnowym 
zajmują ponad 80-85% udziału z pośród wszyst-
kich kotłów z podajnikiem na ekogroszek, dlate-
go właśnie szczególnie przyjrzymy się tym roz-
wiązaniom.

Palnik retortowy

http://www.instalreporter.pl
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tła, który podejmie kroki zapobiegające cofaniu się 
żaru. Zwykle jest to uruchomienie podajnika paliwa 
na określony czas do chwili, w której czujnik tempe-
ratury podajnika odczyta wartość temperatury niż-
szą niż ustawiona alarmowa. Kolejnym elementem 
może być zawór termostatyczny lub czujnik parafi-
nowy, które po przekroczeniu dopuszczalnej tem-
peratury podajnika zaleją wodą układ podający, 
gasząc tym samym żar znajdujący się w rurze po-
dajnika ślimakowego. Trzecim sposobem jest też 
wyłącznik krańcowy klapy zasobnika. Jako że co-
fanie żaru spowodowane jest między innymi cią-
giem wstecznym wywołanym np. niedomknięciem 
klapy zasobnika, kotły można wyposażyć w wy-
łącznik krańcowy, który uniemożliwi pracę kotła w 
sytuacji niedokładnie zamkniętej klapy zasobnika 
paliwa. statystyki wskazują, iż najczęściej to czyn-
nik ludzki wpływa na cofanie się żaru w stronę za-
sobnika paliwa. 

Co zatem należy zrobić, aby uniknąć 
cofnięcia się żaru w stronę zasobnika? 
Przede wszystkim należy zadbać o drożność kotła, 
szczelne zamknięcie zasobnika paliwa oraz dobry 
stan uszczelki klapy zasobnika paliwa, a także o droż-
ny kanał oraz mieszacz powietrza nadmuchowego 
z wentylatora wymaganego do prawidłowego spa-
lania paliwa. Zarówno w przypadku kotłów retorto-
wych, jak i rynnowych poprzez dysze powietrza na-
dmuchowego do komory mieszającej powietrze może 
dostać się pył lub popiół, które z czasem mogą przy-
tkać kanał doprowadzający powietrze do spalania. 
Znana jest również sytuacja, że powodem przekro-
czenia alarmowej temperatury nie jest cofający się 
żar, lecz temperatura palnika, która przez przewo-
dzenie nagrzewa również rurę podającą paliwo, na 
której zainstalowany jest czujnik temperatury. Wy-
stępuje wtedy fałszywy alarm informujący o cofaniu 
się żaru, a tak naprawdę pochodzi on od nagrzanej 
rury podajnika, co nie jest niebezpieczne. Aby tego 
uniknąć, zainstalowany palnik powinien być oddzie-

lony od rury podajnika uszczelką izolującą, która nie 
pozwoli na przeniesienie temperatury od palnika do 
układu podającego paliwo. Powodem wzrostu tem-
peratury podajnika ślimakowego może być również 
nieprawidłowa regulacja parametrów palnika, przy 
których paliwo samoczynnie będzie się zapadać lub 
kierować do zasypu paliwa. 

Dym z zasobnika paliwa

Palenisko cechujące się dobrze przeprowadzoną 
regulacją parametrów można skontrolować w pro-
sty „domowy” sposób poprzez odnotowanie braku 
wydostawania się spalin z kotła nawet po otwarciu 
jednych lub nawet wszystkich drzwiczek kotła. Je-
żeli spaliny zaczną wydobywać się z zasobnika pali-
wa, świadczyć to może o bardzo niskim ciągu komi-
nowym, niedrożnych kanałach spalinowych kotła, 
przytkanym mieszaczu powietrza do spalania, niepo-
prawnej regulacji paleniska bądź po prostu złej kon-
strukcji kotła. Należy pamiętać, ale utrzymać mini-
malną ilość paliwa w zasobniku stanowiącą barierę 
przeciw wydymaniu. Ważne jest również, aby pod-
czas dosypywania paliwa do zasobnika palnik był  
w stanie spoczynku, chodzi głównie o to, aby nie pra-
cował wentylator nadmuchowy wytwarzający nad-
ciśnienie w kotle. 

Zerwana zawleczka – przyczyny 
i czy warto mieć duży zasobnik?

Kolejną możliwą przyczyną zatrzymania pracy ko-
tła może okazać się zerwana zawleczka zabezpie-
czająca silnik podajnika. Przyczyn, które mogą być 
odpowiedzialne za zerwanie zawleczki jest kilka,  
w tym nieodpowiedni granulat paliwa lub obce cia-
ło w paliwie w postaci śruby lub kamienia. 
W kotle retortowym powodem może być także nagar w 
palniku retortowym, który poprzez zmniejszenie prze-
kroju transportowanego paliwa zwiększa opór podaj-
nika ślimaka. Tu sprawę łatwo można zdiagnozować, 

Palniki rynnowe

Palniki rynnowe, których budowa stanowi jedynie 
stalowe lub żeliwne koryto nazywane paleniskiem, 
do którego podajnik ślimakowy podaje paliwo, rów-
nież ze względu na kształt charakteryzują pewnie za-
lety, ale i wady. do zalet zdecydowanie należą małe 
opory podajnika ślimakowego wynikające z faktu, iż 
ze względu na brak zmiany kierunku wypychanego 
paliwa podajnik ślimakowy transportuje paliwo je-
dynie w poziome, kierując je do samego paleniska. 
Podajniki ślimakowe są też krótsze w porównaniu do 
podajników palników retortowych, co również wpły-
wa korzystnie na mniejsze opory podczas pracy silni-
ka. Krótszy dystans do zasobnika paliwa oraz prosty 
poziomy układ podający paliwo jest jednak bardziej 
podatny za możliwość cofnięcia się żaru w stronę za-
sobnika paliwa. stąd też przy takich konstrukcjach 
zaleca się dodatkowe zabezpieczenie przed cofnię-
ciem się żaru w stronę zasobnika. Główną zaletą pal-

ników rynnowych jest jednak uniwersalność polega-
jąca na spalaniu szerokiej gamy dostępnych na rynku 
paliw oraz mieszanek paliw. do wad palników ryn-
nowych zaliczyć trzeba również większa niż w przy-
padku palników retortowych wrażliwość na powsta-
jące spieki oraz nagary, które jest trudniej usunąć 
automatycznie z samego paleniska. Zwykle zalega-
ją one na końcu paleniska i zostaną usunięte jedy-
nie w momencie, kiedy kolejna porcja paliwa zosta-
nie podana do palnika. Z racji tego, że paliwo może 
usypywać się również do góry, potrzebna jest spora 
dawka paliwa, aby całkowicie usunąć spiek z palnika.

Cofanie się żaru w stronę zasobnika

Jedną z najbardziej znanych sytuacji alarmowych 
jest cofanie się żaru w stronę zasobnika. Wbrew po-
zorom występuje ona bardzo rzadko i w dodatku  
w większości przypadku na życzenie samego użyt-
kownika kotła. Cofanie się żaru niezależnie od prze-
prowadzanych konserwacji kotła może być spowo-
dowane np. przypadkowym zerwaniem się zawleczki, 
czyli brakiem możliwości obrotu ślimaka. Jednak 
przy szczelnie zamkniętym zasobniku paliwa oraz 
drożnym kotle, łączniku kotła z kominem oraz komi-
nie nawet w przypadku zerwania zawleczki nic złe-
go się nie stanie. 

Główne zabezpieczenie stanowi czujnik podajni-
ka paliwa, który w razie wzrostu temperatury ukła-
du podającego, przekaże sygnał do regulatora ko-

Palnik rynnowy

Cofanie się żaru jest bardzo rzadko 
odnotowywane w kotłach z automa-
tycznym podawaniem paliwa, pomi-
mo tego układy nawęglające palnik 
wyposażone są w co najmniej dwa 
systemy zabezpieczające, aby nie 
doszło to opisanego procesu. 

http://www.instalreporter.pl
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gdyż powstaniu nadmiernego nagaru na kolanie re-
torty towarzyszy intensywniejszy niż zwykle odgłos 
„chrupiącego” w podajniku ślimakowym paliwa. do-
tyczy to zarówno ekogroszku, jak i peletu. Podkreślić 
trzeba, iż nagar szybciej powstanie przy opalaniu pe-
letami niż ekogroszkiem. dla peletu nagar należy zbi-
jać 1-2 razy w sezonie, dla ekogroszku 1-2 razy w cią-
gu dwóch sezonów grzewczych.

