
Wilo-Yonos MAXO 
Jedna pompa do wszystkich zastosowań
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Czy złoto wszędzie pasuje?

Dzięki wyjątkowo szerokiemu przedziałowi 
temperatury przetłaczanego medium od -20oC do 
+110oC oraz wytrzymałości na temperaturę otoczenia 
od -20oC do +40oC to uniwersalne rozwiązanie 
zarówno do instalacji grzewczych, chłodniczych 
i klimatyzacyjnych, czy układów geotermalnych 
pomp ciepła zarówno w budynkach mieszkalnych, 
administracyjnych jak i obiektach komercyjnych.

Wstaw to, 
co pasuje 

idealnie
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„Laury prosumenta 2015” rozdane

Poseł Artur Bramora, prof. Maciej Nowicki i red. Ewa Po-
dolska pierwszymi laureatami nagrody prosumenckiej.  
Nagroda została utworzona z inicjatywy Instytutu Ener-
getyki Odnawialnej, a wyróżnienia zostały przyznane 
podczas VIII Forum Energetyki Prosumenckiej www.fo-
rum.ieo.pl, które odbyło się w dniach 12-13 maja w War-
szawie.  Tytuł „Laur prosumenta” to nagroda unikalna, 
przyznawana osobom nieprzeciętnym, osobom, które 
przyczyniły się do łamania barier i otwarcia drogi do po-
wszechnej, masowej energetyki obywatelskiej.
W otwarciu Forum i ceremonii wręczenia nagród udział 
wzięli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, am-
basador Republiki Federalnej Niemiec Rolf Nikel oraz pre-
zes Instytutu Energetyki Odnawialnej Grzegorz Wiśniewski. 
Dyplomy oraz Laury zostały wręczone laureatom pod-
czas uroczystości w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
w Warszawie. Nagrody wręczono w trzech kategoriach po-
lityk, dziennikarz oraz całokształt dokonań – autorytet.
„Laur prosumenta” w kategorii całokształt dokonań  
– autorytet trafił na ręce najbardziej uznanego polskiego 
ekologa, naukowca i działacza społecznego, autora wie-
lu publikacji i książek poświęconych tematyce ochrony 
środowiska i zrównoważonego rozwoju prof. Macieja 
Nowickiego – osoby mądrej, odważnej i profesjonalnej 
w wieloletnich działaniach na rzecz energetyki obywa-
telskiej oraz całego sektora odnawialnych źródeł energii. 

„Laur prosumenta” w kategorii dziennikarz przyznano re-
daktor Ewie Podolskiej za działania na rzecz promocji ener-
getyki prosumenckiej oraz za wkład w upowszechnieniu 
idei energetyki obywatelskiej. Prowadziła cykl autorskich 
audycji wyjaśniających znaczenie wprowadzenia tzw. po-
prawki prosumenckiej – taryf gwarantowanych – do dosta-
wy o OZE.  W radiu TOK FM od 4 lat przygotowuje i prowa-
dzi cykle programów audycje.tokfm.pl, m.in. „Zielono mi”.
„Laur prosumenta” w kluczowej kategorii polityk otrzymał 
poseł Artur Bramora za urzeczywistnienie idei energetyki 
obywatelskiej i przełomowy wkład w tworzenie prawa dla 
wszystkich obywateli, firm i organizacji pragnących zostać 
prosumentami i producentami energii w mikroinstalacjach 
OZE. Poseł Artur Bramora podjął skuteczne działania słu-
żące przełamaniu impasu i odblokowaniu największych 
barier na rzecz energetyki prosumenckiej w Polsce. Zgło-
szenie w Sejmie przez Laureata tzw. poprawki prosumenc-
kiej do ustawy o odnawialnych źródłach energii i aktyw-
ne, ponadpartyjne działania parlamentarne posła Artura 
Bramory uzyskały szerokie poparcie i w efekcie doprowa-
dziły do ustawowego wprowadzenia w Polsce taryf gwa-
rantowanych (FiT) dla mikroprosumentów. 
Nagroda będzie przyznawana w każdym roku. Laureaci 
pierwszej edycji tytułu „Laur prosumenta” weszli w skład 
Kapituły.  Kolejne tytuły w następnych latach będą wrę-
czane również podczas Forum Energetyki Prosumenckiej.

http://www.onninen.pl
http://www.instalreporter.pl
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Weź udział w INSTALACJACH ON TOUR 

INSTALACJE ON TOUR wystartowały. W 13 polskich 
miastach trwać będzie rywalizacja, która najlepszym 
zapewni udział w 5. Mistrzostwach Polski Instalatorów. 
Odbędą się one w 2016 roku w Poznaniu podczas tar-

gów INSTALACJE (25-28.04.2016 r.).
Aby wziąć udział w INSTALACJACH ON TOUR wystar-
czy wypełnić >> FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i przy-
jechać na eliminacje do jednego z miast.
Najbliższe terminy: 22 maja KATOWICE (Przyszo-
wice), ul. Graniczna 82, 44-178 Przyszowice k.Gli-
wic, 29 maja GDAŃSK, ul. Przywidzka 4, 12 czerw-
ca ŁÓDŹ, ul. Papiernicza 7
Podczas INSTALACJI ON TOUR konkursowe zadanie 
polegać będzie na wykonaniu, w jak najkrótszym cza-
sie, szeregu czynności na modelu instalacji. Zwycięz-

cy eliminacji w poszczególnych miastach wystąpią w 
finałowej rywalizacji podczas 5. Mistrzostw Polski In-

stalatorów, które odbędą się w 2016 roku w Poznaniu 
podczas targów INSTALACJE.

PARTNERZY – SPONSORZY PROJEKTU: 

P R E Z E N T A C J E  F I R M

BRöTJE – gazowe wiszące 
kotły kondensacyjne EcoTherm 

Plus WGB serii E / 14
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podłączenia środkowego / 16
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POBIERZ Numer Specjalny InstalReportera 
„INSTALACJE ON TOUR”

W numerze m.in.:
- prezentacja urządzeń na stojaku, 
- czynności konkursowe, 
- wywiad z Mistrzem MPI 2014

Polska upomniana przez KE 

Komisja Europejska upomniała Polskę, by zapewniła 
prawidłowe wprowadzenie w życie dyrektywy ws. od-
nawialnych źródeł energii, zwłaszcza w odniesieniu do 
biopaliw, a także by w pełni wdrożyła dyrektywę ws. 
efektywności energetycznej budynków.
Komisja poinformowała, że wysłała do Polski tzw. uza-
sadnione opinie w tych dwóch sprawach, co oznacza 
drugi etap postępowania o naruszenie unijnego prawa. 
Za niewdrażanie przepisów UE grożą pozwy do Trybuna-
łu Sprawiedliwości w Luksemburgu. Podobne ostrzeże-
nie wysłano też do Polski w sprawie dyrektywy o ochro-
nie wód podziemnych. 
Dyrektywa dotycząca OZE zawiera podstawowe prze-

pisy, które mają pomóc w realizacji unijnego celu, jakim 
jest osiągnięcie 20% udziału energii ze źródeł odnawial-
nych w zużyciu energii końcowej do 2020 r. Zawiera też 
zasady dotyczące ustalenia indywidualnych celów w tej 
dziedzinie dla każdego państwa UE, a także dotyczące 
osiągnięcia celu 10% udziału energii ze źródeł odnawial-
nych w transporcie do 2020 r. 
„W przypadku gdy do osiągnięcia tego celu wykorzystu-
je się biopaliwa, muszą one spełniać określone wymogi 
w zakresie zrównoważonego rozwoju. Państwa człon-
kowskie muszą również traktować biopaliwa i surowce 
jednakowo, bez względu na ich pochodzenie. Wbrew 
temu co zostało przewidziane w dyrektywie, polskie 

ustawodawstwo w sposób nieuzasadniony różnicu-
je traktowanie zrównoważonych biopaliw i surowców  
w zależności od ich pochodzenia geograficznego” – 
uznała Komisja Europejska. 
Drugie ostrzeżenie KE dla Polski odnosi się do dyrek-
tywy w sprawie charakterystyki energetycznej bu-
dynków. Zgodnie z tą dyrektywą państwa UE muszą 
wprowadzić i stosować minimalne wymogi dotyczą-
ce charakterystyki energetycznej nowych i już istnieją-
cych budynków, a także zapewnić certyfikację charak-
terystyki energetycznej budynków i ustanowić wymóg 
regularnej inspekcji systemów grzewczych i klimatyza-
cyjnych. Mają też doprowadzić do tego, aby wszystkie 

nowe budynki budowane od 2021 r. miały niemal ze-
rowe zużycie energii. 
Jak przypomina KE, termin wdrożenia dyrektywy upły-
nął 9 lipca 2012 r. Już w lipcu 2014 r. Komisja podjęła 
decyzję o skierowaniu w tej sprawie pozwu przeciw-
ko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE. W odpo-
wiedzi Polska w krótkim czasie przyjęła środki mają-
ce na celu wdrożenie dyrektywy do swojego prawa. 
Jednakże, jak wynika z dalszej analizy Komisji, nie-
które przepisy dyrektywy nadal nie zostały wdrożone 
– informuje KE. Dlatego przesłano Polsce dodatkową 
uzasadnioną opinię. 
Więcej

http://www.instalreporter.pl
http://instalacje.mtp.pl/pl/instalacje_on_tour/formularz_zgloszeniowy/
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2015/05/InstalReporter_Dodatek-INSTALACJE-ON-TOUR-2015.pdf
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2015/05/InstalReporter_Dodatek-INSTALACJE-ON-TOUR-2015.pdf
http://instalreporter.pl/aktualnosci/polska-upomniana-przez-ke/
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W kwietniu ruszyła nowa promocja dla instalatorów 
„Wyślij kody po nagrody”. Teraz kupując grzejniki Im-
merPan, można zdobyć atrakcyjne nagrody. 
Zasady promocji są wyjątkowo proste! 
Aby zdobyć np. profesjonalne ubranie robocze, bon pa-
liwowy o wartości 50 zł, czy voucher biura podróży Ita-
ka na wymarzoną wycieczkę, wystarczy kilka kroków:
1. Kupuj grzejniki ImmerPan

2. Zbieraj unikalne kody kreskowe z opakowań
3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy i wybierz nagrodę
4. Wyślij kody po nagrody razem z uzupełnionym for-
mularzem
5. Czekaj na przesyłkę z nagrodą
Więcej szczegółów u Autoryzowanych Partnerów Han-
dlowych lub na stronie producenta – firmy Immergas 
Polska Sp. z o. o.

Nowa promocja od Immergas – Wyślij kody 
po nagrody!

„Energooszczędność w moim domu 2015”

Choć o problemach energetycznych w skali mikro i ma-
kro, mówi się w ostatnich latach często, to większość 
Polaków wciąż nie wie, które elementy gospodarstwa 
domowego są najbardziej energochłonne. W przepro-
wadzonym w kwietniu 2015 r. sondażu opinii publicznej 
„Energooszczędność w moim domu” 46% respondentów 
stwierdziło, że najwięcej energii w ich domach pochła-
nia zasilanie urządzeń elektrycznych. Tylko 24% bada-
nych wskazało na ogrzewanie pomieszczeń. W rzeczy-

wistości na ogrzewanie zużywamy ponad 70% energii 
pobieranej na potrzeby funkcjonowania gospodarstw 
domowych. Badanie zostało przeprowadzone przez ARC 
Rynek i Opinia w formie standaryzowanego, telefonicz-
nego wywiadu kwestionariuszowego na reprezenta-
tywnej, ogólnopolskiej próbie N=511 osób w wieku od  
18 lat, w dniach 26 marca-8 kwietnia 2015 r.
Dodatkowe informacje: www.energooszczednoscw-
moimdomu.pl

FORUM TERMOMODERNIZACJA 2015

Corocznie organizowane przez Zrzeszenie Audytorów 
Energetycznych FORUM TERMOMODERNIZACJA od-
było się w tym roku 22 maja w Ośrodku Sportu i Re-
kreacji w Warszawie z udziałem 160 osób. Tegoroczne 
już 15. FORUM odbywało się pod honorowym patro-
natem NFOŚiGW, a sponsorami były banki: BGK i BOŚ 
oraz Narodowa Agencja Poszanowania Energii. Tema-
tem wiodącym były „Budynki niemal zero-energetycz-
ne”. Jak zawsze w ramach FORUM omawiane były ak-
tualne problemy ważne dla środowiska audytorów 
energetycznych, projektantów i innych osób zaintere-
sowanych postępem w dziedzinie efektywności ener-
getycznej w budynkach.
Zebranych powitał i obrady otworzył Dariusz Heim pre-
zes ZAE. Zebrani uczcili minutą ciszy zmarłego w ubie-
głym roku prezesa ZAE Aleksandra Panka. W swoim 
referacie Dariusz Heim (ZAE, Politechnika Łódzka) przed-
stawił próbę definicji pojęcia „Budynki niemal zero-ener-
getyczne” i przedstawił przykłady tej definicji przyjęte  
w innych krajach. Maciej Robakiewicz (ZAE, Fundacja 

Poszanowania Energii) omówił zaś nowe akty praw-
ne w zakresie efektywności energetycznej wydane  
w ostatnim okresie. Arkadiusz Węglarz (ZAE, KAPE, PW)  
i Marek Zaborowski (Instytut Ekonomii Środowiska)  
w referacie „Mapa drogowa i propozycje finasowania głę-
bokiej termomodernizacji” przedstawili propozycję wie-
loletnich działań dotyczących modernizacji budynków, 
jakie powinny być zrealizowane i możliwe do osiągnię-
cia korzyści ekonomiczne, środowiskowe i społeczne  
z tym związane. Szymon Firląg (NAPE, PW) przedstawił 
krytyczne uwagi do dotychczasowego działania central-
nego rejestru charakterystyki energetycznej budynków 
oraz do projektu krajowego planu zwiększenia budyn-
ków nZEB. Jerzy Żurawski (ZAE, Dolnośląska Agencja 
Poszanowania Energii i Środowiska) przedstawił prak-
tyczne przykłady zrealizowanych i projektowanych mo-
dernizacji budynków do stanu budynków nZEB. Były to 
przykłady głębokiej termomodernizacji z udziałem OZE.
Obradom towarzyszyły stoiska informacyjne firm AERECO,  
VIESSMANN i SCHÖCK.

http://www.instalreporter.pl
http://www.immergas.com.pl/Dla-profesjonalistow/Strefa-Instalatora/PROMOCJE
http://www.immergas.com.pl/Dla-profesjonalistow/Strefa-Instalatora/PROMOCJE
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DANFOSS zaprasza na szkolenia 

W maju i czerwcu br. odbędą się seminaria przezna-
czone dla projektantów systemów wody lodowej: 
CHILLER, PIBCV, pompy elektroniczne, BMS. 
Przy współpracy firm Danfoss, Carrier, Grundfos i IQ 
Controls przygotowana została seria tematów, która po-
zwoli szerzej spojrzeć na instalację wody lodowej, nie 
tylko od strony jednego produktu. Seminarium będzie 
podzielone na 4 bloki szkoleniowe, w których eksperci 
z czterech firm zaprezentują energooszczędne rozwią-
zania dostępne w swojej ofercie. Na spotkaniu przedsta-
wione zostanie najnowsze rozwiązanie Danfoss –  napęd 
cyfrowy NovoCon. Kolejne bloki tematyczne poświęco-
ne będą: optymalizacji rozwiązań węzłów wody lodowej 
(Carrier), doborom i pracy pomp MAGNA3 oraz TPE3 na 

instalacjach wody lodowej (Grundfos), z kolei podsta-
wy systemów BMS w budynkach komercyjnych zapre-
zentuje firma IQ Controls.
Podczas seminarium będzie możliwość przetestowania 
innowacyjnych urządzeń producentów przy specjalnie 
przygotowanych stolikach. W czasie przerw wszyscy 
eksperci pozostaną do dyspozycji gości.
Seminaria odbędą się w czterech miastach: 19 maja  
– Warszawa, 26 maja – Gdańsk, 9 czerwca – Wrocław, 
11 czerwca – Katowice.
Szczegółowa agenda spotkania znajduje się na stronie: 
ogrzewanie.danfoss.pl w zakładce  szkolenia. Liczba miejsc 
ograniczona. Więcej informacji: Karolina Pleban, karo-
lina_pleban@danfoss.com, 22 755 06 71, 603 888 945.

Nowa strona internetowa www.vaillant.pl
została przygotowana w taki sposób, aby 
ułatwić dostęp do informacji o marce Va-
illant, usługach i produktach oraz aktual-
nościach. Znajdują się tam wszystkie in-
formacje dostępne we wcześniejszej wersji 
serwisu, wzbogacone o nowe elemen-
ty i funkcjonalności. Nowoczesny design, 
atrakcyjna szata graficzna, czytelność, re-
sponsywność i wyjątkowa funkcjonalność 
to wyróżniki nowej strony internetowej. Na-
wigację serwisu wyróżnia wysoka intuicyj-
ność, dzięki której każdy użytkownik może 
z łatwością znaleźć interesujące go informa-
cje. Strona została również w pełni dosto-
sowana do wyświetlania na urządzeniach 

mobilnych. Wygląd i układ treści jest dostosowywany do ekranu urządzenia, z którego w danej chwili korzysta użyt-
kownik, co gwarantuje czytelną prezentację zawartości strony na ekranie komputera, tableta czy smartfona. Celem 
firmy jest ciągłe doskonalenie serwisu internetowego. Zamierza konsekwentnie wprowadzać nowe funkcjonalności.  
W związku z czym, producent zachęca do dzielenia się wszelkimi uwagami i sugestiami odnośnie nowego serwi-
su www marki Vaillant. Można je przesyłać na adres: marketing@vaillant.pl

Nowa strona internetowa marki Vaillant

RENEXPO® Poland 2015

Energia odnawialna i jej źródła to ostatnimi czasy te-
mat wyjątkowo bardzo na czasie, szczególnie odkąd 
ustawa o OZE została ostatecznie podpisana. Zainte-
resowanie tym tematem wzrasta, jednak statystyki 
wykazują – jak do tej pory – niestety niewielki wzrost 
wykorzystania OZE w Polsce. Miejscem, gdzie będzie 
można zaczerpnąć najświeższych i najważniejszych 
informacji na temat OZE i efektywności energetycz-
nej, bezpośrednio od specjalistów będą 5. targi energii 
Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO® 
Poland, które odbędą się w dniach 22-24 września br. 

w Warszawskim Centrum EXPO XXI. Towarzyszące tar-
gom specjalistyczne konferencje i fora branżowe będą  
z pewnością interesującym i bogatym w informacje 
wydarzeniem dla wszystkich zainteresowanych sze-
roko pojętą tematyką OZE. 
We współpracy z Polskim Towarzystwem Fotowoltaiki 
organizowana będzie 5. Międzynarodowa Konferencja 
Fotowoltaiki w Polsce. W tym roku będzie miała na celu 
przedstawienie najnowszych innowacji technologicznych 
w tej branży zarówno Polsce, jak i na świecie. Kolejnym 
rozlegle potraktowanym tematem będą pompy ciepła. 

Zostanie im poświęcony przez 4. Kongres PORT PC. Dla 
osób zainteresowanych energetyką wodną polecamy 5. 
Konferencję – Energii Wodnej w Polsce pt. „Dziś i jutro 
energetyki wodnej w Polsce i w Europie”. 
Nie mniej interesującym zagadnieniem będą biopa-
liwa, dla których przeznaczona będzie 4. konferen-
cja organizowana przez Krajową Izbę Biopaliw. Nato-
miast podczas II Konferencji Społeczne Aspekty OZE 
organizowanej wraz z Institute for Security, Energy 
and Climate Studies, będzie można uzyskać szczegó-
łowe informacje dotyczące zmian w świetle ustawy  

o OZE, a w szczególności dotyczące prosumentów. 
Podczas targów po raz czwarty odbędzie się także 
Forum Biogazu.
Jak co roku, wręczony zostanie również, puchar RENER-
GY® AWARD. Nagroda przyznana zostanie w kategoriach: 
Wybitna Osobowość, dla osoby, która odgrywa ważną 
rolę w branży energii odnawialnej i efektywności ener-
getycznej oraz Innowacyjna Technologia, dla firmy, któ-
ra zaprezentuje najbardziej innowacyjną technologię 
podczas targów RENEXPO® Poland 2015. 
Więcej informacji na: www.renexpo-warsaw.com 

http://www.instalreporter.pl
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Instytut Energetyki Odnawialnej o fotowoltaice w Polsce

Instytut Energetyki Odnawialnej w Warszawie zakoń-
czył kolejne, cykliczne badanie rynku mikroinstalacji 
OZE: kolektorów słonecznych, systemów fotowoltaicz-
nych i kotłów na biomasę.
Według danych Instytutu, w ciągu ostatnich lat rynek 
systemów fotowoltaicznych w Polsce jednostajnie ro-
śnie. Ubiegły rok oraz pierwszy kwartał 2015 roku przy-
niósł ponownie zdecydowany przyrost nowych mocy  
w fotowoltaice. Obecnie łączna moc instalacji fotowol-
taicznych w Polsce wynosi 39,1 MW.
W 2014 roku na rynku krajowym sprzedano ponad  
25 MW. Chociaż panele importowane wciąż stanowią 
przeważającą większość, to zmniejsza się udział pane-
li produkowanych na rynkach azjatyckich. W 2014 roku 
niemal połowa sprzedanych modułów pochodziła z ryn-
ku niemieckiego. Największą sprzedaż paneli fotowolta-
icznych odnotowano w województwach kujawsko-po-
morskim, lubuskim, podlaskim oraz łódzkim.
Pomimo dotychczasowego braku wsparcia legislacyjne-
go, w 2014 roku odnotowano przyrost mocy zainstalo-
wanej w fotowoltaicznych instalacjach prosumenckich. 

Według danych URE, tylko w drugim półroczu 2014 roku 
przybyło niemal 600 mikroelektrowni fotowoltaicznych 
przyłączonych do sieci o łącznej mocy ponad 2,7 MW.
Według Grzegorza Wiśniewskiego, prezesa IEO, pomimo 
znacznego przyrostu mocy zainstalowanej w fotowolta-
ice w ostatnim czasie, Polska nadal jest w ogonie Euro-
py, jeśli chodzi o udział tej technologii w miksie energe-
tycznym. Na statystycznego mieszkańca naszego kraju 
przypada niespełna 1W mocy z instalacji słonecznych, 
podczas gdy średnia UE to 170 W, a u lidera w rozwoju 
tej technologii, czyli Niemiec – niemal 500 W na osobę. 
Ocenia, że porównywalny przyrost w kolejnych latach 
nie przybliży nas nawet do środka stawki europejskiej, 
czyli poziomu mocy dziś zainstalowanej w fotowoltaice 
w Austrii, Holandii lub Danii, które mają po ok. 800 MW  
w tej technologii. Takie przyrosty dałyby nam co naj-
wyżej około 200 MW w 2020 r. Jego zdaniem sytuację 
mogą zmienić taryfy gwarantowane w wysokości pro-
ponowanej w obecnej wersji ustawy o OZE (ale bez ich 
obniżania w czasie nowelizacji przez MG). Tylko one  
i wyraźny cel, jaki rządowi postawił ustawodawca – 800 MW  

do 2020 roku, a nie doraźne i budzące wątpliwości do-
tacje, mogą przyczynić się do stworzenia polskiego 
przemysłu mikroinstalacji PV, kontrolowanego spadku 
kosztów i doprowadzić do takiego rozwoju branży, że 
większe instalacje (o mocy do 1 MW) wykorzystujące 
słońce do produkcji energii elektrycznej będą konku-
rencyjne wobec innych technologii podczas corocznych 
aukcji. A trzeba zauważyć, że ustawodawca przewidział 
na mniejsze projekty całkiem sporą pulę – 25% całe-
go zamawianego co roku wolumenu. Dotacje z progra-
mu NFOŚiGW Wiśniewski traktuje jedynie jako pilotaż, 
który wzbudzi zainteresowanie, ale nie doprowadzi do 
znaczącego przyrostu mocy. W ramach 800 mln zł z bu-
dżetu „Prosumenta” może powstać co najwyżej 50 MW  
w różnych technologiach.
Najnowsze pełne wyniki badań sektora fotowoltaiczne-
go oraz więcej informacji na temat rynku fotowoltaicz-
nego, perspektyw jego rozwoju i źródeł finansowania 
inwestycji fotowoltaicznych zaprezentowano podczas 
VIII Forum Energetyki Prosumenckiej, które odbyło 
się w dniach 12-13 maja w Warszawie.

Studia podyplomowe na AGH 

Uwzględniając potrzebę ciągłego dokształcenia absol-
wentów Inżynierii środowiska w dziedzinie wentylacji 
i klimatyzacji Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH 
stworzył wyjątkowe studia podyplomowe „Wentylacja 
i klimatyzacja przemysłowa – najnowsze rozwiązania  
z dziedziny HVAC”. Studia będą prowadzone we współpra-
cy z największymi firmami z branży HVAC na polskim ryn-
ku. Studia będą trwały dwa semestry, w sumie organiza-
tor przewiduje 180 godzin zajęć po połowie teoretycznych 
i praktycznych, na uczelni oraz w laboratoriach firmowych. 
Program zajęć będzie obejmował następujące zagadnienia: 

•	Technika	chłodnicza
•	Wentylacja	pomieszczeń
•	Ogrzewnictwo	i	ciepłownictwo
•	Pompy	ciepła	i	kolektory	słoneczne
•	Instalacje	wentylacyjne	i	klimatyzacyjne
•	Projektowanie	wentylacji	i	klimatyzacji
•	Komputerowe	wspomaganie	projektowania	wentyla-
cji i klimatyzacji
•	Automatyka	i	sterowanie	w	wentylacji	i	klimatyzacji
•	Wentylacja	pożarowa
Oferta studiów podyplomowych jest skierowana do osób, 

które pragną zwiększyć swoją wiedzę i rozwinąć działalność, 
a w szczególności do: projektantów, inżynierów budowy, 
inżynierów sprzedaży jak i również do menadżerów firm. 
Kontakt w sprawie studiów podyplomowych: 
karch@agh.edu.pl

Na V Targach Grupy SBS miała miejsce premiera nowe-
go katalogu  marek Keller, Delfin i Nanopanel. W najnow-
szym folderze można zobaczyć pełną, aktualną ofertę 
produktową Marek Własnych Grupy SBS, obejrzeć zdję-
cia poszczególnych produktów oraz zapoznać się z da-
nymi technicznymi każdego z nich. Najnowszy Katalog 
Marek Keller, Delfin i Nanopanel można pobrać TUTAJ

Nowy katalog marek  
Keller, Delfin i Nanopanel

http://www.instalreporter.pl
http://www.grupa-sbs.pl/wp-content/uploads/2015/04/SBS-katalog-2015.pdf
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WHO: koszty zanieczyszczenia powietrza w Polsce to 101,8 mld dolarów

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała ra-
port dotyczący kosztów ekonomicznych spowodowa-
nych wpływem zanieczyszczenia powietrza w Europie 
na zdrowie ludzi. Z szacunków WHO wynika, że w ciągu 
roku z powodu zanieczyszczenia powietrza, na świecie 
przedwcześnie umiera blisko 7 mln ludzi. Liczba ta sta-
nowi aż jedną ósmą wszystkich zgonów. Wspomniany ra-
port WHO obejmuje 53 kraje europejskie. Oszacowano, 
że tylko w 2010 roku w krajach tych, zanieczyszczone po-
wietrze spowodowało 600 000 przedwczesnych zgonów. 
Raport WHO pokazuje również zatrważającą prawdę  
o skutkach zanieczyszczenia powietrza atmosferyczne-
go w Polsce. W roku 2010 zanieczyszczenia te przy-
czyniły się do przedwczesnej śmierci 48 544 na-
szych rodaków, więcej zgonów odnotowano tylko  
w Rosji i Ukrainie. Raport w statystykach uwzględnia 
dwie składowe. Jedną z nich są zanieczyszczenia po-

wietrza otoczenia cząstkami pyłu, drugą zanieczyszcze-
nia powietrza wytwarzane przez gospodarstwa domo-
we wykorzystujące paliwa stałe. Pod względem zgonów 
spowodowanych spalaniem konwencjonalnych paliw  
w gospodarstwach domowych w 2010 r. Polska zajmuje 
niechlubne drugie miejsce. Z liczbą 23 816 przedwcze-
snych śmierci, w czarnym rankingu pokonujemy wszyst-
kie objęte raportem kraje, za wyjątkiem Rosji. Zgony 
spowodowane zanieczyszczeniem powietrza w Pol-
sce generują koszty w wysokości 101 826 mln dola-
rów, co stanowi aż 12,9% produktu krajowego brut-
to (PKB). W przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski 
to ponad 800 złotych miesięcznie.
Raport WHO zwraca uwagę, że ponad 90% ludzi zamiesz-
kujących objęte raportem kraje, oddycha powietrzem 
niespełniającym norm jakości. Europejskie gospodarki 
każdego roku ponoszą koszt ok 1,6 bln dolarów z tytu-

łu chorób i przedwczesnych śmierci obywateli, spowo-
dowanych złą jakością powietrza.
W Polsce, która ma najbardziej zanieczyszczone powie-
trze w całej Europie coraz częściej pojawiają się inicjaty-
wy obywatelskie dążące do zmian i polepszenia jakości 
powietrza. Polski Alarm Smogowy (www.polskialarm-
smogowy.pl) przygotował petycję w tej sprawie do pre-
zydenta Bronisława Komorowskiego, premier Ewy Ko-
pacz i marszałka Radosława Sikorskiego, którą może 
podpisać każdy. Do tej pory temat niskiej emisji zanie-
czyszczeń w odczuciu opinii społecznej wydaje się być 
lekceważony przez Radę Ministrów. 
Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła 
(PORT PC) zachęca do zapoznania się z treścią Rapor-
tu WHO, który jasno pokazuje alarmujący stan jakości 
powietrza w Polsce.
Źródło: PORT PC na podstawie danych z raportu WHO

Ruszyła „Odjechana Loteria Onninen”

Onninen, ogólnopolska sieć hurtowni instalacyjnych 
i elektrycznych proponuje klientom robiącym zaku-

py w jej punktach lub przez sklep internetowy (www.
onnshop.pl) uczestnictwo w świetnej zabawie, której 
punkt kulminacyjny to losowanie nagrody głównej Forda  
Mustanga GT350 Eleanor V8 Cobra – rocznik 1967!

Od 4 maja 2015 r. do dnia 3 grudnia 2015 r . można wziąć 
udział w loterii firmy Onninen i wygrywać cenne nagrody.
Oprócz Forda Mustanga są to:
- 6x motocykl Junak 121,
- 12x szkoła bezpiecznej jazdy,
- 12x Voucher na weekend z Mustangiem,
- 6x tablet IPad Air 2 16 GB
i wiele innych nagród.
Za każdą wydaną kwotę 5000 zł netto w hurtowniach 
firmy lub poprzez sklep internetowy, potwierdzoną fak-

turą VAT, uczestnik otrzymuje 1 los, który jest zapisywa-
ny na jego koncie. W przypadku dokonania zakupu na 
kwotę będącą wielokrotnością 5000 zł netto, uczestnik 
otrzyma odpowiednią liczbę losów.
Nagrody wygrywa się w losowaniach miesięcznych lub 
losowaniu finałowym. Pula losów a nagrody:
- min. 3 losy mają szansę na nagrodę główną „Mustang”
- min. 1 los ma szansę na nagrodę miesięczną.
Wylosowany los w puli miesięcznej daje szansę zdoby-
cia nagrody głównej, ale nie bierze udziału w kolejnym 
losowaniu miesięcznych nagród.
Im więcej losów, tym więcej szans!

Szczegółowe zasady uczestnictwa i losowania na stro-
nie http://onninen.pl/mustang/

Promocja BWT

Filtracja mechaniczna + zmiękczanie = zadbana instala-
cja. Montując filtr mechaniczny Uni Metal przed zmięk-
czaczem BWT Aquadial softlife chronisz zmiękczacz  
i instalację wodną przed zanieczyszczeniami stałymi 
płynącymi w wodzie. Teraz przy zakupie zmiękczacza 
BWT Aquadial softlife, filtr mechaniczny Uni Metal ¾ za 
połowę ceny, czyli 35 euro netto. Promocja trwa do wy-
czerpania zapasów.
Więcej

http://www.instalreporter.pl
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/276772/Economic-cost-health-impact-air-pollution-en.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/276772/Economic-cost-health-impact-air-pollution-en.pdf?ua=1
http://www.bwt.pl/pl/Promocje/Strony/default.aspx
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Powstał Związek Pracodawców Hurtowni 
Branży Grzewczej

8 kwietnia 2015 r. w siedzibie Grupy SBS w Łodzi od-
było się inauguracyjne posiedzenie Polskiego Związku 
Pracodawców Hurtowni Branży Grzewczej, Sanitarnej, 
Instalacyjnej, Klimatyzacji i Wentylacji SHI. Organiza-
cję tę założyło 11 branżowych firm oraz grup zakupo-
wych (w tym Grupa SBS) obsługujących aż 80% pol-
skiego rynku materiałów instalacyjnych, sanitarnych 
i grzewczych.
SHI powstało po to, by integrować rynek instalacyjny, 
sanitarny i grzewczy oraz promować trójstopniowy mo-
del dystrybucji. Co równie ważne, organizacja planuje 
działać nie tylko na polu krajowym, dlatego też nawią-
zała kontakt z Europejską Federacją Stowarzyszeń Hur-
towników Branży Sanitarno-Grzewczej (FEST).
Jednym z pierwszych działań, które podejmie Związek, 
będzie zebranie wiadomości umożliwiających jak najpeł-
niejszą ocenę trendów i dynamiki rozwoju rynku bran-

żowego. Kluczową kwestią SHI będzie też promowanie 
europejskich standardów branżowych w opisach pro-
duktowych, gospodarce odpadami i wymianie plików 
informatycznych.
Założyciele SHI mają również nadzieję na ścisłą współ-
pracę z organizacjami zrzeszającymi wykonawców robót 
instalacyjnych, sanitarnych i grzewczych, przemysłem, 
projektantami, imprezami targowymi oraz wydawnic-
twami działającymi w branży.
W skład pierwszego zarządu SHI weszli:
•	Krzysztof	Osipowicz	(przewodniczący	Związku)	–	
BIMs Plus
•	Sławomir	Maciejewski	–	Grupa	SBS
•	Marek	Kokot	–	Sanpol
•	Paweł	Szczurek	–	Grudnik
•	Krzysztof	Zadorecki	–	Grupa	ABG.
Funkcję dyrektora biura powierzono Ryszardowi D’Antoni.