Nagar powstały podczas spalania pelet – widok kolana 
retorty z góry

Palnik retortowy oczyszczony z nagaru – widok kolana 
retorty z góry

starzenie się elementów kotła

Z upływem czasu należałoby się również zastano-
wić nad solidnym okresowym przeglądem kotła,  
w celu zapewnienia bezpiecznej i bezawaryjnej pra-
cy kotła przez nadchodzącym sezonem grzewczym. 
W kotłach z podajnikiem ślimakowym w okresie od 
2 do 10 lat uszkodzeniu ulega sam podajnik śli-
makowy, który zostaje wytarty lub skoroduje  
wskutek środowiska siarki i wilgoci. dobrze jest 
również smarować trzpień ślimaka zainstalowa-
ny w tulei mocującej silnika podajnika. Coroczne 
smarowanie z pewnością wyeliminuje problemy  
z wyjęciem ślimaka z silnika podajnika np. z po-
wodu zapieczenia się trzpienia ślimaka.
Jest to ważny element eksploatacyjny, ponie-
waż prędzej czy później nastąpi chwila, w której 
ślimak należy wymienić na nowy. Wtedy może 
okazać się, że ślimak trzeba będzie wybijać, co 
wiąże się z ryzykiem uszkodzenia samej prze-
kładni motoreduktora, która jest kosztownym 
elementem. 
uszkodzenia ślimaka nie mają miejsca w sytuacji 
opalania paliwami o małej zawartości siarki, jak 
pelet czy ziarnami owsa. Co prawda w składzie 
biomasy zawarty jest chlor, jednak jego ilość jest 
na tyle mała, że proces korozyjny w zasadzie jest 
do pominięcia. Podczas spalania paliw zasiarczo-
nych – jak węgiel – duża wilgotność paliwa powo-
duje przyspieszone korodowanie ślimaka. 
Dodatkowo skorodowaniu lub wytarciu może 
ulec rura podajnika ślimakowego lub nawet 
samo kolano retorty, które niestety prawdopo-
dobnie również trzeba będzie wymienić. Wytarcie 
kolana palnika retortowego może objawiać się po-
jawiającym się w mieszaczu palnika oraz w wen-
tylatorze drobnych frakcji paliwa. Awarie wytar-

cia lub korozji elementów mogą dać o sobie znać 
nawet po 5 latach eksploatacji kotła. Może jednak 
okazać się, że 10-letnie kotły będą w pełni spraw-
ne bez objaw większych ubytków. 
Kontrolować należy również stan wymiennika 
ciepła, który bezwzględnie powinien być dokład-
nie czyszczony po zakończeniu sezonu grzewcze-
go. W okresie, w którym kocioł jest odstawiony ze 
swojej pracy, wymiennik kotła należy stale wenty-
lować poprzez otwarcie wszystkich drzwiczek ko-
tła, otwarcie szybra kotła oraz doprowadzając do 
kotłowni świeże powietrze. uwagę należy również 
zwrócić na czystość komina oraz łącznika między 
kotłem a kominem. skorodowany łącznik może 
dopuszczać do komina fałszywe powietrze, któ-
re pogorszy jakość spalania na samym palniku. 
W celu ograniczenia nieszczelności kotła, który-
mi mogłoby przedostawać się fałszywe powietrze 
należy stale kontrolować uszczelki wyczystek oraz 
jakość sznura uszczelniającego drzwiczki kotła. 
W skutek pracy palnika retortowego czy rynno-
wego z czasem może rozszczelnić się ruszt, 

na którym realizowane jest spalanie. Nieszczel-
ność rusztu spowoduje wydostawanie się po-
wietrza nadmuchowego z wentylatora do ze-
wnętrznej części palnika. Objawiać się to będzie 
niecałkowitym i niezupełnym spalaniem. W ta-
kim przypadku paliwo może być niespalone np. 
w jakiejś części palnika, kocioł może cechować 
się niską mocą oraz wolnym wzrostem tempe-
ratury na kotle.  
Wskazane jest, aby co 2-3 lat wymieniać kon-
densatory silnika podajnika oraz wentylatora 
nadmuchowego. utrata pojemności przez kon-
densator ukazywać się będzie poprzez problemy 
ze startem silnika podajnika lub wentylatora. Cał-
kowicie zużyty kondensator zamiast pracy silnika 
lub wentylatora będzie powodował buczenie tych 
elementów. W zasadzie co 1-2 sezonów dokładne-
mu czyszczeniu należy poddać też łopatki wirnika 
wentylatora. Zanieczyszczone łopatki będą zmniej-
szały wydajność wentylatora oraz powodowały bi-
cie osiowym wirnika, co prowadzi do całkowitego 
uszkodzenia wentylatora. 

układ podający 
palnika retortowego 
z króćcem pod 
wentylator 
nadmuchowy oraz 
kołnierzem do 
montażu zasobnika 
paliwa
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ła, można ją zasilić z sieci elektrycznej z gniazd-
ka. Najgorzej jest zatem wtedy, gdy uszkodzony 

jest triak lub przekaźnik urządzenia, które pracu-
je cyklicznie. 
Jak wszystkim wiadomo, elektronika nie lubi wil-
goci oraz zbyt niskiej temperatury, dlatego wła-
śnie kocioł oczekujący na instalację w kotłowni 
powinien być magazynowany w suchym i ciepłym 
miejscu, z zapewnioną również dobrą wentylacją  
w obrębie regulatora kotła. Kocioł więc nie powi-
nien być szczelnie przykryty workiem lub folią, co 
może spowodować kondensację na elementach 
regulatora wywołaną brakiem wentylacji elemen-
tów regulatora.  

Zerwanie zawleczki również może być spowodo-
wane uszkodzonym ślimakiem, który ma wytarty 
lub zniszczony przez siarkę zawartą w paliwie jeden 
lub kilka zwojów. W miejscu wytartego lub brakują-
cego zwoju paliwo zamiast transportowane będzie 
mielone, co wywoływać będzie duże opory podajni-
ka ślimakowego. Niestety wytarcie się podajnika śli-
makowego jest tylko kwestią czasu. Przyspieszony 
proces zniszczenia zależy od wilgotności stosowa-
nego paliwa, zawartości w nim siarki oraz środowi-
ska, w którym jest zainstalowany kocioł np. wilgot-
na piwnica bez wentylacji. 
Częste zrywanie zawleczki zabezpieczającej może 
być spowodowane nieprawidłowym montażem 
układu podającego, złym wypoziomowaniem rury 
podajnika paliwa i ślimaka. do regulacji wysokości 
oraz wypoziomowania układu podającego kotła 
względem podłoża służy regulowana nóżka zasob-
nika paliwa. Tu uwaga, żeby pod żadnym pozorem 
podczas wnoszenia kotła do kotłowni nie chwytać 
za rurę podajnika ślimakowego, gdyż może ona 
trwale się odkształcić i powodować nieustanne 
zrywanie zawleczek lub przynajmniej głośną pra-
cę ślimaka podajnika. 
Nieistotnie z którego powodu wystąpi awaria zerwa-
nia zawleczki, w większości przypadków, aby usu-
nąć awarię oraz uruchomić ponownie kocioł, nale-
ży zdemontować zasobnik paliwa lub przynajmniej 
wybrać z niego całe paliwo. Tu powstaje też pytanie 
dotyczące objętości zasobnika paliwa. Czy lepiej jest 
mieć większy zasobnik, w którym zmieści się paliwo 
na ponad tydzień pracy kotła, czy może wystarczy 
zasobnik paliwa o pojemności gwarantującej pracę 
kotła na 4-5 dni? Przy większym zasobniku paliwa 
istnieje zatem ryzyko potrzeby wyjmowania znacz-
nie większej ilości paliwa.

Usterki elektroniki

Nie należy wykluczać także sporadycznych awarii re-
gulatora kotła sterującego nie tylko pracą podajnika  

i wentylatora, ale także urządzeń pomocniczych 
instalacji grzewczej, w tym pomp obiegowych, 
pomp ciepłej wody użyt-
kowej, cyrkulacyjnej czy in-
nych urządzeń. regulator 
jak każdy element elektro-
niczny, może ulec uszko-
dzeniu np. z powodu awarii 
jednego z elementów. do 
awarii regulatorów należy 
zaliczyć te, które całkowi-
cie uniemożliwiają pracę 
kotła oraz te, które pozwa-
lają eksploatować kocioł  
w trybie awaryjnym. Jeżeli 
chodzi o prawdopodobień-
stwo zakupu uszkodzone-
go nowego regulatora, to 
jest to udział 3-5% awaryj-
nych regulatorów w wypro-
dukowanych urządzeniach, 
czyli 30-50 sztuk na 1000 
regulatorów. 
do lekkich awarii, spowo-
dowanych najczęściej nie-
prawidłowym montażem 
należy uszkodzenie gniaz-
da jednej z pomp. Tu sy-
tuacja najczęściej pozwa-
la na eksploatację kotła, 
gdyż jeżeli pompa nie dzia-

Zdarza się jednak, że regulatory zostają częściowo uszkodzone podczas 
podłączania urządzeń kotła. Często uszkodzone są triaki silnika podajnika paliwa 
lub wentylatora. Objawia się to tym, iż triak poprzez małe zwarcie elektryczne 
(chwilowe mostkowanie gniazd) jest „zwarty”, to z kolei powoduje nieustanną 
pracę podajnika lub wentylatora. Awaria triaka podajnika ślimakowego niestety 
wyklucza możliwość dalszego eksploatowania kotła. 
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wać�po�wierzch�nie�od�90�do�730�m².
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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�-
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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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la na dostęp do wszystkich informacji i dostosowa-
nie głównych ustawień, w zależności od konkretne-
go zastosowania.

Hydraulika DAB. urządzenie wyposażono w wielo-
stopniową pompę samozasysającą do 8 m.

Montaż. Poziomo lub pionowo, w wentylowanym 
pomieszczeniu lub zamkniętej wnęce. Każde usta-
wienie będzie idealne dla jak najlepszego wyko-
rzystania E.sYBOX, jest co najmniej 30% mniejszy 
w stosunku do jakiegokolwiek innego tradycyjne-
go systemu. 

Podłączenie. Wystarczy podłączyć E.sYBOX do 
gniazda elektrycznego, aby mieć dostęp do takiej 
ilości wody, jakiej potrzeba.

Komfort. dzięki zastosowaniu nowoczesnego, ci-
chego silnika oraz nóżek antywibracyjnych poziom 
hałasu to jedyne 45 dB(A).