Na zdjęciu od prawej: Krzysztof Zadorecki (Grupa ABG), Sławomir Maciejewski (Grupa SBS), 
Paweł Szczurek (Grudnik), Krzysztof Osipowicz (BIMs Plus), Marek Kokot (Sanpol), Ryszard D’Antoni

Nowa strona www.bartosz.com.pl

Firma Bartosz prezentuje nową 
odsłonę swojej strony interneto-
wej. Idąc z duchem czasu, firma 
zdecydowała się na zmiany, które 
sprawią, że korzystanie z witryny 
będzie bardziej intuicyjne.
Nowa strona internetowa 
www.bartosz.com.pl to:
- całkowicie odmieniona szata 
graficzna,
- nowa, ulepszona struktura,
- szybszy dostęp do informacji 
o produktach,
- możliwość prezentowania pro-
duktów w nowoczesny, interak-
tywny sposób,
- dodatkowa wersja językowa.

Dział techniczny Harmann zaprasza inżynierów, tech-
ników, praktyków i pasjonatów wentylacji do udziału  
w szkoleniu i panelu technicznym about AIR. 

Program:
- wentylacja bytowa w budownictwie mieszkaniowym 
wielorodzinnym SENSOVENT i LIMODOR,
-wentylacja z odzyskiem ciepła w budownictwie jedno- 

i wielorodzinnym REQURA
- wentylacja oddymiająca garaży
Warunkiem udziału jest przesłanie karty zgłoszenia na 
adres: szkolenia@harmann.pl najpóźniej do: 15.05 Kra-
ków, 18.05 Wrocław, 01.06 Poznań
Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Liczba miejsc ogra-
niczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
Więcej

Szkolenia Harmann

http://www.instalreporter.pl
http://harmann.pl/news,242,pl.htm
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V Targi Grupy SBS 
za nami

Piąte, jubileuszowe Targi Grupy SBS już za nami.  
W dniach 22-23 kwietnia 2015 r. w Strykowie na terenie 
Hotelu 500 można było się zapoznać z ofertą prawie 90 
największych dostawców z branż instalacyjnej, sanitar-
nej, grzewczej i sieci zewnętrznych. Podczas tej imprezy 
adresowanej do profesjonalistów wystawcy zaprezento-
wali oczywiście nowości, jakie w ostatnim czasie poja-
wiły się w ich ofercie. Ale na wielu stoiskach producen-
ci zapewnili przeróżne konkury, ankiety, gry, w których 
udział był premiowany często nawet cennymi nagrodami. 
Targowe rozmowy handlowe oraz integracja środowiska 
branżowego toczyły się zarówno na stoiskach poszcze-
gólnych wystawców, jak i w Klubie Instalatora przygo-
towanym na stoisku Grupy SBS. 

Jako że pogoda bardzo dopisała, sporym zainteresowa-
niem cieszyły się również namioty grillowe, w których 
można było odpocząć po zwiedzaniu stoisk.
Cała impreza przebiegła w bardzo fachowym klimacie: 

wystawcy nawiązali nowe relacje handlowe, instalato-
rzy zdobyli wiele cennych informacji przydatnych w co-
dziennej pracy. Wszyscy wyjechali ze Strykowa w dosko-
nałych nastrojach, mówiąc, że z pewnością przyjadą na 
Targi Grupy SBS za dwa lata. 

V Targi Grupy SBS w liczbach

•	Ponad	3000	– tyle gości odwiedziło Targi Grupy SBS. 
Byli to instalatorzy, handlowcy, projektanci i studenci 
uczelni technicznych. Nie zabrakło gości z zagranicy.
•	92 – tyle marek prezentowało swoją ofertę na Targach 
Grupy SBS. Oferowali oni produkty z branż instalacyj-
nej, sanitarnej, grzewczej i sieci zewnętrznych.

•	300	– tyle cennych nagród branżowych rozdano 
w konkursie targowym.
•	5000 – tyle kaw rozdano podczas całych Targów 
Grupy SBS.

•	1,5	tony – tyle kiełbasy i kaszanki zjedli wszyscy 
odwiedzający Targi Grupy SBS.

24 kwietnia w budynku Business Centre Club w Warsza-
wie odbyła się konferencja podsumowująca warszawskie 
obrady grupy wg 41 z europejskiego komitetu normali-
zacyjnego (odpowiednik Polskiego Komitetu Normali-
zacyjnego – KT 278) oraz prezentująca wybrane tematy 
związane z przydomowymi oczyszczalniami ścieków w 
Polsce. Organizatorami była Polska Korporacja Techni-
ki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji oraz re-
dakcja „Polskiego Instalatora”. 

Zadania Grupy WG41 i tematykę obrad Grupy w War-
szawie oraz plany dalszych prac w zakresie tworzenia 
normy europejskiej EN 12566 przedstawił Marc Senge-
lin, w imieniu Grupy WG41. 

Z kolei sytuację na rynku przydomowych oczyszczalni 
ścieków w Polsce – problemy i perspektywy rozwoju 
przedstawiły Magdalena Seidel-Przywecki (wydawnic-
twa Seidel-Przywecki) oraz Jolanta Sych (Sotralentz).

O przydomowych oczyszczalniach 
na konferencji w Warszawie

GEBERIT on tour

Wciąż trwa podróż Geberit On Tour rozpoczęta 13 kwiet-
nia. W czasie spotkań z instalatorami prezentowane są 
systemy zaciskowe Geberit Mapress oraz Geberit Mepla 
oraz nowe produkty 2015. Można sprawdzać się w za-
wodach zaciskania rury. Na instalatora, który najszyb-
ciej wykona zadanie czeka nagroda dnia: markowa kurt-
ka softshell. A dla 3 najlepszych instalatorów sezonu, 
zwycięzców poszczególnych dni, czeka możliwość wy-
boru dowolnych nagród z promocji On Tour 2015, ma-
jąc 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 poka-
zu Geberit On Tour w danej lokalizacji, można odebrać 
nagrodę gwarantowaną.
W maju Geberit On Tour odwiedzi: 19.05 Przyszowi-
ce (Bims Plus), 22.05 Bielsko-Białą (Hydrosolar),  25.05 
Pszczynę (Instalbud), 27.05 Sosnowiec (Hydrosolar), 
28.05 Częstochowę (Bims Plus).

Sprawdź, kiedy będzie w Twojej miejscowości

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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NFOŚiGW serdecznie zaprasza na 72 spotkanie Fo-
rum „Energia – Efekt – Środowisko”, które odbędzie 
się dnia 20 maja br. o godz. 11.00 w sali nr 102 w sie-
dzibie NFOŚiGW, przy ul. Konstruktorskiej 3A w War-
szawie. Tematem spotkania Forum będą „Propono-
wane zmiany w programie priorytetowym Prosument 
– linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup  
i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”

W programie m.in. wystąpienia i prezentacje:

•	Janusza	Ostapiuka,	podsekretarza	stanu	w	Minister-
stwie Środowiska, przewodniczącego Rady Nadzorczej 
NFOŚiGW,
•	Doroty	Zawadzkiej-Stępniak,	zastępcy	prezesa	zarzą-
du NFOŚiGW
•	Katarzyny	Jastrzemskiej,	z-cy	dyrektora	Departamen-

tu Ochrony Klimatu w NFOŚiGW
Podsumowanie dotychczasowego przebiegu 
aplikacji Programu Prosument przez 
NFOŚiGW 
•	 Jacka	Chrzanowskiego,	prezesa	zarządu	
WFOŚiGW w Szczecinie

Wdrażanie programu Prosument przez WFOŚiGW 
w Szczecinie 
•	Pawła	Bartoszewskiego,	głównego	specjalisty	
w Departamencie Ochrony Klimatu w NFOŚiGW
Zmiany w Programie Prosument proponowane przez 
NFOŚiGW

Przewidywane zakończenie spotkania ok. godz. 14.00.
Ze względów organizacyjnych zainteresowani proszeni 
są o potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail: Woj-
ciech.Stawiany@nfosigw.gov.pl
Osoby, które planują zilustrować swoją wypowiedź w dys-
kusji slajdami, proszone są o przekazanie swoich prezen-
tacji na powyższy adres e-mail: do dnia 19 maja  2015 r. 

Oddział SCHAKO  
w Polsce

Od kwietnia 2015 r. SCHAKO Polska będzie bezpośred-
nio oferować produkty marki SCHAKO. 
Wcześniej produkty SCHAKO były w ofercie BSH Klima.  
SCHAKO Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 38, 05-500 Pia-
seczno, tel. 22 7263570, faks 22 7263571, info@schako.pl.

Spotkanie w sprawie zmian w programie Prosument

Marka Vaillant – aplikacja mobilna vaillantDIA

vaillantDIA to aplikacja przeznaczona na smartfony z systemem Android, 
skierowana do autoryzowanych partnerów marki Vaillant. Aplikacja wspo-
maga diagnostykę urządzeń Vaillant z systemem DIA, umożliwiając bezpro-
blemowy dostęp do informacji serwisowych. vaillantDIA jest tym bardziej 
użyteczna, że można w niej znaleźć informacje o urządzeniach niebędą-
cych już w sprzedaży. Profesjonalne wykonanie, prosta, intuicyjna obsłu-
ga i szybki dostęp w każdych warunkach to niewątpliwe zalety vaillantDIA.
VaillantDIA – podstawowe informacje:
- współpraca z systemem Android od wersji 2.0,
- wspomaga wszystkie urządzenia Vaillant wyposażone w system DIA 
(wyświetlacz),
- wbudowana baza danych kodów usterek, statusów i punktów diagno-
stycznych,
- wybór urządzenia z listy,
- odczyt kodu EAN za pomocą wbudowanej kamery,
- historia skanowanych urządzeń,
- do pracy nie wymaga połączenia z Internetem.
Aplikacja dostępna jest na stronie www.vaillant.pl

Spotkanie partnerów Daikin 2015 

Kwiecień to dla firmy Daikin okres otwie-
rający nowy sezon, dlatego od wielu lat 
rozpoczyna go szeregiem konferencji 
dla partnerów handlowych. W tym roku 
spotkania zorganizowano aż w 10 mia-
stach. Pozwoliło to na zaprezentowanie 
najnowszej oferty produktowej Daikin 
ponad 300 Partnerom. Dodatkowo fir-
my, które w sezonie 2014 osiągnęły naj-
lepsze wyniki, zaproszono na konferen-
cję w miejscowości Kaprun w Austrii do 
hotelu Tauern Spa. Atmosfera i położe-
nie hotelu w pobliżu lodowca pozwo-
liły na połączenie części rekreacyjnej  
z konferencyjną w idealnych propor-
cjach. Spotkanie to było okazją do 
prezentacji firmy Daikin i jej osiągnięć  
w Polsce i na rynkach światowych.

http://www.instalreporter.pl
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Instalacja z pompą ciepła alpha innotec wyróżniona

Miesięcznik GLOBEnergia ogłosił wyniki konkursu „Dobre praktyki w dobrych rękach”. W tym roku wyróżnienie w tej 
dziedzinie otrzymała m.in. instalacja zbudowana w oparciu o pompę ciepła alpha innotec wykonana przez Derkon 
Systemy Instalacyjne, partnera firmy Hydro-Tech. 
Podstawowym celem inwestycji było zapewnienie ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej dwóm rodzinom zamieszku-
jącym dwulokalowy dom wolno stojący we Wrocławiu. Po dokładnym przeanalizowaniu sytuacji oraz sprawdzeniu zapo-
trzebowania budynku na ciepło, firma Derkon 
Systemy Instalacyjne zastosowała pompę cie-
pła SWC 120 H/K marki alpha innotec z pasyw-
nym chłodzeniem, buforem 200 l oraz zasob-
nikiem 300 l. Dodatkowo, system wyposażono 
w dwa zestawy elektronicznych pomp obie-
gowych. Umożliwiło to niezależne sterowanie 
ustawieniami ogrzewania w dwóch częściach 
domu, pozwalając tym samym obu rodzinom 
dostosować poziom ciepła do własnych po-
trzeb. Co bardzo istotne, mimo dwóch insta-
lacji sterowanych oddzielnie, budynek wypo-
sażono we wspólną kotłownię.

Nowy cennik Wolf

Poszukując odpowiedniego systemu grzewczego bądź 
wentylacyjnego, klienci najczęściej szukają połączenia 
najwyższej jakości produktu i rozsądnej ceny. Właśnie 
taki układ sił proponuje w swojej ofercie na 2015 rok fir-
ma Wolf. 
W nowym cenniku znajdziemy uznane już urządzenia 
Wolf takie, jak: gazowe kotły kondensacyjne CGB, ga-
zowe centrale kondensacyjne CGW, gazowe centrale 
kondensacyjne CGS, gazowo-solarne centrale grzew-
cze CSZ, olejowy kocioł kondensacyjny COB, systemy 
solarne oparte na kolektorach TopSon F3-1 i CFK-1 oraz 
systemy wentylacji budynków CWL Excellent. 
Nie zapomniano również o nowościach: gazowym ko-
tle kondensacyjnym CGB-2, gazowej centrali kondensa-

cyjnej CGW-2, gazowej centrali kondensacyjnej CGS-2, 
gazowo-solarnej centrali grzewczej CSZ-2 oraz olejo-
wym kotle kondensacyjnym TOB. Urządzenia o naj-
wyższych standardach w korzystnej cenie to nie jedy-
ne atuty oferty firmy Wolf na rok 2015. Klienci, którzy 
zdecydują się na zakupów produktów tej marki mogą 
mieć pewność, że wybierają rozwiązania charakteryzu-
jące się wysoką wydajnością i ekonomicznością. Dodat-
kowym plusem wszystkich urządzeń grzewczych oraz 
wentylacyjnych jest możliwość sterowania nimi za po-
mocą urządzeń mobilnych. Klientów z pewnością za-
interesuje również fakt, że firma Wolf udziela na swo-
je systemy 5-letniej gwarancji.
Cennik dostępny jest na stronie Wolf Polska.

Grupa Bosch ma za sobą udany początek roku 2015.  
W pierwszym kwartale obroty wzrosły o ok. 13%. W bie-
żącym roku przedsiębiorstwo przewiduje wzrost na po-
ziomie od 3 do 5%. Z uwagi na znaczący wpływ efektu 
różnic kursów wymiany walut Bosch szacuje, że no-
minalny wzrost obrotów może znajdować się powyżej 
wskazanego przedziału. Jednym z ważnych obszarów 
przyszłego wzrostu obrotów są produkty i usługi wy-
korzystujące Internet. W 2014 roku Bosch wprowadził 
na rynek wiele nowych produktów i rozwiązań bazu-
jących na integracji przedmiotów i usług z Internetem. 
Można tu wymienić np. rozwiązania programistycz-
ne dla zintegrowanych z Internetem systemów grzew-
czych i budynków. Przedsiębiorstwo zwiększyło obro-
ty nominalnie o 6,3%, do 49 mld euro w 2014 r. Dochód 
przed odliczeniem podatków i odsetek (EBIT) wyniósł 
w ubiegłym roku 3 mld euro – oznacza to wzrost r/r  
w wysokości ok. 10%.
W regionie Azji i Pacyfiku obroty Bosch wzrosły w 2014 
roku o 17%, do 13 mld euro. Udział procentowy regio-
nu w obrocie całkowitym Grupy po raz pierwszy osią-
gnął blisko 27%. Szczególnie silny wzrost odnotowa-
ły Chiny, gdzie obroty wzrosły nominalnie o 27%, do 
6,4 mld euro.
Bardzo dobrze rozwijała się sytuacja w Ameryce Północ-
nej, gdzie wzrost obrotów wyniósł nominalnie 8,6%, do 
8,5 mld euro. W Ameryce Południowej obroty wyniosły 
1,5 mld euro i były niższe o 4,4% od obrotów z poprzed-
niego roku. W Europie, pomimo utrzymującej się trud-
nej sytuacji ekonomicznej, Grupa Bosch zwiększyła ob-
roty o 2,1%, do 26 mld euro. Udział procentowy regionu 
w obrocie całkowitym Grupy wynosi 53%.