Ochrona przed zamarzaniem. urządzenie ma zabez-
pieczenie, które zapobiega tworzeniu się wewnątrz 
lodu, poprzez uruchomienie pompy w przypadku, gdy 
temperatura spada poniżej poziomu zamarzania.  

  Elektroniczne sterowanie. dzięki technologii in-
werterowej E.sYBOX steruje obrotami silnika w zależ-
ności od zapotrzebowania na wodę, co zapobiega 
nadmiernemu zużyci energii i pozwala na znaczne 
oszczędności.

Czujniki. Nowy, kompaktowy, elektroniczny prze-
twornik ciśnienia z czujnikiem temperatury opra-
cowanym przez firmę dAB, współpracuje z czujni-
kiem przepływu – obydwa znajdują się na tłoczeniu 
pompy – wysyła odpowiednie sygnały do płyty elek-

tronicznej w celu zapewnienia właściwego stero-
wania systemem.

Połączenia zewnętrzne. Gwintowane złącza są za-
bezpieczone korkami oraz wyposażone w uszczelki. 
W zależności od wybranej przez użytkownika pozycji 
montażu, mogą być użyte złącza boczne lub dolne. 

Wyświetlacz. Wyświetlacz LCd 70x40 mm wysokiej 
rozdzielczości, obracany dla ułatwienia odczytu przy 
każdym rodzaju montażu. intuicyjny interfejs pozwa-

E.SYBOX to profesjonalne urządzenie 
do transportu wody ze studni, do 
podnoszenia ciśnienia w instalacjach 
domowych, zakładach pracy itp., które 
gwarantuje stałe ciśnienie i bardzo niskie 
zużycie energii.

DAB E.SYBOX 
Zintegrowany elektroniczny system 
do dostarczania i podnoszenia 
ciśnienia wody 

aRkadiusz Błach

dane techniczne

- pompowana woda: czysta, bez zanieczysz- 
czeń stałych, nieagresywna
- maks. temperatura wody 40°C
- maks. temperatura otoczenia 50°C
- maks. głębokość zasysania 8 m
- maks. ciśnienie pracy 8 bar
- zasilanie 230 V
- zużycie energii: 360 W przy ciśnieniu  
3 bary i wydajności 12 l/min
- moc maksymalna 1550 W
- wydajność maksymalna 120 l/min
- poziom hałasu 45 dB(A)
- wymiary: 263x352x564 cm (przy montażu 
pionowym)
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  Aktualnie obowiązująca ustawa (dz.u. z 2000 r. 
nr 122 poz. 1321) określa zasady, zakres i formy wy-
konywania dozoru technicznego. dozór techniczny 
nad urządzeniami, pomimo że jest wykonywany przez 
jednostki dozoru Technicznego, nie zwalnia projek-
tantów, wykonawców, instalatorów oraz serwisan-
tów od odpowiedzialności za jakość i stan urządzeń. 
dozorowi technicznemu podlegają urządzenia tech-
niczne w toku ich projektowania, wytwarzania, na-
prawy i modernizacji, obrotu oraz eksploatacji (art. 5). 
Należy zwrócić uwagę, że po wejściu Polski w struk-
tury unii Europejskiej urządzenia techniczne mają-
ce znak CE, wydany przez odpowiednią jednostkę 
certyfikującą, nie podlegają już dozorowi technicz-

nemu w zakresie czynności projektowania oraz wy-
twarzania tych urządzeń u producentów. Wynika to 
bezpośrednio z art. 20 a ustawy. dodatkowo u eks-
ploatującego nie są wymagane tzw. badania od-
biorcze wykonywane przez inspektora (paragraf 7.3 
rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polity-
ki społecznej z dnia 9 lipca 2003 r.).

Zakres i formy wykonania dozoru 
technicznego

W rozdziale drugim ustawa określa zakres i formy wy-
konywania dozoru technicznego.  firmy wykonujące 
instalacje oraz instalatorzy zobowiązani są do speł-

Urząd Dozoru Technicznego (UDT) został powołany w Warszawie 26 października  
1950 roku. Minister przemysłu ciężkiego zarządzeniem z 4 grudnia 1951 r. utworzył  
Biura Dozoru Technicznego w Katowicach, Warszawie i Poznaniu. Bezpośredni dozór  
nad urządzeniami wykonywany był przez branżowe inspektoraty: kotłowy, dźwignicowy, 
zbiornikowy i acetylenowo-butlowy. W celu przygotowania UDT do wejścia w struktury 
Unii Europejskiej w dniu 21 grudnia 2000 r. podpisana została ustawa, która upraszczała 
wdrożenie do polskiego prawa unijnych przepisów technicznych oraz zapewniła 
osobowość prawną polskiego dozoru technicznego.

Zgłoszenie kotłów  
do UDT – w teorii  
i praktyce 

Ekonomiczne grzanie 

maRcin jóskowski

Tab. 1   Opłata z tytułu wykonywania dozoru technicznego – wyciąg [1]

rys. 1   urządzenie ciśnieniowe – wymiennik kotła [2] 
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nienia warunków technicznych dozoru technicznego 
w zakresie eksploatacji urządzeń technicznych (art. 8 
ust. 4 pkt 4).  Warunki te są określone w rozporządze-
niu ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej 
z dnia 9 lipca 2003 r. (dz.u. nr 135 poz. 1269), o któ-
rych będzie jeszcze mowa w dalszej części artykułu. 
Ustawa określa trzy formy wykonania dozoru 
technicznego:
1) dozór techniczny pełny – zakres obejmuje czyn-
ności kontrolne w toku wytwarzania urządzenia, jego 
eksploatacji i napraw, 
2) dozór techniczny ograniczony – obejmuje peł-
ny zakres czynności w toku wytwarzania urządze-
nia oraz niektóre czynności w toku eksploatacji  
i jego naprawy,
3) dozór techniczny uproszczony – obejmuje nie-
które czynności w toku wytwarzania urządzeń tech-
nicznych oraz materiałów i elementów używanych 
do ich budowy; pod dozór nie podlegają czynności 
w toku eksploatacji i jego napraw.
Po wykonaniu instalacji i zgłoszeniu do udT gotowo-
ści odbioru urządzeń technicznych w formie dozo-
ru technicznego pełnego lub ograniczonego, organ 

właściwej jednostki dozoru technicznego (spis jed-
nostek na stronie www.udt.pl w zakładce oddziały) 
przeprowadza badania urządzenia w warunkach go-
towości do pracy, tzw. badanie odbiorcze. Następu-
je uruchamianie kotła, po czym  kontrolowana jest 
jego praca oraz zachowanie w sytuacji niebezpiecz-
nej. W przypadku kotłów przeprowadza się symula-
cję: sprawdzenie zabezpieczenia przed zbyt dużym 
wzrostem temperatury w samym urządzeniu (tzn. 
czy czujnik granicznej temperatury tzw. sTB wyłą-
czy kocioł). Ponadto po odbiorze dozór Techniczny 
wykonuje okresowe i doraźne badania techniczne 
oraz sprawdza zaświadczenia kwalifikacyjne osób 
obsługujących i konserwujących urządzenia tech-
niczne. Po uzyskaniu decyzji zezwalającej na eksplo-
atację możliwe jest użytkowanie urządzenia. decy-
zji zezwalającej nie wydaje się dla urządzeń objętych 
dozorem technicznym uproszczonym (art. 15 ust. 
1). Należy tutaj zwrócić uwagę, że kto dopuszcza do 
eksploatacji urządzenie techniczne bez otrzymania 
ww. decyzji, podlega grzywnie albo karze ograni-
czenia wolności (art. 63 ust. 1). Należy także pamię-
tać, że po odbiorze i otrzymaniu decyzji zezwalającej 

na eksploatację również wszelkie zmiany (naprawy)  
w urządzeniu technicznym bez zgody organu właści-
wej jednostki dozoru technicznego będą podlegały 
grzywnie albo karze ograniczenia wolności.  Osoba 
zatrudniona na stanowisku obsługi, np. kotłowni wę-
glowej także ma obowiązek zawiadomienia organu 
właściwej jednostki dozoru technicznego o niebez-
piecznym uszkodzeniu urządzenia technicznego lub 
nieszczęśliwym wypadku związanym z jego eksplo-
atacją (art. 64 ust. 2). Jeżeli tego nie zrobi, podlega 
karze grzywny.

Opłaty

Pracownicy dozoru technicznego (inspektorzy) do-
konują czynności dozoru technicznego na podsta-
wie upoważnienia wydanego przez organ właściwej 
jednostki dozoru technicznego. inspektor posiada-
jący aktualną legitymację służbową sporządza pro-
tokół wykonania czynności dozoru technicznego. 
Odbiór protokołu potwierdza podpisem przedsię-
biorca lub osoba przez niego upoważniona. Zawsze 
jeden egzemplarz protokołu inspektor pozostawia  

u przedsiębiorcy. Zbiór protokołów dotyczących da-
nego urządzenia technicznego nazywa się księgą re-
wizyjną urządzenia. Za czynności dotyczące odbio-
ru technicznego pobierane są opłaty (art. 34 ust. 1).  
Wysokość opłat określa rozporządzenie ministra 
gospodarki i pracy z dnia 23 grudnia 2011 r. (dz.u.  
z 2011 nr 294 poz. 1736) (tab. 1). 
Zwróćmy uwagę, że opłaty dotyczą dozoru pełnego 
oraz ograniczonego,  a ich wysokość uzależniona jest 
od powierzchni ogrzewalnej w m2. dla kotłów, któ-
rych podana jest moc urządzenia, stosuje się nastę-
pujący przelicznik:
- dla kotłów olejowych lub gazowych 1 kW = 0,05 m2;
- dla kotłów gazowych kondensacyjnych 1 kW = 
0,07 m2;
- dla kotłów elektrycznych 1 kW = 0,1 m2.
Np. dla kotła gazowego kondensacyjnego o mocy 
200 kW opłata roczna z tytułu wykonywania dozoru 
technicznego ograniczonego wynosi: 276,50 zł (0,07 
x 200 = 14, gdzie; 0,07 – przelicznik, 200 – moc kotła 
w kW, 14 – przeliczeniowa powierzchnia ogrzewalna 
w m2). stawka za jedną godzinę pracy za czynności 
dozoru technicznego, dla których nie są przewidzia-
ne opłaty roczne, wynosi 105,00 zł.

Zakres eksploatacji urządzeń 
ciśnieniowych 

Wróćmy teraz do warunków technicznych dozoru 
technicznego w zakresie eksploatacji urządzeń ci-
śnieniowych określonych w rozporządzeniu ministra 
gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 9 lipca 
2003 r. Zawarte są w nim wytyczne dotyczące, np. 
zgłoszenia urządzenia technicznego. Przed przystą-
pieniem do eksploatacji urządzenia ciśnieniowego, 
np. kotła, eksploatujący pisemnie zgłasza urządze-
nie do organu właściwej jednostki dozoru technicz-
nego, w celu uzyskania decyzji zezwalającej na jego 
eksploatację. 
do zgłoszenia należy dołączyć dwa egzemplarze do-
kumentacji zawierającej (par. 3.2):

Kiedy dozór Techniczny: 
dwie kotłownie, podobna moc, ale inny układ urządzeń  i …inne obowiązki

dla wyjaśnienia jak traktować kotłownie o określonej 
mocy posłużę się dwoma przykładami instalacji o po-
dobnych parametrach, ale odmiennym postępowaniu:
1) kotłownia z kotłem gazowym kondensacyjnym  
o mocy 100 kW oraz naczyniem wzbiorczym 150-li-
trowym,
2) kotłownia z trzema kotłami (układ kaskadowy) 
o mocy 35 kW każdy oraz  naczyniami wzbiorczy-
mi 3xpo 50 litrów.
Pod Dozór Techniczny podlegają urządzenia, 
a nie kotłownia. 

Tak więc w obydwu przypadkach, pomimo po-
dobnej instalacji odbiorczej, będziemy postępo-
wać inaczej. 
W pierwszym przypadku, wg tab. 2 kocioł jest  
o mocy większej od 70 kW, więc podlega dozo-
rowi technicznemu ograniczonemu. Badań tech-
nicznych dokonuje się raz na 2 lata. dodatkowo 
w kotłowni zainstalowano naczynie wzbiorcze  
o pojemności 150 litrów, a instalacja c.o. dobrana 
jest do ciśnienia maksymalnego 3 bar. Tak więc ilo-
czyn Pd (ciśnienie dopuszczalne w barach) x V (po-

jemność w litrach) = 3x150 = 450 i jest większy od 
300, a zatem podlega również pod dozór ograni-
czony, a badanie techniczne wykonuje się raz na 
4 lata. Całkowicie odmienna jest sytuacja w przy-
padku drugim. 
Kaskada kotłów, pomimo łącznej mocy maksy-
malnej 105 kW, nie wymaga dozoru technicznego. 
Pojedynczy kocioł ma bowiem moc równą 35 kW 
i jest ona mniejsza od 70 kW, a iloczyn PdxV dla 
pojedynczego naczynia wzbiorczego jest mniej-
szy od 300 (3x50=150).

http://www.instalreporter.pl


53s t r.0 4 / 2 0 1 5
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

1) opis techniczny urządzenia ciśnieniowego, który 
powinien zawierać co najmniej:
- nazwę i adres eksploatującego,
- dane techniczne, numer fabryczny, oznakowania  
i lokalizację urządzenia ciśnieniowego,
- określenie parametrów źródeł zasilania oraz rodza-
ju paliwa i wydajności palników,
- wykaz i sposób zabudowy osprzętu zabezpiecza-
jącego i osprzętu ciśnieniowego,
- informację o przeznaczeniu urządzenia ciśnienio-
wego wraz z opisem jego pracy.
2) dokumenty dostarczone przez wytwarzającego 
wraz z urządzeniem ciśnieniowym, np. certyfikat CE, 
deklaracja zgodności.
3) rysunek urządzenia ciśnieniowego z podaniem 
nominalnej i minimalnej grubości ścianek głów-
nych elementów, w szczególności płaszcza i den, 
oraz wykazem materiałów użytych do jego budo-
wy. W tym miejscu producenci zobowiązani są do 
podania swoich indywidualnych rozwiązań tech-
nicznych (rys. 1).
4) o ile ma to zastosowanie:
a) schemat instalacji z zaznaczeniem lokalizacji urzą-
dzenia, osprzętu zabezpieczającego, ciśnieniowego 
oraz źródeł zasilania. W praktyce konieczne jest wy-
konanie projektu kotłowni;
b) plan usytuowania urządzenia ciśnieniowego,  
z uwzględnieniem rozmieszczenia sąsiednich urzą-
dzeń i budynków;
c) opis doboru osprzętu zabezpieczającego wraz  
z jego dokumentacją, z uwzględnieniem źródeł za-
silania – w praktyce obliczenie zaworu bezpieczeń-
stwa i jego parametrów pracy wraz z jego instrukcją 
montażu oraz certyfikatem CE.
5) instrukcję eksploatacji urządzenia ciśnieniowego, 
np. kotła, którą dostarcza producent urządzenia, za-
wierającą wszystkie punkty z paragrafu 5.1., tj.:
- charakterystykę urządzenia ciśnieniowego,
- opis czynności związanych z uruchomieniem, ru-
chem i zatrzymaniem urządzenia ciśnieniowego, 
włącznie z zatrzymaniem awaryjnym tego urządzenia,

- informacje o sposobie przygotowania urządzenia 
ciśnieniowego do badań, w tym określenie miejsc  
i sposobu odcięcia od instalacji przed wejściem do 
jego wnętrza, oraz wyszczególnienie sprzętu i środ-
ków ochrony indywidualnej,
- wymagania określone w przepisach dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciw-
wybuchowej, przeciwpożarowej oraz ochrony śro-
dowiska,
- wymagania dotyczące konserwacji i kontroli sta-
nu urządzenia oraz jego osprzętu, w szczególności 
sposób i częstotliwość kontroli osprzętu zabezpie-
czającego i ciśnieniowego oraz zamknięć szybko 
działających,
- opis sposobu postępowania w przypadku wystą-
pienia uszkodzeń, nieprawidłowości lub zakłóceń  
w pracy urządzenia ciśnieniowego,
- opis sposobu i zakresu rejestracji parametrów eks-
ploatacyjnych,
- opis innych wymagań eksploatacyjnych okre-
ślonych przez eksploatującego urządzenie ciśnie-
niowe. 

Jakie urządzenia podlegają dozorowi 
technicznemu?

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia ministra 
gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 9 lip-
ca 2003 r. (dz.u. nr 135 poz. 1269) zostały określone 
formy dozoru technicznego i terminy badań tech-
nicznych (tab. 2).
[1] rozporządzenie ministra gospodarki i pracy  
z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządze-
nie w sprawie wysokości opłat za czynności jedno-
stek dozoru technicznego.
[2] Materiały techniczne marki Beretta.
[3] rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i po- 
lityki społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie 
warunków technicznych dozoru technicznego  
w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnie-
niowych.  

Tab. 2   formy dozoru technicznego i terminy badań technicznych – wyciąg [3]
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  Niezależnie od zastosowań, czy to komercyj-
nych, jak mieszkalnictwo jedno- i wielorodzinne, 
przemysłowych czy specjalnych, niemiecka jakość 
produktów harmann gwarantuje niezawodną pra-
cę. Wysoka jakość użytych materiałów oraz podze-

społów przekłada się na realną żywotność i nieza-
wodność systemów wentylacji. Ponadto wszystkie 
oferowane produkty są zgodne z aktualnymi prze-
pisami unii Europejskiej w tym najnowszymi wyma-
ganiami Ekoprojektu 2015 (tzw. ErP 2015).

Wentylatory

Wentylatory harmann przeznaczone są do nie-
mal wszystkich typów instalacji. W kategorii wen-
tylatorów kanałowych firma oferuje szereg produk-
tów, wśród których szczególnie dużą popularnością  
cieszą się urządzenia przeznaczone do kanałów 
okrągłych. Wśród nich najpopularniejsze modele to:
• ML – kompaktowe wentylatory z silnikami 2- i 3-bie-
gowymi.
• JETTEC – wysokosprawne wentylatory z wirnikiem 
diagonalnym. Wyposażone w silnik AC lub EC. do-
stępne są w zakresie wielkości od 125 do 710 mm. 
• ML PRO – wydajne i oszczędne wentylatory wyko-
nane z tworzywa wzmacnianego włóknem szkla-
nym. Wyposażone są w 3-biegowe silniki AC, teraz 
dostępne również w wersji z silnikiem EC.
• RM i RM EC jako kompaktowe wentylatory kanałowe.