Wyniki Grupy Bosch 
na świecie w 2014

http://www.instalreporter.pl
http://www.wolf-polska.pl/fileadmin/content/PL/Do_pobrania/SYSTEMY_WOLF-PELNE_KORZYSCI_2015.pdf
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nie państwowych dokumentów potwierdzających 
ukończenie nauki wraz z uzyskaniem tytułu zawo-
dowego. Przy czym, szkoła Nowoczesnych Technik 
Grzewczych Akademii Viessmann jest jedyną tego 

typu szkołą w branży, prowadzoną przez producen-
ta – firmę Viessmann. Jest to zarazem jedyna szkoła 
firmy Viessmann na świecie o uprawnieniach szko-
ły publicznej.  

  Kształcenie specjalistów jest priorytetowym 
elementem działalności firmy Viessmann. 
Profesjonalne doradztwo, sprzedaż, montaż i obsłu-
ga serwisowa urządzeń i instalacji wymaga nieustan-
nego doskonalenia umiejętności współpracujących 
z firma fachowców.
Na polskim rynku Viessmann istnieje od 1991 roku. 
A od 2003 roku oferuje kompleksową formę kształ-
cenia w Szkole Nowoczesnych Technik Grzewczych 
Akademii Viessmann. Absolwentom szkół średnich  
i zawodowych pozwala zostać specjalistą branży Od-
nawialnych Źródeł Energii (OZE). Aktywnym fachow-
com umożliwia podniesienie kwalifikacji i uzyska-

3300 zł stypendium dla Ciebie  
w Akademii Viessmann

Zostań słuchaczem Akademii Viessmann i skorzystaj ze stypendium, które pokryje 50% kosztów Twojej nauki

Oferta przeznaczona tylko dla uczestników Pro-
gramu Instalator Viessmann, a także ich pra-
cowników: 
Zapłacimy 50% za Twoją naukę w Szkole Akade-
mii Viessmann. Zarejestruj się już dziś, by otrzy-
mać stypendium w wysokości 3300 zł, które po-
kryje połowę kosztów nauki.

Co zyskujesz dzięki Akademii Viessmann? 
•	zdobywasz	dyplom	państwowy	i	tytuł:	Technika	
Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej, 
•	uzyskujesz	tytuł	Certyfikowany	 Instalator	OZE	
(wszystkich 5 certyfikatów), 
•	otrzymujesz	EUROPASS	–	dokument	uznawany	
w całej UE, potwierdzający nabyte kwalifikacje 
zawodowe, 

•	opanowujesz	wiedzę,	dzięki	której	możesz	w	ła-
twy sposób zarobić nawet ponad 10 000 zł.

Policzmy Twoje oszczędności: 
•	oszczędzasz	3300	zł	dzięki	stypendium	Viess- 
mann, pokrywającym połowę kosztów nauki  
w Akademii, 
•	oszczędzasz	od	9000	do	nawet	12	000	zł	–	na	 
5 certyfikatach OZE, ponieważ jako absolwent Aka-
demii nie musisz uczestniczyć w płatnych szkole-
niach i egzaminach.

Ale to nie wszystko – zobacz, dlaczego jeszcze 
Akademia Viessmann jest unikalnym projek-
tem na skalę kraju: 
•	programem	stypendialnym	obejmujemy	nie	tylko	

Ciebie, ale także dowolną liczbę Twoich pracowni-
ków – dla każdego z nich możemy ufundować sty-
pendium, które pokryje 50% kosztów nauki, 
•	nie	tracisz	czasu	ani	pieniędzy	na	dojazdy	do	szkoły	
– nauka odbywa się przez Internet – na żywo, w godzi-
nach wieczornych: od 19:00, zajęcia praktyczne odby-
wają się w oddziałach firmy Viessmann – dla czynnych 
zawodowo instalatorów będzie to tylko formalność.

Jaki tytuł otrzymasz po ukończeniu Akademii? 
Jeśli masz wykształcenie średnie: po ukończeniu 
Akademii uzyskasz świadectwo państwowe, po-
twierdzające Twoje kwalifikacje zawodowe oraz ty-
tuł i dyplom: Technika Urządzeń i Systemów Ener-
getyki Odnawialnej. 
Jeśli masz wykształcenie zawodowe: otrzymasz 

świadectwo państwowe potwierdzające Twoje 
kwalifikacje zawodowe.  
Dodatkowo: 
•	po	pierwszym	roku	nauki	uzyskujesz	kwalifika-
cje do: Montażu urządzeń i systemów energety-
ki odnawialnej  
•	po	drugim	roku	nauki	uzyskujesz	kwalifikacje	do:	
eksploatacji urządzeń i systemów energetyki od-
nawialnej 

Zapisz się już dzisiaj: 
wypełnij formularz on-line lub zadzwoń: 604 447 504 
Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje 
kolejność zgłoszeń. 
Rezerwacja miejsca do niczego nie zobowiązuje – 
w każdej chwili jest możliwość rezygnacji.

www.viessmann.edu.pl 
Przejdź

Certyfikowany Instalator OZE
Przejdź

Kliknij! Zarezerwuj sobie 
miejsce. Do niczego to nie 
zobowiązuje! 

Przejdź

http://www.instalreporter.pl
http://programinstalator.pl/mymail/3756/24053edad2e40d5e4cbdc5845f429a9d/aHR0cDovL3d3dy52aWVzc21hbm4uZWR1LnBsL3phcGlzei1zaWUtd3N0ZXBuaWUv
http://www.viessmann.edu.pl/dla-kandydatow/certyfikowany-instalator-oze/
http://www.viessmann.edu.pl/zapisuj-sie-wstepnie/
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  Polityka środowiskowa Unii Europejskiej zmierza 
do zrealizowania założonego planu 20/20/20 wynika-
jącego z przyjętego Protokołu z Kioto. Powinno to na-
stąpić do 2020 roku. Plan ma na celu wprowadzenie 
zmian, które wpłyną na ochronę klimatu, zwiększą 
udział energii odnawialnej do 20%, zmniejszą emisję 
CO2 do środowiska oraz o 20% obniżą zużycie ener-
gii pierwotnej. W związku z tym, przyjęte w 2009 oraz 

2010 roku dyrektywy w sprawie ekoprojektu i ozna-
kowania energetycznego narzucają producentom 
urządzeń grzewczych i wytwarzających ciepłą wodę 
użytkową stosowanie się do określonych norm. Ich 
przestrzeganie ma sprzyjać wprowadzeniu na rynek 
wydajnych i ekologicznych produktów, które będą 
spełniały oczekiwania klientów. W Polsce zaczną one 
obowiązywać już 26 września bieżącego roku. 

Dbamy o ekologię

Dyrektywy ekokoncepcji zwane ekoprojektem oraz 
oznakowaniem energetycznym wprowadzają określone 
ograniczenia. Mają one na celu redukcję wpływu na śro-
dowisko produktów zużywających energię. Dyrektywa 
unijna ustanawia minimalną sprawność energetyczną 
oraz górną granicę zanieczyszczeń emitowanych przez 
urządzenia grzewcze oraz te, które służą do produkcji 
ciepłej wody użytkowej. Dotyczy więc ona pomp cie-
pła, podgrzewaczy wody, zasobników buforowych, so-
larnych instalacji grzewczych, kotłów, w tym kondensa-
cyjnych, systemów regulacji itd. o mocy poniżej 400 kW  
oraz o pojemności do 2000 litrów. Ich producenci od 
września tego roku muszą oferować rozwiązania zgod-
ne z wymaganiami dyrektywy ekoprojektu. Marka De 
Dietrich aktywnie włącza się w rozwijanie świadomości 
konsumenckiej na temat zapotrzebowania energetycz-

nego sprzętu, prowadząc rzetelną politykę informacyj-
ną i promując ekologiczne rozwiązania. 

Etykietowanie energetyczne 

Dyrektywa unijna narzuca producentom stosowanie 
specjalnych etykiet energetycznych. Będą one po-
dobne do tych spotykanych na urządzeniach AGD. 
Umieszczone w widocznym miejscu mają być ener-
getyczną „wizytówką” danego produktu. Na etykie-
tach powinny znaleźć się takie informacje, jak: na-
zwa producenta, nazwa urządzenia i modelu, poziom 
emitowanego hałasu w trakcie jego pracy oraz moc 
cieplna. Co więcej, powinny być one także ozna-
kowane odpowiednią klasą efektywności energe-
tycznej w skali od A+++ do G (dla ogrzewania) oraz 

od A do G (dla ciepłej wody). Informacje, które znaj-
dują się na etykiecie, muszą pojawić się również  
w każdym dokumencie związanym z produktem, np.  
w materiałach reklamowych i folderach. Głównym wy-
znacznikiem przypisania danego urządzenia do wła-
ściwej klasy energetycznej stanie się współczynnik 
jego efektywności, a więc stosunek uzyskanej ener-
gii do wykorzystanej energii pierwotnej. 
Konsekwentne oznakowanie pozwoli już na etapie 
kupna ocenić jakość wybranego produktu i porównać 
go z innymi. Etykiety będą stosowane dla urządzeń 
grzewczych oraz generatorów ciepłej wody użytko-
wej, których moc nie przekroczy 70 kW. Im wyższa 
klasa energetyczna, tym lepiej dla klienta, który bę-
dzie mieć pewność, że inwestuje w ekonomiczne  
i ekologiczne urządzenie.  

Już niebawem branżę urządzeń grzewczych czeka rewolucja. We wrześniu zacznie 
obowiązywać dyrektywa w sprawie ekoprojektu oraz oznakowania energetycznego. 

Co to oznacza dla instalatorów i klientów 
indywidualnych? 

De Dietrich: co trzeba 
wiedzieć o ErP? 

Waldemar matuszyński

Stawiamy na hybrydy

Na jakie urządzenia grzewcze najlepiej postawić? Należy pamię-
tać, że po wejściu w życie ErP największym wskaźnikiem efektyw-
ności energetycznej będą się odznaczać generatory hybrydowe. 
Ich główną zaletą jest łączenie w sobie kilku sposobów wytwa-
rzania energii. Najprostszy przykład takiego urządzenia stanowi 
kondensacyjna centrala grzewcza, połączona systemowo z ba-
terią kolektorów słonecznych. Automatyka takiego systemu jest 
zdolna do optymalizacji procesu wytwarzania ciepła z prioryte-
tem wykorzystania energii słonecznej. W ofercie De Dietrich przy-
kładem takiej hybrydy jest typoszereg MODULENS G AGC…/V220 
SHL połączony z baterią solarną.
Oprócz opisanej hybrydy De Dietrich oferuje inne innowacyjne, wie-
loenergetyczne produkty, zaprojektowane według filozofii ecodesign, od-
powiadające, a nawet przewyższające wymagania dyrektywy. Rozwiązania te są oferowane wraz  
z zestawem usług adresowanych zarówno do profesjonalistów, jak i użytkowników indywidualnych.

De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o.
ul. Mydlana 1, 51-502 Wrocław
tel. 71 345 00 51, faks 71 345 00 64
infolinia 801 080 881, biuro@dedietrich.pl
www.dedietrich.pl, www.blog.dedietrich.pl 
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  Najważniejsze w domu… ciepło

Ciepło stanowi podstawową potrzebę w bilansie 
energetycznym budynku jednorodzinnego. Według 
raportu GUS o zużyciu energii w gospodarstwach 
domowych [1], na ogrzewanie domów jednorodzin-
nych przypada średnio 68,8% całkowitej ilości energii 
zużywanej rocznie w domu. Na podgrzewanie wody 
użytkowej przypada 14,8%, na gotowanie posiłków 
8,3%, na zasilanie sprzętu elektrycznego 6,6%, a na 
oświetlenie 1,5% energii (rys. 2).

Największy potencjał do szukania oszczędności, leży 
więc niezmiennie po stronie ograniczania zużycia 
ciepła i jego efektywnego wytwarzania. Wpływa to 
jednocześnie na ograniczanie dotkliwego w Polsce 
problemu niskiej emisji zanieczyszczeń powstającej 
z lokalnego spalania paliw. W ostatnich 10 latach to 
zresztą ciepło zanotowało największy wzrost kosz-
tów zakupu – średnio 2-krotnie więcej w stosunku do 
energii elektrycznej. Te fakty nie zawsze są niestety 
znane, co potwierdza raport „Energooszczędność  
w moim domu 2015” [2], który mówi, że nadal połowa 

Koszty eksploatacji instalacji solarnej należą 
do najniższych w porównaniu do urządzeń 
grzewczych zużywających paliwo lub energię 
elektryczną. Zakładając nawet, że pompa 
obiegowa pracuje 8 godzin w ciągu dnia 
dla podgrzania 300 litrów ciepłej wody, 
pobierając średnio 30 W energii elektrycznej, 
koszty pracy wyniosą około 0,14 zł (rys. 1). 
Przy zastosowaniu pompy z płynną regulacją 
obrotów, koszty te będą jeszcze niższe.  
Dla porównania koszty podgrzania 300 litrów 
wody przez inne urządzenia grzewcze mogą 
być wyższe od 15 do ponad 50 razy.

Kolektory słoneczne –  
nie o budowie, a o rynku… 

Aspekty ekonomiczne, motywy zakupu i... etykiety energetyczne

ireneusz Jeleń

Rys. 1  Porównanie kosztów podgrzewania wody użytkowej 300 litrów o 45oC. Ceny 
paliw i energii przyjęto dla I kwartału 2015 r., sprawności urządzeń grzewczych poza 
sezonem grzewczym tylko w trybie pracy c.w.u., w kolejności jak wykresie począwszy 
od bojlera elektrycznego: 98%, 80%, 70%, 70%, 90%, 50%, 50%, 3,5 (COP)

Rys. 2  Bilans budynków jednorodzinnych według danych GUS 
(4576 gospodarstw domowych) [1]

Nic by mnie  
nie skłoniło 

Obniżenie kosztów 
zakupu energii 

Pozytywny wpływ na 
środowisko naturalne 

Możliwość uzyskania  
dofinansowania 

Niska cena urządzeń 

Trudno powiedzieć,  
nie wiem 

Rys. 3  Powody zainteresowania inwestycją 
– zakup instalacji solarnej (badanie 2012, 
800 respondentów w Polsce) [3]
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zainstalowanej, m2/1000 mieszkańców), pozostaje 
w kraju bardzo wysoki.

Koszty inwestycyjne i okres zwrotu 

Oczekiwanie korzystnej ceny zakupu urządzeń, czy 
też całych systemów grzewczych jest uzasadnione 
ze względu na opłacalność inwestycji. Oczywiście 
pod uwagę należy wziąć szereg innych czynników, 
jak m.in. opiekę serwisową, warunki i okres trwania 
gwarancji, czy też potwierdzenie jakości i sprawno-
ści (w przypadku kolektorów słonecznych chociaż-
by znak Solar Keymark). Optymalny koszt inwesty-
cji to przede wszystkim relacja ceny do wydajności. 
W przypadku instalacji solarnej im „tańsze będzie 
wytworzone ciepło”, czyli im niższy będzie wskaź-
nik „cena/wydajność” (zł/W, zł/kWh), tym krótszy bę-
dzie okres zwrotu kosztów inwestycji. 
Jak wskazują kalkulacje (tabela 1), nie zawsze wy-
raźny wzrost cen urządzeń niesie ze sobą propor-
cjonalny wzrost efektywności systemu, co powo-
duje wydłużenie okresu zwrotu kosztów inwestycji.  

W przypadku samych kolektorów słonecznych na-
wet stosunkowo nieznaczne zwiększenie sprawności, 
np. z 80 do 82% może się wiązać z wyraźnym wzro-
stem ceny wynikającym z zastosowania innej budo-
wy absorbera, szkła antyrefleksyjnego, bardziej zło-
żonej izolacji cieplnej, itp.

Krótko o trendach technicznych…

Energetyka słoneczna termiczna, która rozwija się 
intensywnie od lat 90., spowodowała rozwój tech-
nologiczny, ale również, jak w innych rozwijających 
się branżach, obniżanie kosztów wytworzenia urzą-
dzeń. Jest to skutek zarówno wprowadzania no-
wych materiałów (m.in. aluminium, pokrycie PVD), 
jak i wdrażania nowszych wydajniejszych techno-
logii produkcji (m.in. spawanie laserowe, automa-
tyzacja produkcji). 
Wpływ na niższe koszty wytworzenia (rys. 5) ma 
również efekt znacznego zwiększenia produkcji,  
a także liczby producentów konkurujących ze sobą 
na globalnym rynku. Trendy technologiczne wskaza-

Polaków nie zdaje sobie sprawy z tego, że najwięk-
sze zużycie energii w domu leży po stronie potrzeb 
ciepła. Jednocześnie należy pamiętać, że im wyższy 
będzie standard energetyczny budynku, tym wyższy 
będzie udział ciepła potrzebnego dla podgrzewania 
wody użytkowej. Może ono wynosić nawet do 30% 
i więcej rocznych potrzeb ciepła. Instalacje solarne 
znajdują najczęściej zastosowanie do podgrzewania 
wody użytkowej, ale coraz częściej również w Polsce, 
do wspomagania ogrzewania budynku.

Motywy zakupu instalacji solarnej 
w Polsce

Korzystny wpływ na wydatki domowe związane  
z zakupem paliwa lub energii są głównym powodem 
zakupu instalacji solarnej w Polsce (rys. 3). Drugą 
istotną przyczyną jest pozytywny wpływ na środo-
wisko naturalne. Dofinasowanie inwestycji oraz ni-
ska cena są ważne, ale w dalszej kolejności.
Najpopularniejszy w ostatnim okresie program do-
tacji tzw. „45%” prowadzony przez NFOŚiGW zo-
stał wykorzystany w 67 000 budynkach, co stanowi 
około 1,1% wszystkich budynków mieszkalnych ist-
niejących w kraju. Jak więc widać nasycenie rynku 
i potencjał rozwoju (także w ujęciu statystyk mocy 

 ZESTAW 1 ZESTAW 2 ZESTAW 3
Wydajność kolektora W/m2 (16÷64 K) 475 438 493
Uzysk jednostkowy ciepła (kWh/m2rok) 444 412 448
Całkowity uzysk ciepła (kWh/rok) 2056 1910 2078
Cena kolektora (zł netto) 1 600 2 600 3 400
Koszt brutto inwestycji (zł brutto) 10 800 14 000 15 500
Wskaźnik „cena/wydajność” (zł/W) 3,37 6,10 6,94
Wskaźnik „cena/uzysk ciepła” (zł/kWh) 5,24 7,33 7,46
Okres zwrotu kosztów (lat) od 8,4 lat od 11,8 lat od 12,0 lat

Rys. 4  Dominującą pozycję na rynku europejskim 
zajmują absorbery typu aluminium-miedź wykonywane 
w technologii spawania laserowego 
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Rys. 5  Indeks kosztu wytworzenia kolektora słonecznego w latach 1995-2010 wraz z prognozą  
do roku 2020 [4]

Tab. 1  Porównanie szacunkowych efektów ekonomicznych dla 3 zestawów solarnych  
z kolektorami płaskimi o powierzchni 2,3 m2 absorbera. Parametry i ceny na podstawie
danych producentów, wyniki symulacji wg programu GetSolar. Okres zwrotu kosztów zależny  
jest od rodzaju paliwa/energii oraz sprawności źródła ciepła
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Rys. 7  
Obowiązujący 
od 26.09.2015 
wzór etykiety dla 
podgrzewacza 
pojemnościowego 
wody wskazujący 
pojemność (L) 
oraz wysokość 
strat ciepła (W). 
Od 26.09.2017  
zostanie dodana 
klasa A+ oraz 
usunięta najniższa 
klasa G

systemu złożonego z kotła, podgrzewacza pojem-
nościowego i kolektorów słonecznych. Dzięki takie-
mu połączeniu możliwe będzie podwyższenie kla-
sy efektywności, np. z A do A+. W dalszej przyszłości 
może być to wymogiem uzyskania dofinansowania 
do inwestycji.

Ciepło, czy energia elektryczna ze słońca?

Często można się zetknąć z dyskusją zasadności zasto-
sowania kolektorów słonecznych lub paneli fotowol-
taicznych. Należy wziąć pod uwagę szereg czynników. 
Niewątpliwą zaletą paneli fotowoltaicznych jest wytwa-
rzanie najwyższej formy energii – energii elektrycznej, 
którą można wykorzystać dla różnych potrzeb. Jed-
nak wytwarzanie i magazynowanie energii elektrycz-
nej ma również swoje ograniczenia w zastosowaniu  
w budynkach indywidualnych o charakterze mieszkal-
nym. Krótkie zestawienie cech dwóch rodzajów syste-
mów zamieszczono w tabeli 2. Nie jest także opłacal-

ne podgrzewanie wody grzałką elektryczną zasilaną 
z paneli PV (testy porównawcze ITW Stuttgart 2013).
Tak jak wskazano na wstępie (rys. 2) podstawową 

ne w artykule „Kolektory słoneczne płaskie – wczoraj  
i …dziś” nie uległy znaczącym zmianom. 
Można mówić na pewno o dalszym wzmocnieniu 
trendu wypierania miedzi przez aluminium w budo-
wie absorbera, czy też dominacji pokryć absorberów 
typu PVD. Na pewno wyraźnym trendem jest roz-
budowa możliwości układów automatyki związana  
z pracą instalacji solarnych w układach hybrydowych, 
a także rozwojem systemów zdalnego nadzoru pracy.

Dyrektywa ErP i …zmiany dla 
energetyki słonecznej

Etykiety dla kolektorów słonecznych?
Wprowadzenie w życie dyrektywy UE 2009/125/WE 
nazywanej często dyrektywą ErP, niesie ze sobą 
skutki także dla segmentu energetyki słonecznej. 

Chociaż takie rozważania były podejmowane i uza-
sadniane jako te, które wykażą znaczenie wykorzy-
stania energii słonecznej o najniższym zużyciu ener-
gii pierwotnej (rys. 6). Kolektory słoneczne podlegają 
wymaganiu nadawania etykiet jedynie jako elemen-
ty składowe zestawów pakietowych, gdzie obecne 
jest konwencjonalne źródło ciepła (kocioł grzewczy, 
podgrzewacz elektryczny, itp.).

Wymagania dla pomp obiegowych
Współczynnik efektywności energetycznej (EEI) dla 

pomp obiegowych, od 1 sierpnia br., musi wynosić 
poniżej 0,23. Dotyczy to wszystkich pomp, tzn. i sa-
modzielnych, i wbudowanych w urządzenia grzew-
cze i grupy pompowe. Zastosowanie pompy wyso-
koefektywnej obniża zużycie energii elektrycznej. 
Przykładowo pompa o 3-stopniowej regulacji obro-
tów cechuje się poborem energii 36/43/49 W, podczas 
gdy jej zamiennik w tej samej instalacji – pompa wy-
sokoefektywna: od 3 do 45 W. W znacznym zakresie 
pracy zużycie energii elektrycznej będzie mogło być 
niższe i przy dynamicznym sterowaniu pracą pompy 
obiegowej zużycie roczne energii liczone w kWh po-
winno być niższe o 50 do 80%. Koszt zakupu grupy 
pompowej z pompą wysokoefektywną jest zwykle 
wyższy o około 15% w porównaniu do wersji z pom-
pą stopniową. Dla małej instalacji solarnej, gdzie zu-
życie energii elektrycznej było i tak niskie, efekt eko-
nomiczny zastosowania bardziej oszczędnej pompy 
obiegowej nie jest może spektakularny, ale okres 
zwrotu kosztów inwestycji powinien zamknąć się  
w zakresie od 5 do 8 lat.

Wymagania dla podgrzewaczy pojemnościowych
Kolejną zmianą na rynku będzie wymaganie nada-
wania etykiet efektywności energetycznej od 26 
września br. Dotyczyć to będzie także podgrzewa-
czy wody użytkowej oraz podgrzewaczy uniwersal-
nych (do wspomagania ogrzewania) o pojemności 
do 500 litrów. Wymagania określają maksymalną 
stratę ciepła (W, kWh). Przewiduje się, że większość 
podgrzewaczy 2-wężownicowych oraz uniwersal-
nych dobrej klasy będzie mieć klasę B, a jedynie nie-
liczne o podwyższonym standardzie izolacji cieplnej, 
najwyższą klasę A.

Etykiety dla zestawów
Przede wszystkim jednak kolektory słoneczne będą 
się najczęściej pojawiać w etykietach energetycznych 
dla kompletnych zestawów. Obowiązkiem sprzedaw-
cy/producenta oferującego klientowi system grzew-
czy będzie przedstawienie zbiorczej etykiety dla np. 

Kolektory słoneczne 
płaskie – wczoraj i …
dziś

Pobierz

0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350%

Kocioł elektryczny
Kocioł grzewczy (klasa B1)

Kocioł gazowy
Kocioł olejowy

Kogeneracja
Pompa ciepła A/W
Pompa ciepła S/W
Kocioł na biomasę
Kolektor słoneczny

Zużycie energii pierwotnej 

Rys. 6  Zużycie energii pierwotnej przez urządzenia grzewcze w odniesieniu do energii 
wytwarzanej (=100%) [5]

Same kolektory słoneczne nie podle-
gają wymaganiu nadawania im ety-
kiet efektywności energetycznej
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potrzebą budynku jest ciepło. Dodatkowo w Polsce 
jego wytwarzanie jest związane z uciążliwym proble-
mem niskiej emisji zanieczyszczeń. Jedynie zwiększa-
nie efektywności wytwarzania ciepła, ograniczanie 
jego zużycia oraz stosowanie czystych paliw może 
lokalnie ograniczać to szkodliwe zjawisko. Jak wska-
zuje chociażby przykład Niemiec, kraju o najbardziej 
rozwiniętej „zielonej” produkcji energii elektrycznej, 
w ostatnich latach emisja CO2 wzrasta i mówi się  
o „paradoksie transformacji energetycznej”. 

Literatura:

[1] „Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2012 r.”, 
GUS, 2014 
[2] „Energooszczędność w moim domu 2015”, Effective PR, 2015
[3] „Raport ConQuest Consulting – Rynek energii słonecznej  
w Polsce – trendy, tendencje i finansowanie”, 2012
[4] „Strategic Research and Innovation Agenda for Renewable 
Heating & Cooling”, RHC-Platform, 2013
[5] „Energielabel für Sonnenkollektoren?”, S.Abrecht, Sonne 
Wind & Wärme, 12/2014  

Kolektory 
słoneczne

Instalacja 
fotowoltaiczna

Względne koszty 
inwestycji 100% 200÷350%

Opodatkowanie 
użytkownika niepraktykowane wprowadzane  

w krajach UE
Zależność od odbiorcy 
sieciowego niezależne zależne  

(dla ON-GRID)

Sprawność cały system ok. 
40÷60% zwykle 10÷15%

Względna wymagana 
powierzchnia na dachu 100% 300÷400%

Magazynowanie ciepła/
energii

łatwe w zbiorniku 
wody

akumulatory 
(trwałość, koszty)

Zmniejszenie niskiej emisji TAK NIE

Trwałość sprawdzona 
technologia

 spotykany  
tzw. efekt PID

Wsparcie gospodarki 
krajowej

wysokie 
(produkcja)

niskie  
(głównie import)

Środowisko naturalne możliwość 
recyclingu

utylizacja lub 
składowanie

Tab. 2  Porównanie cech charakterystycznych – kolektory 
słoneczne a fotowoltaika
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BOSCH: inżynier sprzedaży urządzeń klimatyzacyjnych 
BART: inżynier sprzedaży/kierownik 
AIRCON: inżynier wsparcia sprzedaży/projektu 
VENTIA: kierownik regionu Warszawa 
ZĘBIEC: doradca techniczno-handlowy 
BUDIMEX: majster/kierownik robót 
OVENTROP: dyrektor handlowy 
NIBE-BIAWAR: regionalny kierownik sprzedaży 
VTS: Junior Product Manager 
CALDO: specjalista ds. wsparcia technicznego 
GEPRO: monter wentylacji 

RESPOL: dyrektor oddziału 
KLIMOSZ: handlowiec 
PRO-HUB: projektant/asystent projektanta 
ONNINEN: przedstawiciel handlowy 
RESPOL: specjalista ds. techniczno-handlowych 
MIRBUD: kierownik robót sanitarnych 
KLIMAT SOLEC: kosztorysant 
MARWENT: kierownik robót 
GMV: technik instalacji 
WARBUD: inżynier robót sanitarnych 
SYSTEMAIR: Produkt Manager 
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  Logasol SKS 5.0 to płaski kolektor słoneczny 
o powierzchni 2,55 m2 wyróżniający się wyjątkową 
wydajnością, niezawodnością i żywotnością. Wy-
pełniony jest gazem szlachetnym – argonem, który 
ogranicza utratę ciepła przez szybę kolektora. Za-

stosowanie hermetycznie szczelnej obudowy chroni 
kolektor przed wilgocią i zanieczyszczeniami. Dzięki 
temu na wewnętrznej stronie szyby w godzinach po-
rannych nie pojawia się para wodna i urządzenie od 
razu pracuje w pełni efektywnie. Na wyjątkową efek-

tywność kolektorów Logasol SKS 5.0 wpływa także 
zastosowanie strukturalnego szkła solarnego, bar-
dzo dobrze przepuszczającego światło i miedziano-
-aluminiowego absorbera pokrytego wysokoselek-
tywną powłoką Sunselect. 
Nowy kolektor firmy Buderus znacząco zredukuje 
koszty związane z podgrzewaniem wody użytko-
wej i wspomoże urządzenia zapewniające ogrze-
wanie budynku, zmniejszając koszty również  
w tym obszarze.
Obudowę Logasol SKS 5.0 wykonano z odlewu  
z włókna szklanego wzmocnionego poliestrem. Jest 
to mocny, odporny na korozję i działania promieni 
UV, a przy tym wyjątkowo lekki materiał. Dzięki nie-
mu oraz specjalnym wgłębieniom w obudowie ko-
lektora, ułatwiającym jego przenoszenie, transport 
kolektora na dach jest znacznie łatwiejszy. Niezwy-
kle prosty jest również sam sposób instalacji – zaci-
skowa technika połączeń hydraulicznych nie wymaga 
żadnych narzędzi. Do połączenia dwóch kolektorów 
niezbędny będzie jedynie klucz sześciokątny. 
Logasol SKS 5.0 dostępny jest zarówno w wersji pio-
nowej, jak i poziomej z kompletem akcesoriów do 

montażu na dachu pochyłym, płaskim/fasadzie oraz  
w połaci dachu.
Kolektory słoneczne Buderus Logasol SKS 5.0 
są w sprzedaży od 1 kwietnia 2015 r.

Rozwiązania techniczne w Logasol SKS 5.0
•	Płaski	kolektor	słoneczny	o	powierzchni	brutto	 
2,55 m2 .
•	Miedziano-aluminiowy	absorber	pokryty	wysoko-
selektywną powłoką Sunselect w technologii PVD. 
•	Szczelna	przestrzeń	pomiędzy	szybą	a	absorberem,	
wypełniona gazem szlachetnym-argon.
•	Układ	orurowania	w	formie	dwóch	meandrów	po-
łączonych równolegle.
•	Połączenie	orurowania	
z absorberem za pomocą 
„omega welding”.
•	Izolacja	podstawy	kolek-
tora z wełny mineralnej  
o grubości 50 mm.
•	Strukturalne	szkło	solar-
ne o grubości 3,2 mm o ni-
skiej zawartości żelaza.

Nowe kolektory słoneczne Logasol SKS 5.0 marki Buderus to gwarancja 
zwiększonej efektywności w pozyskiwaniu energii ze słońca, dzięki 
wypełnieniu gazem szlachetnym i hermetycznie szczelnej obudowie.

Kolektory 
słoneczne 
Logasol SKS 5.0 
marki Buderus 

Lekkie, niezwykle efektywne
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•	Obudowa	w	technologii	SMC	z	odlewu	z	włókna	
szklanego wzmocnionego poliestrem.

Korzyści

•	Jeden	kolektor	o	dużej	powierzchni	to	oszczęd-
ność miejsca i środków na dodatkowe podłączenia.
•	2,24	m2 efektywnej powierzchni, która przekształ-
ca energię słoneczną w energię niezbędną do pod-
grzewania c.w.u. bądź wspomagania c.o.
•	3956	W	darmowej	energii	z	każdego	kolektora	przy	
∆T=10 K.
•	Szczelna	przestrzeń	pomiędzy	szybą,	a	absorbe-
rem to mniejsze straty ciepła do otoczenia i wyższa 

odporność na warunki zewnętrzne, a także brak ten-
dencji do parowania szyby.
•	Mniejsze	opory	przepływu	czynnika,	a	zatem	mniej-
sze koszty pracy pomp obiegowych.
•	Połączenie	rur	absorbera	oraz	płyty	w	technologii	
„omega welding” nie wymaga spawania aluminium 
bezpośrednio do miedzi.
•	Szybkość	i	łatwość	montażu,	niewymagająca	na-
rzędzi.
•	Brak	potrzeby	robienia	otworów	w	dachu	w	dwóch	
różnych miejscach. Króćce zasilania i powrotu prze-
chodzą przez dach w jednym miejscu.
•	Jednostronne	połączenie,	aż	do	5	kolektorów	w	rzę- 
dzie.  