Do kanałów prostokątnych oferowane typoszere-
gi obejmują:
• JETTEC REC – standardowy wentylator JETTEC wy-

stępuje w obudowie prostokątnej. Wyróżniamy mo-
dele zarówno o jednym, jak i dwóch wentylatorach 
zlokalizowanych w jednej obudowie.
• DRF wyposażone w wirniki promieniowe o łopat-
kach pochylonych do przodu.

W ofercie wentylatorów dachowych harmann roz-
różniane są modele w zależności od kierunku wyrzu-
tu powietrza. Wentylatory z wyrzutem poziomym:
• CAPP wykonane z odpornego tworzywa ASA wy-
stępujące m.in. w wersji z silnikiem EC oraz z wbu-
dowanym w wentylator modułem kontroli stałego 
ciśnienia (wersja PT – system sENsOVENT);
• VIVER o nowatorskiej konstrukcji wykonanej z alu-
minium o kształcie ośmiokąta, dostępne z silnikami 
AC oraz EC. Aluminiowa obudowa zapewnia ponad-
przeciętną wytrzymałość konstrukcji na warunki kli-
matyczne.
Wyrzut pionowy:
• VIVO analogiczny model do VIVER również dostęp-
ny z silnikiem EC
• ROOFTEC o konstrukcji umożliwiającej odseparowa-

Harmann Polska Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem marki Harmann 
Ventilatoren w Polsce, producenta profesjonalnych urządzeń do wentylacji 
mechanicznej w mieszkalnictwie i przemyśle. W swojej ofercie posiada 
kompleksową ofertę wentylatorów, central wentylacyjnych, nagrzewnic, 
nawiewników oraz wszystkich innych urządzeń i akcesoriów niezbędnych, 
by zapewnić prawidłową i wydajną wentylację w każdych warunkach.

Profesjonalne wentylatory Harmann

Nowości 2015

Nowością w 2015 roku jest grupa wentylatorów od-
dymiających przeznaczonych do odprowadzania go-
rącego powietrza, dymu i spalin. 
PIRAX, PIRAX.R – strumieniowe wentylatory prze-
znaczone do pracy w systemach wentylacji gara-
ży o klasie odporności ogniowej f300  lub f400 
produkowane w wersji jednokierunkowej i re-
wersyjnej z silnikami jedno- lub dwubiegowymi. 
urządzenia zapewniają efektywne ograniczenie 
rozprzestrzenienia się dymu, gazów powstałych 
w trakcje pożaru oraz skuteczne dzienne „prze-
wietrzanie” zanieczyszczeń wywołanych ruchem 
samochodowym.

AXEL i AXEL.L – osiowe wentylatory oddymiające  
o klasie odporności ogniowej f300 lub f400 dostępne  
z silnikami jedno- lub dwubiegowymi. Wentylatory pro-
dukowane są w wielkościach od 400-1600 mm, osią-
gają maksymalny wydatek na poziomie 210 000 m3/h.
MOVO i MOVO H – dachowe wentylatory oddymia-
jące o klasie odporności ogniowej f400 i f600. sil-
nik wentylatora zlokalizowany w izolowanej obudo-
wie poza strumieniem przepływającego powietrza. 
Obudowa ma wbudowany tunel przeznaczony do 
chłodzenie silnika powietrzem zewnętrznym. Taka 
konstrukcja umożliwia ciągły transport medium  
o temperaturze do 200°C.

http://www.instalreporter.pl


55s t r.0 4 / 2 0 1 5
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

• COOKVENT oraz MBC.K dzięki całkowitemu odse-
parowaniu silnika od przepływu powietrza możliwe 
jest przetłaczanie gorącego powietrza charaktery-
stycznego dla wyciągów z kuchni.

Centrale wentylacyjne

harmann specjalizuje się także w produkcji profe-
sjonalnych central wentylacyjnych. spośród bogatej 
oferty warto zwrócić uwagę na centralki nawiewne 
i wywiewne ffhC oraz sL dostępne w wielu wielko-
ściach i typach nagrzewnic, wyposażone we wbu-
dowany układ sterowania wraz z panelem. sALVA  
z kolei to centrale z wymiennikiem aluminiowym, wy-
posażone standardowo w nagrzewnicę wodną lub 
elektryczną (opcjonalnie chłodnicę) charakteryzu-
jące się wysoką sprawnością odzysku ciepła i kom-
paktowymi wymiarami. dostępne w wersji z pozio-
mym lub pionowym wyprowadzaniem przewodów 
oraz w wersji ultrapłaskiej przeznaczonej do zabu-
dowy w przestrzeni podsufitowej.
seria central rLi/rLE wyposażona jest w wymiennik 
obrotowy. dzięki swojej konstrukcji umożliwiają do-
datkowo odzysk wilgoci z powietrza a nadciśnienie  
w jednostce zapobiega transferowi zapachów z po-
wietrza wywiewanego. rLE to kompaktowe centra-
le wyposażone w wentylatory JETTEC do zabudowy  
w sieci kanałów, dzięki czemu możliwa jest duża reduk-
cja przestrzeni wymaganej pod zabudowę urządzenia.

Uzupełnienie oferty

harmann proponuje także typoszereg nagrzewnic ka-
nałowych do kanałów prostokątnych w wersji wod-
nej i elektrycznej o mocy dobieranej indywidualnie 
do wymagań klienta. Warto także wspomnieć, że do 
wszystkich oferowanych rozwiązań dostępna jest tak-
że bogata oferta akcesoriów elektrycznych, takich jak: 
regulatory obrotów dla silników AC oraz EC, falowniki, 
zaawansowane układy sterowania, przełączniki bie-
gów, panele sterujące, czujniki i wiele innych.  

nie silnika od przepływu powietrza dzięki czemu możli-
we jest przetłaczanie medium o temperaturze do 120°C

Do specjalnych zastosowań dostępna jest szeroka 
gama wentylatorów chemoodpornych m.in:
• z wirnikami promieniowymi o łopatkach pochy-

lonych do tyłu, jak ViTT i ChEMAC oraz do przodu:  
MiNiLAB, sTiLO, ChEMTEC.
• dachowe, z wirnikami o łopatkach pochylonych do 
tyłu: LABBOr i VENO.
Modele przeznaczone do przetłaczania powietrza 
agresywnego dostępne są w różnych wielkościach  

i wariantach wykonania np. w wersji z silnikami dwu-
biegowymi, wariantami tworzywa oraz w wykonaniu 
przeciwwybuchowym EX.
Wymagania odnośnie wyciągu powietrza z pomiesz-
czeń i okapów w kuchniach restauracji czy barów 
doskonale spełnia grupa wentylatorów kuchennych:

SENSOVENT jest autorskim systemem 
wentylacji zbiorczej przeznaczonym dla 

budownictwa mieszkalnego. sensovent to 
układ wentylacji mechanicznej, w którym 
powietrze wywiewane jest z pomieszczeń 

za pomocą kratek ALiZE (w wersji 
automatycznej, higrosterowanej itp.),  

a dostarczane poprzez zestaw nawiewników 
okiennych. Podciśnienie zapewnia wentylator 

wyposażony w układ kontroli ciśnienia  
w kanale zbiorczym. układ może być oparty 
na dachowym wentylatorze wyciągowym 

z wbudowanym modułem kontroli stałego 
ciśnienia CAPP PT lub kanałowym (np. 

ECOBOX EC + regulator ciśnienia).

system wentylacji wywiewnej LIMODOR 
zapewnia wyciąg zużytego powietrza 
z pomieszczeń poprzez indywidualny 
system wentylacji jednorurowej. 
Podstawowym elementem systemu 
są wentylatory typu Lf/M. W celu 
zapewnienia wymaganej ilości powietrza 
usuwanego urządzenia te występują  
w kilku wersjach wykonania: 30, 40  
i 60 m3/h – do wentylacji łazienek i toalet,  
100 m3/h – do wentylacji łazienek i kuchni. 
dostępne są liczne opcjonalne wersje 
sterowania.

firma harmann proponuje także zaawansowane 
i energooszczędne systemy odzysku ciepła. 

system REQURA bazuje na centrali wyposażonej 
w wymiennik ciepła o wydajności sięgającej 95%. 

dostępne są kompaktowe centrale requra 20, 
30, 40, 50 różniące się wydajnością. Natomiast 

centrale requra 300, 400 oraz 300 flat należą do 
najnowocześniejszych i najbardziej uniwersalnych 

urządzeń dostępnych na rynku, wyposażono  
je w zaawansowane sterowanie oraz wbudowaną 

nagrzewnicę wstępną. Jako kompleksowe 
uzupełnienie systemu odzysku ciepła z wentylacji 

firma harmann oferuje elastyczne dwuwarstwowe 
przewody rEQufLEX zapewniające ochronę 

przeciwgrzybiczną oraz antybakteryjną a także 
szeroką gamę skrzynek rozprężnych rEQuBOX do 

rozdziału kanałów.
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  Elastyczna konfiguracja mieszkaniowych 
węzłów cieplnych
W zakresie techniki systemowej Taconova prezento-
wała na targach ish 2015 nowe warianty mieszka-
niowego węzła cieplnego TacoTherm dual Piko. Za-
pewnia on jeszcze większą elastyczność w zakresie 
regulacji podgrzewania wody użytkowej oraz podłą-

czania do różnego rodzaju źródeł ciepła. Możliwość 
uniwersalnej kombinacji modułów przy głębokości 
montażowej zaledwie 110 mm pozwala stosować te 
rozwiązania praktycznie w każdych warunkach. Wę-
zły z opcją indywidualnej konfiguracji w zależności od 
zapotrzebowania zasilają układ grzejników, ogrzewa-
nie podłogowe lub kombinację obu tych systemów.

Kolejna nowość w tej kategorii produktowej to cen-
tralne moduły świeżej wody ciepłej ze zintegrowa-
ną funkcją kaskadową TacoTherm fresh Mega K  
i TacoTherm fresh Tera K. są one od razu wyposażo-
ne w regulator kaskadowy wraz z interfejsem CAN-
-Bus, zawór strefowy oraz niezbędny zestaw czujni-
ków. Pracują w trybie nadrzędny-podległy i poprzez 

Oferta firmy Taconova obejmuje całą gamę produktów przeznaczonych do optymalnego projektowania hydrauliki i instalacji, 
od armatury odpowietrzającej i mieszającej, poprzez zawory do statycznego równoważenia hydraulicznego, aż po wstępnie 
zmontowane mieszkaniowe węzły cieplne. Rozwiązania te gwarantują projektantom i instalatorom najwyższą jakość i łatwość 
obsługi, która jest zauważalna na każdym etapie – od informacji, projektu i zamówienia, aż po montaż i konserwację. 

Taconova na targach ISH 2015
Specjalista w zakresie wydajnego zaopatrzenia w ciepło

utrzymanie czystości wody grzewczej – zespoły odpowietrzająco-odmulające do instalacji grzewczych TacoVent Twin

Czystość wody grzewczej jest obecnie istotnym 
warunkiem efektywnej i bezawaryjnej pracy no-
woczesnych instalacji. dlatego standardowe wy-
posażenie systemowe obejmuje także armaturę 
do ciągłego usuwania z wody powietrza i zanie-
czyszczeń.
Taconova uzupełnia swoją ofertę armatury o se-
paratory powietrza i mułu. Asortyment firmy obej-
muje zarówno pojedyncze elementy, jak i ich 
kombinacje. Jedną z nowości jest armatura kom-
binowana TacoVent Twin. dwie główne funkcje 
tego rozwiązania to separacja powietrza i mułu 
za pomocą technologii pierścieni i-ring. Wsypy-
wane luzem kształtki w postaci pierścieni i-ring 

jako wypełnienie obudowy armatury, oddzielają 
z przepływającego medium zarówno powietrze 
jak i zanieczyszczenia.
Wpływa to w istotny sposób na przedłużenie ży-
wotności armatury, rurociągów czy pomp. Odsepa-
rowanie niepożądanych elementów z wody grzew-
czej zapewnia ponadto optymalny transfer ciepła, 
podwyższając tym samym efektywność energe-
tyczną całej instalacji. 
Technologia zastosowana w armaturze TacoVent 
Twin wywodzi się z przemysłu rafineryjnego, gdzie 
sprawdza się już od dziesięcioleci. 
– Zalety metody separacji za pomocą pierścieni  
i-ring to niewielki spadek ciśnienia w układzie 

przy jednoczesnej wysokiej efektywności sepa-
racji. Oznacza to również, że nie są tutaj wymaga-
ne niepotrzebnie wysokie wydajności pomp – wy-
jaśnia rené freudrich, Główny Product Manager  
Taconova Group AG.
funkcję odpowietrzania spełnia sprawdzony od-
powietrznik pływakowy, który już od wielu lat sto-
suje się także w standardowym modelu automa-
tycznym TacoVent hyVent. Kiedy powietrze unosi 
się ku górze i jest automatycznie usuwane przez za-
wór odpowietrzający, odseparowane zanieczysz-
czenia i inne cząstki opadają do dolnej części obu-
dowy, skąd są usuwane w kontrolowany sposób 
przez zawór opróżniania.

Mieszkaniowy węzeł cieplny TacoTherm dual Piko łączy 
zalety centralnego wytwarzania ciepła, jego centralnego 
rozdziału w pomieszczeniu oraz peryferyjnego 
podgrzewania przepływowej wody użytkowej  
w prefabrykowanym elemencie instalacji

Kombinacja odpowietrznika i odmulacza TacoVent  
Twin spełnia jednocześnie dwie funkcje i zdecydowanie 
skraca czas montażu
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dołączenie kolejnych węzłów mogą bez problemu za-
spokajać szczytowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę. 

Nowe odpowietrzniki i odmulacze do instalacji 
grzewczych
Taconova uzupełnia także asortyment armatury  
o kolejne odpowietrzniki i odmulacze. Jedną z no-
wości na targach ish 2015 w tej kategorii jest Taco-
Vent Twin. Obudowę armatury wypełniono pierście-
niami i-rings, które odseparowują z przepływającego 
nośnika ciepła zarówno powietrze, jak i zanieczysz-
czenia. Technologia ta zapewnia wysoką wydajność 
oddzielania powietrza i cząstek, a jednocześnie nie-
wielką stratę ciśnienia. Nowe odpowietrzniki i odmu-
lacze dostępne są zarówno w wersji do montażu po-
ziomego, jak i pionowego. 

Pierwowzór zaworu równoważącego 
Podstawowa kompetencja firmy Taconova to sta-
tyczne równoważenie hydrauliczne. rozwiązania  
z tej kategorii pozwalają uzyskać maksymalny kom-
fort cieplny poprzez optymalny rozkład temperatu-
ry w pomieszczeniach oraz znaczny wzrost wydaj-

ności energetycznej. Od wprowadzenia na rynek  
w roku 1985, zawór równoważący Tacosetter Bypass 
jest uznawany za pierwowzór zaworów równoważą-
cych z wziernikiem i skalą do regulacji przepływu.

Rozszerzony asortyment armatury
Kombinowany separator powietrza i mułu to kolej-
na nowość poszerzająca gamę produktów Taconova  
z kategorii armatury, prezentowana na targach ish 
2015. TacoVent Twin jest dostępny w wymiarze dN 20. 
Asortyment odpowietrzników powietrza Taconova  
obejmuje separatory o średnicach od dN 20 do dN 100, 
natomiast osobny odmulacz jest dostępny w zakre-
sie średnic dN 20-dN 32.  

Oferta firmy Taconova obejmuje całą gamę 
rozwiązań, od sprawnego rozdziału ciepła aż 
po higieniczne podgrzewanie przepływowej 
wody użytkowej. Nowością na targach ish 
2015 jest kompletna instalacja kaskadowa 
świeżej wody ciepłej

Korpus elementu 
armatury, 
stanowiącego 
kombinację 
separatora 
powietrza i mułu 
TacoVent Twin 
firmy Taconova, 
jest wypełniony 
pierścieniami 
i-ring.  
separują one  
z przepływającej 
wody grzewczej 
powietrze  
ku górze,  
a zanieczyszczenia 
ku dołowi

Pod hasłem „Audytor C.O. 4.0 – nowa 
koncepcja graficznego projektowa-
nia instalacji” rusza seria bezpłatnych 
szkoleń firmy sANKOM. W ramach pre-
zentacji programu Audytor C.O. 4.0 
omówione zostaną następujące za-
gadnienia: 
• nowa koncepcja graficznego projek-
towania instalacji,
• efektywne wykorzystanie systemu 
dziedziczenia danych,
• przenoszenie wyników obliczeń w for-
mie graficznej z programu Audytor OZC 
6.5 do programu Audytor C.O. 4.0.
• projektowanie instalacji na rzutach,
• projektowanie instalacji ogrzewania 
podłogowego,
• projektowanie instalacji na rozwinię-
ciach,
• projektowanie systemów czteroruro-
wych,
• prezentacja pozostałych nowych funk-
cji programu.
Podczas szkoleń zostaną również przed-
stawione możliwości współpracy pakie-
tu programów Audytor OZC 6.5, Audytor 
Eko 1.0 oraz Audytor C.O. 4.0. Poruszo-
ny będzie również temat nowej (z 2015 
r.) metodyki wyznaczania świadectw 
energetycznych oraz wprowadzania wy-
ników obliczeń do centralnego rejestru. 

Terminy: Kraków 22.04, Katowice 29.04, 
Gdańsk 4.05, Wrocław 6.05, Kielce 13.05, 
Lublin 20.05, Poznań 22.05, Olsztyn 27.05 
Więcej

Szkolenia  
Audytor C.O. 4.0

Promocje w Maxair

Ruszyła wiosenna wyprzedaż kurtyn powietrznych 2VV. 
Promocja trwa od 13.04, do wyczerpania zapasów.
Więcej

http://www.instalreporter.pl
http://pl.sankom.net/szkolenia
http://www.maxair.pl/pl/promocje/119,Wiosenna%20wyprzeda%C5%BC%20kurtyn%20powietrznych%202VV
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  Rekordowa liczba 2465 wystawców (2013: 
2436) zaprezentowała innowacje produktowe na 
powierzchni ok 260 000 m2 (2013: 258 500). Targi 
odwiedziło 5% więcej wizytujących niż w ostat-
niej edycji (2013: 187 579), ish 2015 gościło mię-
dzy 10 a 14 marca łącznie 198 000 branżystów.  