Producent BUDERUS
Nazwa Logasol SKS 5.0-s Logasol SKS 5.0-w
Typ kolektora płaski pionowy płaski poziomy
Powierzchnia czynna kolektora (apertura) 2,24 m2

Wymiary brutto szer. x wys. x gł. 1175x2170x87 mm 2170x1175x87 mm
Sprawność optyczna 
(względem pow. czynnej) 82,4% 82,9%

Współczynnik strat ciepła a1/a2 [W/m2k] 3,467 W/m2K; 0,015 W/m2K2 3,654 W/m2K; 0,017 W/m2K2

Ciężar bez czynnika roboczego 49 kg
Obudowa włókno szklane wzmocnione poliestrem
Materiał absorbera aluminium
Warstwa absorbująca naniesione w technologii PVD
Materiał przewodów absorbera miedź
Układ przewodów absorbera podwójny meander
Izolacja (typ, grubość) wełna mineralna 50 mm
Szkło (typ, klasa przepuszczalności) szkło solarne 
Grubość szkła 3,2 mm
Gwarancja 5 lat
Atesty Wypełnienie gazem szlachetnym – argon Solar Keymark 011-7S 2273F Solar Keymark 011-7S 2271F
Cena netto producenta 3350 zł netto

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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Przygotowanie ciepłej wody i ogrzewanie budynku stanowią największą część 
kosztów jego eksploatacji. W jaki sposób można je obniżyć? Zastosowanie instalacji 
solarnej jest jedną z odpowiedzi na tak zadane pytanie. Potencjalne oszczędności 
w zużyciu energii sięgają kilkudziesięciu procent. Firma Oventrop już wiele lat temu 
rozszerzyła swój program sprzedaży o kompletne systemy solarne. Każdego roku 
program dostaw uzupełniany jest  
o kolejne produkty z tego segmentu.

Kompleksowa 
instalacja solarna  
w ofercie Oventrop

  W ostatnim czasie do oferty firmy wprowa-
dzono m.in. zawór równoważący Hydrocontrol STR 
do obiegów solarnych, naczynie schładzające oraz 
elementy do szeregowego łączenia kolektorów  
w większe układy. W asortymencie firmy znaleźć moż-
na – oprócz kolektorów i grup pompowych – rów-
nież armaturę do instalacji solarnych, solarne grupy 
bezpieczeństwa, solarne naczynia wzbiorcze i bufory  
o objętościach 300, 500, 800, 1000 i 1500 l.

Atuty oferty Oventrop
Zarówno kolektory płaskie, jak i próżniowe (OKP 10 
oraz  OKP 20, zbudowane z dwuściennych rur typu heat 
pipe) charakteryzują się wysoką sprawnością działa-
nia. Zastosowanie najnowocześniejszych technologii  
i materiałów pozwala uzyskać wysoki poziom spraw-
ności absorpcji energii nawet w mniej sprzyjających 
warunkach (np. pochmurny dzień). Próżnia izolacyj-
na w kolektorach rurowych oraz wysokoselektywna 

http://www.instalreporter.pl
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kolektora z różnego rodzaju zasobnikami buforo-
wymi bądź podgrzewaczami wody użytkowej. Go-
towe do montażu i uruchomienia grupy dostarcza-
ne są wraz z estetycznymi obudowami izolacyjnymi. 
Proces produkcyjny każdej grupy solarnej kończy się 
próbą ciśnieniową, znacząco więc maleje ryzyko wy-
stąpienia nieszczelności i zakłóceń w jej działaniu.
Oprócz sprzedaży do hurtu pod własną marką firma 
Oventrop dostarcza grupy solarne Regusol dla wie-
lu znanych firm oferujących kompletne systemy so-
larne (w tzw. systemie OEM).
Jako jeden z nielicznych producentów dostarczamy 
grupy pompowe  z pompami elektronicznymi,  speł-
niającymi najwyższe wymogi energooszczędności  
w tym dyrektywy, która obowiązywać będzie od wrze-
śnia 2015 ( pobór energii w trakcie pracy poniżej 45 W).

Zaawansowane sterowanie
Grupy pompowe w zaawansowanym wykonaniu wy-
posażone są w nowoczesne sterowniki cyfrowe. Ich 
zadaniem jest sterowanie pracą wszystkich elemen-
tów instalacji i zapewnienie jej niezawodnego i efek-

tywnego działania. Oferowane sterowniki umożliwiają 
zarządzanie nawet bardzo rozbudowanymi układa-
mi. Funkcjonalność poszczególnych typów zależna 
jest od zastosowanych rozwiązań i oczekiwań użyt-
kownika. W swojej ofercie firma Oventrop ma ste-
rowniki systemów do przygotowania:
•	c.w.u	(Regtronic	RC)
•	c.w.u	i	wspomaganie	grzania	(Regtronic	RC-P,	RC-B, 
RM-B)

Wsparcie techniczne
Jakość oferowanych produktów i usług jest od zawsze 
podstawową dewizą firmy Oventrop. Celem nadrzęd-
nym jest zadowolenie klienta końcowego i zapewnie-
nie jak najlepszej opieki współpracującym z nami insta-
latorom. W terenie sprzedaż i doradztwo prowadzone 
jest przez wyspecjalizowany zespół doradców tech-
niczno-handlowych. Ich codzienna praca to wspar-
cie instalatora i klienta na każdym etapie inwestycji.  
Na etapie projektowania i doboru urządzeń oraz ana-
lizy schematów hydraulicznych instalacji solarnych 
pomocą służy biuro techniczne firmy.  

powierzchnia absorbera pozwala pozyskać dodatko-
we ciepło nawet w przypadkach krótkotrwałego lub 
charakteryzującego się niskim kątem padania pro-
mieniowania słonecznego. Specjalne antyrefleksyjne 
szkło kolektora płaskiego ma wysoki współczynnik 
przenikania światła (do 96%). Zaizolowanie kasety 
kolektora płaskiego z użyciem wełny mineralnej gr. 
60 mm pozwala zminimalizować straty ciepła. Dalsze 
polepszenie parametrów uzyskano dzięki zastoso-
waniu uszczelnienia EPDM między aluminiową ramą 
a szybą kolektora. 
Wszystkie te czynniki pozwoliły osiągnąć wysoki sto-
pień efektywności, potwierdzony certyfikatem So-
lar Keymark.
Kolektory firmy Oventrop oferują wysoką wydajność przy 
niewielkich stratach ciśnienia, dzięki czemu możliwe jest 

łączenie w jednym polu do 5 kolektorów płaskich i 6 próż-
niowych (bez konieczności stosowania układu Tichel-
manna, czyli tzw. podłączenia naprzemiennego). Układ 
taki pozwala na zmniejszenie powierzchni montażowej. 
Kolektory z oferty Oventrop można montować  
w układzie pionowym (np. na fasadach budynku) lub 
poziomym, na dachu, w konstrukcji dachu lub jako 
wolno stojące. Stosując kolektory OKF-MQ możli-
we jest wykonanie większych instalacji, w tym prze-
mysłowych; umożliwiają one zestawianie w jednym 
polu  do 10 kolektorów

Solarne grupy pompowe
Firma Oventrop oferuje szeroki wybór solarnych 
grup pompowych o wspólnej nazwie Regusol, któ-
re znajdują zastosowanie do koordynacji działania 

Producent OVENTROP
Nazwa OKF-CK22 OKF-CS 22 OKF-MQ 25 OKP10 OKP20
Typ kolektora płaski próżniowy Heat Pipe
Powierzchnia czynna 
kolektora (apertura) 2,02 m2 2,02 m2 2,37m2 0,94 m2 1,88 m2

Wymiary brutto  
szer. x wys. x gł. 1160x1930x110 mm 1163x1933x80 mm 2151x1215x80 mm 1995x852x120 mm 1995x1632x120 mm

Sprawność optyczna 
(względem pow. czynnej) 83,3% 78% 79,6% 73,4% 73,4%

Współczynnik strat 
ciepła a1/a2 (względem 
pow. czynnej)

3,55/0,0146  
W/(m2K2)

3,95/0,0139  
W/(m2K2)

3,05/0,021  
W/(m2K2)

2,166/0,0121  
W/(m2K2)

1,529/0166  
W/(m2K2)

Ciężar bez czynnika 
roboczego 37 kg 33 kg 44 kg 46 kg 92,10 kg

Obudowa (materiał, 
opcja koloru)

rama z aluminium z izolacją,  
kolor szary, w opcji kolor czarny 

rama z aluminium 
z izolacją wymiennik aluminiowy

Materiał absorbera laserowo spawany absorber aluminiowo-miedziany rura próżniowa z rurką Heat Pipe  
i blachą termoprzewodzącą 

Materiał absorbera Al, Cu AlN/SS-ALN/Cu
Układ przewodów 
absorbera podwójna harfa meander 10x rura heat pipe 20x rura heat pipe

Izolacja (typ, grubość) wełna mineralna 
60 mm WLG 040

wełna mineralna 
40 mm WLG 040

wełna mineralna 
30 mm WLG 040

pianka 
poliuretanowa, 

wełna mineralna 
40 mm

poliuretan, wełna 
mineralna 40 mm

Szkło (typ, klasa 
przepuszczalności)

szkło solarne 
z warstwą 

antyrefleksyją
szkło solarne 

szkło solarne 
o wysokiej 

przeźroczystości
szkło borokrzemowe 

Grubość szkła 4 mm 3,2 mm 4 mm 1,6 mm 1,6 mm
Gwarancja 2 lata
Atesty Solar Keymark

Oventrop sp. z o.o.
Bronisze, ul. Świerkowa 1B
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 722 96 42, faks 22 722 96 41
info@oventrop.pl, www.oventrop.pl
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Zestaw solarny z 8 kolektorami płaskimi KS2100 TLP AC i podgrzewaczem uniwersalnym INTEGRA 

Wyróżniki techniczne kolektorów słonecznych 
Hewalex to:
•	sprawdzone	rozwiązania, dzięki 25-letniemu do-
świadczeniu produkcyjnemu
•	pełnowartościowa	 gwarancja	 standardowo	 
10 lat na kolektory płaskie i próżniowe, bez ogra-
niczeń użytkowych lub wykluczeń elementów skła-
dowych kolektora
•	optymalne	koszty	inwestycji	do	efektów	pracy,	 
wyrażone szczególnie korzystnym wskaźnikiem 
„Cena/Wydajność” przekładającym się na krótkie 
okresy zwrotu kosztów inwestycji
•	dostosowanie	do	wymagań	technicznych	i	ceno-
wych, także przy odrębnych przepisach krajowych jak 
np. dla rynku francuskiego (odporność mechaniczna 
3000 Pa zamiast 1000 Pa wg Solar Keymark)
•	ochrona	przed	przegrzewaniem, także kolektora 
próżniowego KSR10 z dolnymi przyłączami dla szyb-
kiego opróżniania z glikolu w stanie stagnacji

Zestawy solarne dostosowane do potrzeb
W oparciu o kolektory płaskie i próżniowe dostępne 
są zestawy solarne w szerokim zakresie od 2 do 8 ko-
lektorów (łącznie od 3,6 do 14,6 m2 apertury), z pod-
grzewaczem o pojemności od 200 do 800 litrów. Ko-
rzyścią z zakupu kompletnego zestawu jest nie tylko 
ułatwienie jego doboru i kompletacji, ale także do-
datkowe korzyści dla wykonawcy i użytkownika w ra-
mach Programu Przedłużenia Gwarancji (PPG). Okres 
ochrony gwarancyjnej dla kolektorów słonecznych 
wynosi 10 lat (+1 rok w ramach PPG).
 
Zespoły pompowo-sterownicze ZPS
Zespoły ZPS podlegały testom w laboratorium WILO 
Intec, gdzie podkreślano szczególnie niskie własne opo-

Oferta firmy Hewalex znana jest w Polsce i na ponad 40 rynkach 
zagranicznych od 25 lat. Pierwsze kolektory słoneczne produkowane 
były już w 1990 roku, trafiając przede wszystkim do Austrii i Niemiec. 
Do 2002 roku produkcja firmy była większa niż chłonność całego rynku 
kolektorów słonecznych w Polsce. Eksport stał się motorem rozwoju 
przedsiębiorstwa, wymuszając od początku konieczność zachowania 
wysokich standardów jakościowych.

Hewalex – już 25 lat 
czerpania energii 
słonecznej

  Kolektory słoneczne – sprawdzone 
w testach i w praktyce

Pierwsze badania certyfikujące kolektory słonecz-
ne Hewalex były przeprowadzone już w roku 1994 
w Bundersforschungs- und Prüfzentrum Arsenal  
w Austrii. Wówczas nie było jeszcze w użyciu normy 
EN 12975, na której opiera się obecna certyfikacja 
zgodna ze znakiem Solar Keymark. Aktualnie ofer-
ta obejmuje kilka rodzajów kolektorów słonecznych 
różniących się przede wszystkim materiałami użyty-
mi do budowy absorbera, układem orurowania oraz 
rodzajem szkła. Powierzchnia absorbera kolektorów 
płaskich wynosi od 1,80 do 2,36 m2.

Więcej o rozwoju  
firmy Hewalex

Przejdź

http://www.instalreporter.pl
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pła. Istotną funkcję systemu stanowi możliwość wy-
konywania statystyk pracy. Dane archiwizowane na 
serwerze pozwalają bilansować dobowe, miesięcz-
ne i wieloletnie efekty pracy, a także oceniać i opty-
malizować pracę układu.
Dla użytkownika korzyścią jest „utrzymywanie kon-
taktu” z własnym systemem – instalacją solarną lub 
pompą ciepła dla bieżącej kontroli jej funkcjonowa-
nia i wprowadzania zmian. Dane zachowane na ser-
werze będą mogły być również odtworzone w przy-
padku ewentualnej awarii sterownika.

Szkolenia i rozwój
Fachowcy branży grzewczo-instalacyjnej mogą od-
bywać szkolenia teoretyczno-praktyczne dzięki  
w pełni wyposażonej bazie dydaktycznej Hewa-
lex. Szkolenia obejmują także prezentację urzą-
dzeń na etapie ich produkcji. Posiadane zaplecze 
badawczo-rozwojowe i konstrukcyjne pozwala re-
alizować niestandardowe zlecenia oraz uczestniczyć  
w międzynarodowych projektach rozwoju nowocze-
snych technologii, np. wytwarzania chłodu w oparciu  
o energię słoneczną.  

ry przepływu oraz bardzo dobrą zdolność odpowie-
trzania układu solarnego. Należy podkreślić, że 1-dro-
gowa grupa pompowa, jaką jest zespół ZPS, ułatwia 
maksymalnie prace montażowe. Mniejsza liczba po-
łączeń skraca czas montażu, a także zmniejsza moż-
liwość występowania nieszczelności. Zespół ZPS na-
leży instalować tak, aby dolne podłączenie nie było 
wyżej niż króciec wyjściowy wężownicy podgrzewacza. 

Dzięki temu wbudowany zawór spustowy w zespole 
ZPS staje się zaworem spustowym dla całej instalacji.
Zespół ZPS 18e-01 ECO znajdujący najczęściej za-
stosowanie w małych instalacjach solarnych, ce-
chuje się kompletnym wyposażeniem niezbędnym 
dla pracy instalacji solarnej i wymagane jest jedynie 
podłączenie naczynia wzbiorczego. Sterownik G422 
wykorzystując maksymalnie 4 czujniki temperatury, 
zapewnia obsługę nawet złożonych systemów. Dzię-
ki elektronicznemu pomiarowi przepływu, sterownik 
dokonuje dokładnego bilansowania mocy chwilo-
wej instalacji oraz uzysków ciepła. Wysokoefektyw-
na pompa obiegowa WILO jest zgodna z wymaga-
niami dyrektywy ErP.

System EKONTROL dla zdalnego nadzoru 
i optymalizacji pracy
Z zastosowaniem systemu EKONTROL możliwe są 
do wprowadzenia zdalnie niemal wszystkie para-
metry sterownika instalacji solarnej lub pompy cie-

Budowa wewnętrzna Zespołu Pompowo-Sterowniczego 
ZPS 18e-01 ECO z wysokoefektywną pompą obiegową 
WILO (EEI < 0,20 i pobór mocy elektrycznej od 3 W)

System nadzoru EKONTROL dostępny jest  
z poziomu przeglądarki internetowej

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

Producent HEWALEx
Nazwa KS2000 TLP KS2100 TLP AC KS2600 TLP ACR KSR10
Typ kolektora płaski próżniowy
Powierzchnia czynna kolektora 
(apertura) 1,818 1,820 2,360 1,014

Wymiary brutto szer. x wys. x gł. 1037x2020x87 mm 1037x2018x89 mm 1314x2018x89 mm 856x2130x116 mm
Sprawność optyczna (względem 
pow. czynnej) 80,2% 80,8% 82,7% 78,0%

Współczynnik strat ciepła a1/a2 
(względem pow. czynnej

3,800 W/m2K; 

0,0067 W/m2K2
3,334 W/m2K; 

0,0200 W/m2K2
3,247 W/m2K; 

0,0200 W/m2K2
1,270 W/m2K; 

0,0012 W/m2K2

Ciężar bez czynnika roboczego 40 kg 34,4 kg 43,4 kg 30 kg
Obudowa (materiał, opcja 
koloru) aluminium, RAL 7022

Materiał absorbera miedź aluminium miedż
Warstwa absorbująca PVD
Materiał przewodów absorbera miedź
Układ przewodów absorbera harfowy direct-flow

Izolacja (typ, grubość) wełna skalna 
50/20 mm wełna skalna 40/20 mm

próżnia 10-6 mbar, 
wełna skalna, 

poliuretan
Szkło (typ, klasa 
przepuszczalności) strukturyzowane, 91,2% antyrefleksyjne, 

96,7%
antyrefleksyjne, 

96,0%
Grubość szkła 3,2 mm 1,8 mm
Gwarancja 10

Atesty Solar Keymark 
011-7S181 F 

Solar Keymark 
011-7S2158 F

Solar Keymark 
011-7S2159 F

Solar Keymark 
011-7S1106 R

Cena producenta 1510 zł netto 1265 zł netto 1595 zł netto 2290 zł netto
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giętego fragmentu, zapewniającego właściwą sztyw-
ność, szczelność jak również wentylację. Dzięki od-
powiedniemu umocowaniu pryzmatycznej, wysoko 
przepuszczalnej szyby solarnej o grubości 4 mm, ko-
lektory Immergas wykazują niezwykłą odporność 
na działanie czynników zewnętrznych. Wszystkie za-
stosowane podczas produkcji kolektorów technolo-
gie podnoszą ich sprawność optyczną do 82,9%. 

Z gamy kolektorów Immergas warto wyróżnić no-
watorską generację płaskich kolektorów EPMA 2.0, 
w których absorber wraz z wężownicą odbierają-
cą ciepło został wykonany w 100% z aluminium. 
Wyróżnikami kolektorów EPMA 2.0 są rama i szyba. 
Rama aluminiowa wykonana jest z jednego, wygi-
nanego profilu. Takie rozwiązanie eliminuje koniecz-
ność spawania narożników i gwarantuje najwyższą 
szczelność. Szyba solarna wyklejana i zabezpieczo-
na specjalnym zatrzaskiem, zapewnia bardzo dużą 
sztywność i wytrzymałość mechaniczną kolektora. 
Na szczególną uwagę zasługuje również kolektor 
o nietypowym, okrągłym kształcie – EPMO 2.5. 
Ma wszystkie zalety kolektorów płaskich z serii EP,  
a jego wyjątkowa forma zwiększa możliwości pro-
jektowe instalacji. 

  Kolektory płaskie EP

Jednym z głównych elementów wyróżniających ko-
lektory płaskie marki Immergas to absorber eta plus 

firmy BLUETEC. Nie bez znaczenia jest również obu-
dowa kolektorów, którą wykonano ze specjalnie zapro-
jektowanego i opatentowanego profilu aluminiowego. 
Rama utworzona została z jednego odpowiednio wy-

Immergas od ponad 50 lat dostarcza na rynek najnowocześniejsze rozwiązania 
grzewcze. Flagowymi produktami firmy, od początku jej istnienia, są kotły gazowe 
i to w tej dziedzinie marka Immergas jest liderem. Jednak od wielu lat Immergas 
rozwija swoją ofertę, mając na uwadze dostarczanie użytkownikom kompleksowych 
rozwiązań. Dziś oferta Immergas to oprócz kotłów również zaawansowane 
technologicznie urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii takie,  
jak szeroka gama kolektorów słonecznych czy paneli fotowoltaicznych.

Ekologiczne i ekonomiczne źródło ciepła 
od Immergas

W ofercie Immergas możemy 
wyróżnić następujące typy 
kolektorów płaskich:
- Immergas EP – z harfą dzieloną 
- Immergas EPM – meander
- Immergas EPMH – meander poziomy
- Immergas EPMO – meander okrągły

Od lewej: EPMA 2.0, EV 3.0, EPMO 2.5

http://www.instalreporter.pl
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Zestawy ImmerSole

Firma Immergas przygotowała propozycje zesta-
wów o nazwie ImmerSole, uwzględniających pozo-
stałe urządzania niezbędne do stworzenia wydajne-
go i energooszczędnego systemu grzewczego.  Duża 
różnorodność i uniwersalność powyższych zesta-
wów, pozwala na dostosowanie systemu solarne-
go do praktycznie każdego rodzaju instalacji grzew-
czej. Dodatkowo, układ meandryczny zastosowany 
w kolektorach płaskich Immergas pozwala na łącze-
nie ich do 10 kolektorów w jednej baterii, co spra-
wia, że poza instalacjami domowymi idealnie nadają 
się do budowania dużych instalacji solarnych. Od-
powiedzią na potrzeby dużych inwestycji jest tak-
że wielkopowierzchniowy kolektor EPMA 4.0. Przy 
odpowiednim połączeniu komponentów systemu, 
możemy wykorzystać darmowe źródło energii do 
ogrzania nie tylko wody użytkowej, ale również do 
wspomagania centralnego ogrzewania.
We wszystkich zestawach ImmerSole zastosowany 
został system INOX Elastic, zabezpieczający kolek-
tory przed skutkami wydłużeń termicznych. Podwój-
na grupa pompowa, będąca standardowym wypo-
sażeniem zestawów ImmerSole zawiera separator 
powietrza, który zapewnia odpowietrzania w spo-
sób ciągły. 
Przykład standardowego zestawu IMMERSOLE: kolek-
tory słoneczne, zasobnik solarny, regulator solarny, 
podwójna grupa pompowa, solarne naczynie prze-
ponowe wraz z elementami przyłączeniowymi, płyn 
solarny o niskiej temperaturze zamarzania (-28oC), 
elastyczny system łączeniowy INOX Elastic.  

Kolektory próżniowe

Ten rodzaj kolektorów szczególnie dobrze sprawdza 
się w okresach słabszego nasłonecznienia, kiedy to 
ilość energii słonecznej docierająca do ziemi jest zde-
cydowanie mniejsza przy jednocześnie niskiej tem-
peraturze otoczenia. Do ich produkcji wykorzysty-
wana jest technologia heat-pipe, która gwarantuje 
bardzo dobrą izolację cieplną i wysoką efektywność. 
Ponieważ każda rura solarna stanowi niezależny 
układ, kolejną zaletą tego typu kolektorów jest ich 
prosty montaż, który rozpoczynamy od zainstalo-
wania skrzynki kolektora na dachu, a następnie za-
montowania poszczególnych rur. 

IMMERGAS POLSKA Sp. z o.o.
93-231 Łódź, ul. Dostawcza 3a
tel. 42 649 36 00, faks 42 649 36 01
www.immergas.com.pl
biuro@immergas.com.pl

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

THE SIGN OF THE FUTURE
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Producent IMMERGAS
Nazwa EPMA 2.0 EPMO 2.5 EV 3.0
Typ kolektora płaski próżniowy
Powierzchnia czynna kolektora 
(apertura) 1,85 m2 2,39 m2 1,67 m2

Wymiary brutto szer. x wys. x gł. 1006x2007x85 mm 1800x85 mm 1980x1529x155 mm
Sprawność optyczna 
(względem pow. czynnej) 80,9% - 59,2%

Współczynnik strat ciepła a1/a2 
(względem pow. czynnej)

3,442 W/m2K; 
0,016 W/m2K2 - 2,2659 W/m2K; 

0,0234 W/m2K2

Ciężar bez czynnika roboczego 39 kg 50 kg 63 kg

Obudowa (materiał, 
opcja koloru) profil aluminiowy stal, aluminium

Materiał absorbera blacha aluminiowa 
gr. 0,3 

blacha miedziana 
gr. 0,2 Glass

Pokrycie absorbera Blue Tec eta plus Graded AL-N / AL On 
glass

Warstwa absorbująca Eta Plus Aluminium nitrite
Materiał przewodów absorbera aluminium miedź Aluminium
Układ przewodów absorbera meander HEAT PIPE
Izolacja wełna mineralna  40 mm Próżnia / 5
Szkło Hardened solar glass Borosilicate glass 3,3
Grubość szkła 4 mm 1,6 mm

Gwarancja 10 lat rura próżniowa 10 lat
rama – 5 lat

Atesty Solar Keymark b/d Solar  Keymark
Cena producenta 1199 zł netto 6590 zł netto 2399 zł netto

Wśród kolektorów próżniowych 
wyróżniamy 3 podstawowe typy:
- EV 3.3 – 18-rurowy
- EV 3.6 – 22-rurowy
- EV 4.9 – 30-rurowy

Sprzedaż mieszkań idzie najlepiej od 8 lat. Nowe miesz-
kania sprzedają się dobrze we wszystkich aglomeracjach 
w kraju. Wbrew oczekiwaniom niektórych obserwatorów 
rynku, wymóg posiadania co najmniej 10% wkładu wła-
snego do zaciąganego kredytu nie okazał się przeszko-
dą w zakupie mieszkań. Jak podaje w raporcie firma Reas,  
w pierwszych trzech miesiącach tego roku w sześciu głów-
nych miastach - Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, 
Trójmieście i Łodzi – deweloperzy sprzedali rekordową liczbę 
lokali – 11,5 tys. W tym czasie weszła do sprzedaży podob-
na liczba mieszkań (11,3 tys.), jest to jedna piąta więcej niż  
w tym samym okresie rok wcześniej. Pierwszy kwartał nie jest 
w cale wyjątkowy pod względem liczby rozpoczynanych bu-
dów. W 2014 roku weszła do sprzedaży zbliżona ilość miesz-
kań, jak w rekordowym pod tym względem 2007 roku. Oferta 
jednak nie rośnie, bo mieszkania szybko znajdują nabywców. 
W sześciu największych miastach pod koniec marca było  
w sprzedaży 47,7 tys. mieszkań. To prawie tyle samo jak  
w końcówce 2014 roku. Mieszkania idą na pniu. W konsekwen-
cji w ofercie deweloperskiej ubywa także gotowych lokali. 
Odsetek dostępnych lokali w budynkach, których budowa 
dobiegła końca, spadł np. w Warszawie do ok. 17%. Anality-
cy zwracają uwagę, że w tym roku osoby kupujące mieszka-
nia coraz chętniej sięgają po rządowe dopłaty do kredytów.  
W pierwszym kwartale br. we wszystkich aglomeracjach zwięk-
szyła się liczba złożonych wniosków o subwencję. Duży popyt 
na lokale deweloperskie wpłynął na lekki wzrost cen w niektó-
rych aglomeracjach. W Warszawie średnia cena metra skoczy-
ła w ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku o niespełna 
200 zł/m2 (wzrost 2,3%). W Krakowie ceny nowych mieszkań 
zwiększyły się w tym czasie średnio o 1,1%. W Łodzi i Trój-
mieście ceny ofertowe pozostały praktycznie na tym samym 
poziomie, zaś w Poznaniu i Wrocławiu nieznacznie spadły.
Źródło: Barc Warszawa

Rekordowe wyniki 
sprzedaży mieszkań
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  Obecnie Junkers oddaje do dyspozycji osiem 
kompletnych pakietów solarnych na dach sko-
śny, wszystkie wyposażone w kolektory płaskie. Czy 
może być coś nowego w technice solarnej? Cztery 
spośród ośmiu pakietów, wyposażone są, zamiast 
„tradycyjnego” regulatora solarnego TDS100 zinte-
growanego w stacji solarnej AGS5 (nota bene regu-

lującego prędkość obrotową pompy trójstopniowej 
– nie, to nie pomyłka), w moduł solarny ISM1.
Co takiego robi ten tajemniczy moduł, skoro funkcjo-
nalność regulatora TDS100 jest w większości przy-
padków wystarczająca? Tutaj komplementarność 
oferty Junkers ma kluczowe znaczenie. Junkers to 
nie tylko przepływowe podgrzewacze wody (termy), 

15 marca 2015 roku oferta produktowa marki Junkers została wzbogacona 
o szereg produktów, w tym o niezbędne komponenty instalacji solarnych 

do budowy złożonych układów, a także o pakiety solarne. 
Warto podkreślić, że nie są to te same 

rozwiązania, które były 
w poprzedniej edycji 

cennika urządzeń 
marki Junkers.

Kompletne pakiety 
solarne Junkers

adam kiszkiel

Płaskie kolektory słoneczne Junkers

Kolektor słoneczny FKC-2S typu Comfort ma 
kompozytową ramę. Miedziane rury absorbera 
zostały połączone z aluminiową płytą za pomo-
cą spawu ultradźwiękowego, którego powłoka 
nanoszona jest w próżni metodą PVD (Physical 
Vapour Deposition). 
Metoda ta sprawia, że struktura powłoki ab-
sorbera jest równomierna i bardzo dobrze po-
wiązana z podłożem, a przez to niezwykle od-
porna na uderzenia. Powierzchnia apertury 
kolektora wynosi 2,25 m², a powierzchnia ze-
wnętrzna 2,37 m². W urządzeniu zastosowa-
no harfowy układ jedenastu rur oraz obudowę  
z włókna szklanego wzmocnionego poliestrem 
w formie monobloku.

Kolektor słoneczny FKT-2S typu Excellence ma 
bardzo dużą powierzchnię apertury – 2,43 m². 
Zastosowany w kolektorze układ rury absorbe-
ra (podwójny meander) znacząco obniża opo-
ry przepływu i umożliwia połączenie szeregowe 
jednostronne aż do pięciu kolektorów, a także 
połączenie szeregowe dwustronne nawet dzie-
sięciu kolektorów. FKT-2S ma miedziano-alu-
miniowy absorber pokryty wysokoselektywną 
powłoką nanoszoną metodą PVD. Rury absor-
bera łączą się z płytą w technologii „Omega”, 
co w znacznym stopniu poprawia wymianę cie-
pła. Obudowa kolektora wykonana jest w jed-
nym module z włókna szklanego wzmocnione-
go poliestrem.

Producent JUNKERS
Nazwa FKC-2s FKT-2s
Typ kolektora płaski pionowy płaski pionowy
Powierzchnia czynna 2,25 m2 2,43 m2

Wymiary szer. x wys. x gł. 1175x2017x87 mm 1175x2170x87 mm
Sprawność optyczna 
(względem pow. czynnej) 76,6% 79,4%

Współczynnik strat ciepła a1/a2 3,216 W/m2K; 0,015 W/m2K2 3,863 W/m2K; 0,013 W/m2K2

Ciężar 40 kg 50 kg
Obudowa włókno szklane wzmocnione poliestrem
Materiał absorbera aluminium
Warstwa absorbująca nanoszona w technologii PVD
Materiał przewodów absorbera miedź
Układ przewodów absorbera harfowy podwójny meander
Izolacja 50mm
Szkło szkło solarne
Grubość szkła 3,2 mm
Gwarancja 10 lat 10 lat
Atesty Solar Keymark 011-7S1587 F Solar Keymark 011-7S1587 F
Cena producenta 2589 zł netto 3159 zł netto
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kotły wiszące, stojące, pompy ciepła, ale to także in-
nowacyjna technologia grupy Bosch. W większości 

przypadków, jeśli mamy do czynienia z kotłownią 
wyposażoną w kocioł gazowy i kolektory słoneczne, 
te dwa układy nie mają ze sobą jakiejkolwiek komu-
nikacji. Kocioł gazowy nie wie, co dzieje się w insta-
lacji solarnej i na odwrót. Mając kocioł producenta 
X i kolektory słoneczne od dostawcy Y, może oka-
zać się, że wczesnym słonecznym wiosennym ran-
kiem, kiedy wydawałoby się, że są idealne warunki 
do pracy kolektorów – te nie pracują. Budynek wy-
posażony jest w kolektory słoneczne, a tymczasem 
wodę w zasobniku solarnym dalej podgrzewa ko-
cioł gazowy. Dlaczego tak się dzieje? Niewystarcza-
jąca różnica temperatury pomiędzy zasobnikiem  
a kolektorem nie pozwoliła na uruchomienie pom-
py solarnej. Po porannej toalecie, kiedy domow-
nicy zużyli dużo wody, spadek temperatury wody  
w podgrzewaczu np. do 20°C, spowodował załą-
czenia kotła gazowego – pomimo słonecznego wio-
sennego poranka. Wszystko przez brak komunikacji  
i właśnie tutaj pojawia się największa przewaga 
zmontowania w jednej kotłowni kotła gazowego  
i kolektorów słonecznych marki Junkers. Moduł so-
larny ISM1 pozwoli zapobiec takiej sytuacji i zopty-
malizuje pracę instalacji. W jaki sposób? Algorytm 
modułu ISM1 na bieżąco sprawdza szybkość przy-
rostu temperatury na kolektorze i jeśli okaże się, 
że mimo tego, że temperatura wody w zasobniku 
solarnym jest poniżej zadanej, a poranne słońce 
dopiero zaczyna ogrzewać absorber kolektora, to 
moduł zablokuje kocioł gazowy, ograniczając tym 
samym zużycie gazu.  