W tym roku 61% (2013: 58%) wystawców przyby-
ło z zagranicy, co świadczy o coraz większej po-
pularności tego wydarzenia na całym świecie. 
duże znaczenie targów ish można także uzasad-
nić większą liczbą odwiedzających szczególnie 
spoza Niemiec. ich grupa w tym roku wzrosła li-

Tegoroczna edycja targów ISH koncentrowała się wokół najnowszych rozwiązań 
technologicznych, energii odnawialnych oraz przyjaznych dla środowiska 
trendów łazienkowych. Nowoczesne rozwiązania w branży instalacji sanitarnych, 
innowacyjny design łazienek, energooszczędne technologie ogrzewania  
w kombinacji z odnawialnymi energiami oraz przyjazną środowisku techniką 
wentylacji i chłodzenia to główne zagadnienia branży, którym poświęcona została 
ekspozycja ISH. Oferta targów pokryła w dużym stopniu tematykę związaną  
z aspektami rozwiązań dla budynków przyszłości. 

 2015 podsumowanie
Największe międzynarodowe targi branży klimatyzacji,  
wentylacji, ogrzewania, instalacji wodnych i sanitarnych

czebnie aż o 16% i wynosiła 72 100 (2013: 63 985). 
Najwięcej branżystów przybyło z Włoch, francji, 
holandii, szwajcarii oraz Chin. Wyraźny wzrost od-
wiedzających zanotowano także z usA. Wielkiej 
Brytanii oraz irlandii, co świadczy z kolei o gospo-
darczym ożywieniu najważniejszych rynków bran-
ży. 619 przedsiębiorców wystawiło się na targach 
po raz pierwszy, z czego 161 to firmy z Niemiec,  
89 z Włoch oraz 23 z hiszpanii.

Polska – kraj partnerski

Pierwszym w historii targów ish krajem partner-
skim targów została Polska. dla polskich producen-
tów w sektorze instalacji sanitarnych oraz energe-

tycznym, Niemcy stanowią jeden z najważniejszych 
rynków, stale rozwija się wzajemna wymiana han-
dlowa – obok wymiany towarów zachodzi tu także 
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transfer wiedzy, co stanowi bezcenną wartość. Licz-
ba polskich wystawców w tym roku znacznie prze-
wyższyła poprzednia edycję – z 64 (2013) wrosła do 
93, z czego 39 przedsiębiorców wystawiało się na 
targach po raz pierwszy.
W tym roku z Polski przyjechało 3000 wizytujących – 
o 15% więcej w stosunku do 2013 roku (2611). 
W programie ish znalazły się liczne wykłady, semina-
ria oraz pokazy specjalne poświęcone innowacjom 
z Polski. W dziale ish Energy w myśl motto „Energy 
Efficiency Plus” zaprezentowany został nowy trend – 
Eco labelling m.in. na Energy forum oraz Climate fo-
rum. W dziale ish Water natomiast w tematyce „inte-
rior + Technology”, czyli harmonia między designem 

a funkcjonalnością, odbyły się pokazy specjalne po-
święcone projektowaniu łazienek m.in. „Pop up my 
bathroom” oraz „Łazienka przyszłości“. Polscy refe-
renci na targach ish poruszyli także wiele innych za-
gadnień z branży – w programie znalazły się semina-
ria dotyczące m.in. polskiego rynku grzewczego czy 
rynku branży kominkowej.

Wzornictwo z Polski na ISH 2015

Podczas targów odbyła się również Wystawa Pol-
skiego Wzornictwa Produktowego „form and func-
tion” Product design from Poland. Pierwszy raz 
produkty najlepszych polskich projektantów zo-
stały zaprezentowane na tak wyjątkowej imprezie 
wystawienniczej w Europie. Na powierzchni 150 m2,  
w towarzystwie światowych gigantów (m.in. Gebe-

 Lista firm z Polski
Przejdź
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woczesne technologie ogrzewania, klimatyzacji oraz 
chłodzenia oferują wiele możliwości do oszczędza-
nia energii. Pod hasłem „Comfort meets technolo-
gy” ish zaprezentowało innowacje technologiczne, 
które umożliwiają redukcję użycia energii w Europie 
m.in. poprzez zastosowanie energii odnawialnych.
uczestnicy ish przyznali najwyższe oceny za jakość 
targów. Wystawcy brali pod uwagę dużą liczbę przy-
jętych zamówień oraz nowe kontakty z branży. Po-
ziom zadowolenia z przebiegu imprezy zyskał jeszcze 
więcej punktów procentowych niż w ostatniej edy-
cji i prezentuje się obecnie na poziomie 84%.Przed-
siębiorcy ocenili, że zrealizowali swoje cele związane  
z udziałem w targach na 84%, co stanowi bardzo do-
bry wynik. Wystawcy spoza Niemiec osiągnęli swoje 

założenia natomiast w 85%, a ogólna ocena kształ-
towała się na poziomie 83%.
Odwiedzający również bardzo dobre ocenili tar-
gi ish 2015. 97% z nich przyznało, że zrealizowali 
swoje cele. Prawie 1/3 (czyli ok. 63 000) z nich sta-
nowili instalatorzy, co podkreśliło znaczenie ish 
jako targów wiodących właśnie dla tego sektora. 
Targi są coraz częściej odwiedzane przez branży-
stów ze stanowisk kierowniczych – co świadczy  
o coraz większym prestiżu wydarzenia – w tym roku 
aż 61% wizytujących stanowili branżyści na kierow-
niczych stanowiskach.

Kolejna edycja targów ish we frankfurcie nad Me-
nem odbędzie się w terminie 14-18 marca 2017.  

rit, Keramag, Koral, duravit), zostały zaprezentowa-
ne wyselekcjonowane produkty 14 polskich firm  
i 28 projektantów, w większości – laureaci najbar-
dziej prestiżowych nagród designu w Polsce i na 
świecie: red dot, if czy dobry Wzór. Pomysłodaw-
cą i kuratorem wystawy była arch. urszula Kałuż-
na, prowadząca portal Exspace.pl natomiast me-
cenasem wystawy było Messe frankfurt.

Targi ISH zostały ocenione 
bardzo dobrze

dział ish Water był w pełni ukształtowany przez roz-
wiązania z dziedziny przyjaznych środowisku insta-
lacji sanitarnych zaprojektowanych w szczególności 
na indywidualne potrzeby użytkowników zmieniają-
cych się w procesie zmian demograficznych oraz in-
nowacyjnego zarządzania wodą czy higieną wody 
pitnej. W dziale Energy na pierwszym planie znala-
zło się zagadnienie dotyczące wydajności energii. No-
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kamery termowizyjne 
fluke tiX520/tiX560 

Nowe kamery termowizyjne fluke z serii eksperckiej – modele fluke TiX520 i 
TiX560 – wyposażono w obiektyw przegubowy o kącie widzenia 180° oraz je-
dyny w swojej klasie, czuły ekran dotykowy LCd o przekątnej 5,7″.
Tryb superresolution zwiększa rozdzielczość czterokrotnie do wartości 
640x480 (307 200 pikseli) względem standardowej rozdzielczości 320x240 
(76 800 pikseli) i zapewnia rejestrowanie szczegółów, które do tej pory nie 
były możliwe do uchwycenia. urządzenie z opcjonalnym teleobiektywem lub 
obiektywem szerokokątnym zwiększa wszechstronność zastosowań.
Nowe kamery fluke wyposażone w technologię Lasersharp® Auto focus, za-
pewniają doskonale wyostrzone obrazy; obsługują wbudowany laserowy 
dalmierz, który precyzyjnie określa, oblicza i wyświetla odległość od celu. 
Oba właśnie wprowadzane na rynek modele współpracują z systemem 
fluke Connect™, umożliwiającym łączność bezprzewodową ze smartfonami, 
przechowywanie danych w chmurze oraz współpracę całego zespołu techni-
ków bez względu na dzielące ich odległości. 

fluke

TA-COMPACT-P jest niezależnym od ciśnienia, zaworem równo-
ważącym i regulacyjnym, z funkcją pomiaru przepływu i ciśnie-
nia dla optymalnego ustawienia punktu pracy pompy oraz dla 
osiągnięcia maksymalnej oszczędności energii, przy równoczesnym, 
wysokim poziomie niezawodności instalacji. 
• Wysoka wartość przepływu przy jednoczesnym niskim spadku 
ciśnienia, co obniża koszty eksploatacji, redukując wysokość podno-
szenia pompy.
• Zwarta kompaktowa konstrukcja ułatwiająca montaż przy małych odbiornikach końcowych.
• Jednostronny dostęp do wszystkich funkcji, wymagający niewiele przestrzeni.
TA-COMPACT-P działa jako ogranicznik przepływu, gdy człon regulacyjny (siłownik) jest w pełni 
otwarty. Przepływ maksymalny może być modyfikowany poprzez zmianę nastawy bezpośred-
nio na zaworze. Prawidłowy przepływ na każdym z odbiorników poprawia temperaturę powrotu 
i zapewnia wyższą efektywność źródeł ciepła lub chłodu, nawet do 15%. dzięki funkcjom diagno-
stycznym TA-COMPACT-P, w łatwy sposób można wykryć uchybienia instalacji takie, jak: przewy-
miarowanie pompy, zapchane rury lub filtry, odwrotny kierunek przepływu czynnika i wiele in-
nych nieprzewidzianych zdarzeń. 

imi hydRonic

zawór ta-comPact-P 

domowe sauny Villeroy&Boch 

Projektanci marki Villeroy&Boch domowe sauny wyposażyli w funkcję podczerwieni – infrared, która w temperaturze 30-60°C promienie zamienia  
w ciepło rozgrzewające ciało, tkankę podskórną, mięśnie i narządy wewnętrzne. dzięki nim nie ma mowy o niedoborze witaminy. sauny wyposażono 
także w funkcje, dzięki którym można korzystać zarówno z sauny suchej, jak i parowej – infrasteam™, można też obniżyć temperaturę i zwiększyć wil-
gotność – Comfort Climate™. Wewnątrz – drewniana kabina, na zewnątrz – purystyczny design. Połączenie to sprawia, że sauna sA-Line będzie ide-
alnie pasować do nowoczesnych i minimalistycznych wnętrz. Ponadto jest niezwykle łatwa w montażu: wystarczy postawić ją w wybranym miejscu 
i podłączyć do gniazdka zasilającego. dostępna jest w kilku wymiarach (od 110x140 cm do 200x230 cm), kształtach oraz kolorach: betonowym lub 
białym, z drewna hemlock, czyli jodły kanadyjskiej, lub świerku skandynawskiego. Od 2015 roku w kolekcji Vivia Villeroy&Boch dostępna jest także 
sauna w kolorze Glossy White, która doskonale będzie komponować się z designem i kolorem mebli łazienkowych z tej serii. sauny sX-Line sprostają 
najbardziej wyszukanym wymaganiom. Komfortowe sauny z tej linii to nieograniczone możliwości, ponieważ wykonywane są na zamówienie – zgod-
nie z indywidualnymi oczekiwaniami klientów i ich wnętrz. Można zdecydować się na wersję drewnianą lub obudować ją płytkami. sauny sA-Line  
i sX-Line nie zapominają też o szczegółach – system oświetlenia: czerwony naenergetyzuje, niebieski ochłodzi, żółty rozweseli, a zielony odpręży. 

VilleRoy&Boch
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firma Bartosz rozbudowała typoszereg central wentylacyjnych VENA Optima. Grupa urządzeń poszerzyła się  
o centrale o wydajności 600, 900 oraz 1200 m3/h (do tej pory dostępne były wyłącznie centrale o wydajności 
350 m3/h). dodatkowo do produkcji wprowadzono modele w wykonaniu podwieszanym – VENA Optima VOV, 
które ze względu na niewielką wagę i wysokość idealnie nadają się do montażu w zabudowie podsufitowej.  
Każda centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła VENA Optima / VENA Optima VOV wyposażona jest w:
- przeciwprądowy wymiennik ciepła o rzeczywistej sprawności odzysku ciepła 75-90%,
- energooszczędne wentylatory elektronicznie komuto-
wane typu EC,
- filtry kasetowy klasy G4,
- zintegrowany by-pass (obejście wymiennika),
- odwodnienie,
- zintegrowaną automatykę sterującą sTW.
W wersji rozszerzonej (VENA Optima Plus) centrale mogą 
zostać rozbudowane o nagrzewnice, chłodnice, tłumiki, 
filtry wyższej klasy, sterowanie przez internet.
Centrale VENA Optima i VENA Optima VOV przeznaczone 
są do montażu w budownictwie mieszalnym, budynkach 
handlowo-usługowych, przedszkolach, gabinetach fry-
zjerskich i kosmetycznych itp.

BARTOSZ

centrale wentylacyjne  Vena optima Purmo hygiene – grzejniki dla alegrików

Wnętrze grzejnika płytowego jest dość trudne do wyczyszczenia. Najzdrowszym więc rozwiązaniem dla osób 
z alergią będą więc takie modele grzejników, które w łatwy sposób można oczyścić z zalegającego kurzu. spe-
cjaliści marki Purmo opracowali linię grzejników płytowych higienicznych – Purmo hygiene. Modele płytowe 
hygiene, Ventil hygiene, Plan hygiene oraz Plan Ventil hygiene  polecane są do mieszkań alergików. Wygląda-
ją podobnie do klasycznych grzejników płytowych, jednak po-
zbawione są wewnętrznych elementów konwekcyjnych, osłon 
bocznych i osłony górnej. dzięki temu ich wnętrze jest do-
stępne i może być regularnie czyszczone za pomocą wilgotnej 
szmatki lub specjalnej szczotki do kurzu. Grzejniki serii hygiene 
są również idealnym wyborem do pomieszczeń o podwyższo-
nych wymaganiach higienicznych (szpitale, przychodnie i labo-
ratoria). 
Wśród modeli linii hygiene znajdują się zarówno te o klasycz-
nym wyglądzie, czyli z profilowaną płytą, jak i bardziej nowo-
czesne, wyróżniające się idealnie gładkim wykończeniem pły-
ty czołowej. dodatkowo, zawieszenia grzejników typu hygiene 
pozwalają spełnić wymagania stawiane przez przepisy doty-
czące obiektów służby zdrowia i innych o podwyższonej asep-
tyce. Wszystkie modele grzejników hygiene mają atest PZh.

Rettig heating

Panasonic zaprezentował odświeżoną serię klimakonwektorów Aquarea Air do zastosowań z pompami ciepła Aquarea. Klimakonwektory zostały zaprojektowane z myślą 
o domach energooszczędnych lub niewielkich przestrzeniach biurowych. W trybie grzania ich praca może odbywać się na dwa sposoby. W pierwszym z nich urządzenie 
wykorzystuje jedynie efekt wypromieniowywania ciepła, zaś w drugim wariancie połączone jest to z działaniem miniwentylatorów zużywających mało energii. Zapewnia-
ją one przepływ powietrza z wymiennika ciepła do wnętrza panelu czołowego, który jest wówczas ogrzewany za pomocą konwekcji. dzięki efektywnej wentylacji, silnik 
zużywa mniej energii, a w rezultacie urządzenie zapewnia nawet o 32% wyższą wydajności grzewczą od standardowych grzejników. Klimakonwektory Aquarea Air wyma-
gają temperatury wody na poziomie zaledwie 35°C. urządzenia Aquarea Air, o głębokości jedynie 129 mm, należą do najcieńszych tego typu urządzeń na rynku. ich kom-
paktowe rozmiary to zasługa układu jednostki wentylacyjnej, wyposażonej w asymetryczne łopatki oraz wymiennika ciepła o dużej powierzchni. dodatkowo wyróżnia je 
bardzo cicha praca na poziomie 17,6 dB(A). Prędkość wentylatora jest regulowana w sposób ciągły przez sterownik temperatury, konwektor może być także kontrolowany 
za pomocą termostatu z ekranem dotykowym. Nowe klimakonwektory Panasonic są dostępne w trzech rozmiarach o różnej mocy. Cena od 3399 zł netto.

Panasonic

klimakonwektory Panasonic aquarea air
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Spis reklamodawców
DAB str. 32, Gebo str. 15, Harmann str. 3, Junkers str. 21, Nibe-Biawar str. 4, 
Ogrzewnictwo.pl str. 9, Oventrop str. 49, Rettig Heating str. 1, Vaillant str. 20, 
Viega str. 13, Wilo str. 36, 37, 38.

Kontakt do redakcji
Małgorzata Tomasik
Sylwia Śmiecińska
Wioleta Chrostowska

redakcja@instalreporter.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji materiałów.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.
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Pompa wilo-yonos maXo idealnie pasuje 
do większości instalacji! 

Jedna pompa do wszystkich zastosowań – dzięki wyjątkowo szerokiemu przedziałowi temperatury przetła-
czanego medium od -20 do 110°C oraz wytrzymałości na temperaturę otoczenia od -20 do 40°C to uniwersal-
ne rozwiązanie zarówno do instalacji grzewczych, chłodniczych i klimatyzacyjnych, czy układów geotermalnych 
pomp ciepła zarówno w budynkach mieszkalnych, administracyjnych, jak i obiektach komercyjnych.
 
Cechy wyróżniające pompę Wilo-Yonos MAXO:
• najwyższy stopień sprawności dzięki technologii ECM – EEI ≤0,23 minimalny pobór mocy 5 W;
• szeroki zakres zastosowań do pracy z medium od -20 do 110°C;
• uniwersalność aplikacji dzięki wytrzymałości na temperaturę otoczenia od -20 do 40°C, co wyróżnia tę pompę 
na tle porównywalnych pomp innych producentów;
• maksymalne bezpieczeństwo pracy całej instalacji dzięki standardowo wbudowanej zbiorczej sygnalizacji awarii,
• wygodne i szybkie podłączenie w różnych pozycjach z zastosowaniem wtyczki Wilo – podłączenie przewodu 
sieciowego i przewodu zbiorczej sygnalizacji awarii, ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed wyrwaniem;
• funkcja automatycznego powrotu do ustawionych parametrów pracy w przypadku zaniku napięcia w sieci; 
• funkcja deblokady pozwalająca na odblokowania wir-
nika po okresie przestoju;
• zintegrowane pełne zabezpieczenie silnika; 
• funkcja automatycznego odpowietrzania komory wir-
nika – bez konieczności używania śruby odpowie-
trzającej;
• prosta nastawa parametrów pracy za pomocą 
czerwonego pokrętła Wilo;
• płynne dopasowanie wydajności w zależności 
od wybranej charakterystyki pracy Δp-c (stało-
ciśnieniowa) lub Δp-v (zmiennociśnieniowa);
• wyświetlacz LED do wskazywania zadanej wy-
sokości podnoszenia z dokładności do 0,5 msW 
oraz komunikatów o kodzie błędu;
• powłoka kataforetyczna (KTL) na korpusie pom-
py zapobiega korozji w przypadku tworzenia się kon-
densatu;
• prosta wymiana 1:1 ze starymi, standardowymi 
pompami dzięki zastosowaniu tych samych wymia-
rów montażowych nowym pomp.  

wilo
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