Robert Bosch Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
infolinia: 801 600 801, www.junkers.pl, junkers-infolinia@pl.bosch.com
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FKC-2s

Kolektory słoneczne w Polsce – 3 miejsce w Europie

Zakończony niedawno program Narodowego Fundu-
szu dopłat do kredytów bankowych na zakup i montaż 
kolektorów słonecznych przyczynił się do znacznego 
wzrostu sprzedaży kolektorów w Polsce, przyśpieszo-
nego rozwoju branży i wzrostu zatrudnienia oraz wzro-
stu popularności tego źródła energii. 
Celem programu NFOŚiGW było ograniczenie lub unik-
nięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji ener-
gii cieplnej ze źródeł odnawialnych. Główny cel progra-
mu został zrealizowany: osiągnięto ograniczenie emisji 
od roku 2015 o ponad 75 tys. ton CO2 rocznie. Zreali-
zowano ponad 67 tys. inwestycji. 
Wg danych IEO program wywołał impuls na rynku ko-
lektorów słonecznych. Przyczynił się do znacznego 
wzrostu sprzedaży kolektorów w Polsce, przyśpieszo-
nego rozwoju branży i wzrostu zatrudnienia oraz wzro-
stu popularności tego źródła energii. Polska awan-
sowała w rankingu sprzedaży w Europie z 9. miejsca  
w 2009 r. na 3. w 2012 r.
Istotnym efektem dla gospodarki wywołanym przez pro-
gram Narodowego Funduszu był wzrost zatrudnienia  
w branży kolektorów słonecznych w Polsce (nowe zakła-
dy produkujące kolektory, nowe małe firmy instalujące 
kolektory). Cztery firmy tej branży stały się laureatami 
projektu GreenEvo, przygotowanego i prowadzonego 
przez Ministerstwo Środowiska, mającego na celu pro-
mocję polskich technologii środowiskowych, także na 
rynkach międzynarodowych.
Instalacje kolektorów słonecznych największą popular-
nością cieszą się w województwach: śląskim, małopol-
skim i mazowieckim (łącznie 40,18%). Dużo inwestycji 
zrealizowano także w woj. podkarpackim i lubelskim. 
Najmniej kolektorów z dopłatą zainstalowano w woj. lu-
buskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim 
i kujawsko-pomorskim (łącznie 6,73%);
Główne efekty programu dopłat do kolektorów:

•	wypłata	 (wykorzystanie)	 środków	przewidzianych	
w budżecie programu w kwocie 449 567 912,28 zł 
(z 450  mln zł);
•	efekt	ekologiczny	z	kolektorów	zainstalowanych	w	
latach 2010-2014: ograniczenie emisji 75 100,30 Mg  
CO2/rok (115% miernika planowanego w budżecie 65 
055 Mg CO2/rok);
•	szacowana	powierzchnia	całkowita	zainstalowanych	
kolektorów – 483 894 m2 kolektorów (planowane 420 
tys. m2);
•	zrealizowano	67	363	instalacji	(zakładano	60	tys.);
•	średni	koszt	jednostkowy	zainstalowania	kolektorów	
2228 zł;
•	średni	koszt	kwalifikowany	przedsięwzięcia	wyniósł	
14,8 tys. zł, a średnia kwota dotacji – 6,7 tys. zł.
Więcej

Rozkład inwestycji dofinansowanych przez NFOŚiGW 
na terenie kraju

http://www.instalreporter.pl
http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,649,kolektory-sloneczne-w-polsce-skok-na-3-miejsce-w-europie.html
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stworzony szczególnie z myślą o wysokowydajnych 
instalacjach montowanych w warunkach z ograni-
czoną ilością miejsca.

Szybki i łatwy montaż
Ustawienie kolektorów ułatwia system montażowy 
na dachu za pomocą haków lub kotew krokwi. Nowy 
hak mocujący charakteryzuje duże bezpieczeństwo 
statyczne i elastyczny montaż. Kolektor jest przykrę-
cany bezpośrednio do krokwi i nie wymaga zmiany 
konstrukcji nośnej dachu.
Czas pracy specjalisty oszczędzają także szyny mon-
tażowe. Do montażu wykorzystywane są zaledwie 
dwie szyny. Dodatkowo włożenie rur nie wymaga 
otwarcia obudowy. Nowe pokrywy w szynie mocu-
jącej wykluczają ryzyko ześlizgnięcia się rur. Pod-

  Vitosol 300-T – wysokowydajny, 
próżniowy kolektor rurowy 
z odłączaniem termicznym 

Nowy, wysokowydajny kolektor Vitosol 300-T za-
pewnia ponadprzeciętne uzyski energii dzięki dwu-
stronnej powłoce antyrefleksyjnej i ustawieniu przez 
inwestora pod kątem ±25°. Swoją rolę odgrywa tu-
taj również ulepszona rura zbiorcza. Kolektor został 

W 2015 roku Viessmann 
przygotował kilka nowości 
w ofercie kolektorów słonecznych. 
Na szczególną uwagę zasługuje nowy 
wysokowydajny, próżniowy kolektor 
rurowy z odłączaniem termicznym 
Vitosol 300-T. Znane zaś modele kolektorów 
płaskich 300-F/200-F są teraz dostępne 
w wersjach do poziomej integracji z dachem.

VITOSOL – nowości w kolektorach słonecznych

Kolektor próżniowy Vitosol 300-T

Rama kolektora ze specjalnym profilem do 
montażu w pokryciu dachu do zamocowania 
ramy pokryciaPrzekrój kolektora Vitosol 300-T

Jego cechą charakterystyczną jest 
wyjątkowo wysokie bezpieczeń-
stwo eksploatacji. Jeśli przy dłuż-
szym okresie promieniowania sło-
necznego odbiór ciepła jest niski, 
uruchamia się automatyczna funk-
cja odłączania termicznego.

http://www.instalreporter.pl
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sjach do montażu w połaci dachu. Specjalna rama 
kolektora umożliwia zamocowanie ramy pokrycia.

Ułatwiony montaż
Kolektor wraz z ramą pokrycia jest montowany bezpo-
średnio na konstrukcji nośnej dachu lub drewnianej kon-
strukcji nośnej. Ze względu na zmontowane wcześniej 

w dużym stopniu podzespoły i poręczne opakowania 
montaż trwa bardzo krótko. Dzięki dwom wersjom ko-
lektorów możliwy jest montaż jednorzędowy. Wersja 
pionowa nadaje się także do montażu dwurzędowego.
Przyłącza hydrauliczne kolektora są chronione ramą 
pokrycia. Kolektor, absorber i rama pokrycia w kolo-
rze granatowym idealnie dopasują się do pokrycia da-
chu. Rama pokrycia jest zaprojektowana z uwzględ-
nieniem wszystkich popularnych pokryć (dachówka 
holenderska, pokrycie łupkowe, dachówka karpiów-
ka, dachówka mnich-mniszka itp.).  

czas serwisu dzięki „łączeniu na sucho” rurki cieplne 
można szybko i łatwo wymienić także przy napeł-
nionej instalacji.

Cechy produktu
- rurowy kolektor próżniowy wykonany z rurek 
cieplnych
- odłączanie termiczne ograniczające temperaturę 
kolektorów przy niewielkim odbiorze ciepła
- dwustronna powłoka antyrefleksyjna rury szklanej

- średnica rury: 70 mm
- powierzchnia brutto: 2,36/4,62 m2

- powierzchnia czynna absorbera: 1,51/3,03 m2

- obudowa kolektora z aluminium (w kolorze gra-
natowym)
- miedziany wymiennik ciepła Hydroform z izolacją 
z pianki melaminowej
- systemy montażu na dachu tradycyjnym lub płaskim

Kolektory płaskie 300-F/200-F 
do poziomej integracji z dachem 

Wypróbowane kolektory płaskie Vitosol 300-F  
i Vitosol 200-F (typ SH3E/SH2E) są teraz dostępne 
także w specjalnych, pionowych i poziomych wer-

Łatwa instalacja i szybkie ustawienie absorbera 
dzięki wskazaniu kąta na mocowaniach rur

Hak mocujący można ustawić poziomo i pionowo, 
co ułatwia montaż

Producent VIESSMANN
Nazwa Vitosol 200-F SH2E Vitosol 300-F SH3E Vitosol 300-T SP3B
Typ kolektora płaski płaski próżniowy
Powierzchnia czynna kolektora 
(apertura) 2,33 m2 2,33 m2 2,15 m2

Wymiary brutto szer. x wys. x gł. 1056x2380x90 mm 1412x2030x145 mm
Sprawność optyczna (względem 
pow. czynnej) 82,3% 86,2% 76,9%

Współczynnik strat ciepła a1/a2 
(względem pow. czynnej)

3,792 W/m2K;  

0,021 W/m2K2
3,143 W/m2K;  

0,023 W/m2K2
1,256 W/m2K;  

0,005 W/m2K2

Ciężar bez czynnika roboczego 41 kg 41,3 kg 58 kg

Obudowa 
aluminiowy, jednoczęściowy, gięty profil ramy  
w kolorze RAL 8019; na zamówienie dowolny  

kolor RAL

aluminiowy korpus 
kolektora malowany  

na RAL 8019
Materiał absorbera miedź miedź miedź
Warstwa absorbująca powłoka na bazie tlenków tytanu
Materiał przewodów absorbera miedź miedź miedź
Układ przewodów absorbera meander meander rury typu heatpipe

Izolacja (typ, grubość) pianka z żywicy melaminowej, 50 mm

wewnątrz rur głęboka 
próżnia, obudowa 
wypełniona pianką  

z żywicy melaminowej
Szkło (typ, klasa 
przepuszczalności) hartowane o niskiej zawartości żelaza z powłoką antyrefleksyjną

Grubość szkła 3,2 mm 3,2 mm 1,6 mm
Gwarancja 5 lat 5 lat 5 lat
Atesty Solar KEYMARK

1 Zewnętrznie gięta rama aluminiowa ze specjalnym 
profilem do montażu w połaci dachu, dostarczana we 
wszystkich kolorach RAL
2 Stabilna, przejrzysta pokrywa ze szkła specjalnego
3 Meandrowy absorber
4 Izolacja cieplna

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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  Skuteczna wentylacja to konieczność w każ-
dym budynku mieszkalnym. Zapewnia ona odpo-
wiednią wymianę powietrza w pomieszczeniach, 
usuwa nadmiar dwutlenku węgla i nieprzyjemne 
zapachy, a także pomaga utrzymać odpowiedni 
poziom wilgotności. Nowoczesne systemy wenty-
lacji mechanicznej firmy Wolf GmbH nie tylko gwa-
rantują optymalny dopływ tlenu do wnętrza domu, 
ale również stanowią skuteczny sposób na popra-
wę komfortu termicznego w budynku oraz zmniej-
szenie rachunków za ogrzewanie w zimie i klimaty-
zację w lecie. Instalacje wyposażone w dobrej klasy 

rekuperator, z jednej strony pozwalają na oszczę-
dzenie około 2-3 kW ciepła potrzebnego na ogrzanie 
powietrza wentylacyjnego, z drugiej – umożliwia-
ją znaczne ograniczenie strat ciepła właśnie po-
przez wentylację. Wykorzystanie rekuperacji prze-
kłada się zatem na zmniejszenie zapotrzebowania 
energetycznego budynku, możliwość zastosowania  
w instalacji źródła ciepła o niższej mocy, obniże-
nie rachunków za ogrzewanie, a także utrzymanie 
w domu przyjemnego mikroklimatu. 

CWL-400 Excellent – nowe standardy 
rekuperacji

Wentylacja mechaniczna wykorzystująca rekupera-
cję to sposób na zapewnienie pomieszczeniom kom-
fortu termicznego, stałego dopływu świeżego powie-
trza oraz właściwego poziomu wilgotności. Centrala 
rekuperacyjna CWL-400 Excellent pomaga osiągnąć 
takie efekty w sposób skuteczny i ekonomiczny. 

Zaprojektowanie wydajnej, a zarazem ekonomicznej wentylacji wydaje się być zadaniem niewykonalnym. Tymczasem okazuje 
się, że prostym sposobem na spełnienie obu tych wymagań jest system wentylacji mechanicznej wyposażony w wysokiej klasy 
rekuperator. Doskonałym przykładem takiego urządzenia jest centrala rekuperacyjna CWL-400 Excellent, dostępna w ofercie 
firmy Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o.  
Dzięki niej z powodzeniem można 
odzyskać ciepło, które w tradycyjnych 
instalacjach pozostaje niewykorzystane 
i wyrzucone kominem wentylacji 
grawitacyjnej na zewnątrz. 

Centrala rekuperacyjna  
CWL-400 Excellent  
marki Wolf  
Wentylacja mechaniczna nowej generacji 

Justyna kieszek

Wymienny filtr zastosowany w rekuperatorze CWL-400 Excellent

http://www.instalreporter.pl
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że obejście tego wymiennika tzw. by-pass, który  
w letnie chłodniejsze noce omija wymiennik ciepła, 
co pozwala na schłodzenie pomieszczenia z ominię-
ciem podgrzania na wymienniku. 
W centrali rekuperacyjnej CWL-Excellent zastosowa-
no specjalny filtr, który skutecznie oczyszcza z kurzu 
również nawiewane powietrze, dzięki czemu znacz-
nie minimalizuje ryzyko wystąpienia lub nasilenia się 
objawów alergii u osób przebywających w pomiesz-
czeniu. Urządzenie opcjonalnie wyposażyć można  
w jeszcze bardziej czuły filtr klasy F6, który zatrzyma 
również tego typu czynniki alergizujące. 
Centrala CLW-400 Excellent wyposażona została rów-
nież w specjalny sterownik z programatorem tygo-
dniowym, który umożliwia ustalenie harmonogramu 
pracy urządzenia i dopasowania go do indywidual-
nych potrzeb. Takie rozwiązanie, dzięki precyzyjnej 
regulacji wydajności wentylacji, pozwala na zmniej-
szenie kosztów energii. Ważną zaletą produktu ofe-
rowanego przez firmę Wolf Technika Grzewcza Sp. 
z o.o. jest również wyjątkowo cicha i ekonomiczna 
praca. Osiągnięto ją dzięki zredukowaniu oporu we-
wnętrznego w urządzeniu.

System kanałów powietrznych 
Air Excellent

Do central rekuperacyjnych CWL Excellent Wolf oferu-
je kompletny system Air Excellent do budowy wyso-
kiej jakości systemów wentylacji. Łatwy do instalowa-
nia poprzez połączenia typu klick. System okrągłych 
kanałów powietrznych składa się, obok właściwego 
kanału powietrznego, z wielu innych elementów do 

prowadzenia i rozprowadzenia kanałów w budynku 
oraz z anemostatów. Wysokiej jakości materiał gwa-
rantuje długą żywotność.
System rozprowadzenia powietrza Air Excellent ma 
wysokość tylko 50 lub 60 mm – zajmuje więc w wy-
lewce ok. 20-30% mniej miejsca niż tradycyjny sys-
tem. System Air Excellent jest wyjątkowo efektywny 
– ma wydajność ponad 35 lub 55 m³/h przy prędko-
ści przepływu na poziomie 3 m/s. Przy zastosowa-
niu dwóch skrzynek rozdzielczych możliwa jest wy-
dajność wywiewu nawet do 75 m³/h.
Dzięki zastosowaniu antybakteryjnej powłoki we-
wnątrz rury gwarantuje wyjątkowo dobrą jakość po-
wietrza. Ma to wiele zalet: dzięki właściwościom an-
tystatycznym bardzo trudno osadza się w rurze kurz 
i cząsteczki brudu. Antybakteryjne właściwości rury 
zapewniają higieniczną czystość powietrza.   Zakłada się, że optymalna temperatura w pomiesz-

czeniach mieszkalnych powinna wynosić około 21°C, 
bez względu na aurę panującą na dworze. Oznacza 
to, że zapewnienie odpowiedniego komfortu termicz-
nego w mroźne dni wymaga podgrzania powietrza 
z zewnątrz nawet o kilkadziesiąt stopni. W centrali 
rekuperacyjnej CWL-400 Excellent firmy Wolf spra-
wa przestawia się znacznie bardziej optymistycz-
nie. Powietrze odzyskane np. z kuchni czy łazienki, 

a następnie nawiewane do pokojów, ma tempera-
turę około 15°C, zatem podgrzać je trzeba jedynie  
o 6°C. Taka różnica realnie przekłada się na oszczęd-
ność energii, a co za tym idzie – znaczne zmniejsze-
nie rachunków. 
Centrala rekuperacyjna CWL-400 Excellent ma  
w standardzie inteligentny system ogrzewania wstęp-
nego, który chroni wysokosprawny przeciwprądo-
wy wymiennik ciepła przed zeszronieniem. Ma tak-

Centrala rekuperacyjna CWL-400 
Excellent dostępna jest w regular-
niej ofercie firmy Wolf Technika 
Grzewcza Sp. z o.o., oficjalnego dys-
trybutora niemieckiej marki Wolf  
w Polsce. W najbliższych miesiącach 
firma planuje wprowadzić do sprze-
daży kolejne urządzenie wentylacyj-
ne z tej linii a mianowicie centrale 
rekuperacyjną CWL – 450 Excellent 
o wydatku powietrza do 450 m3/h 
oraz centrale rekuperacyjne CWL-T 
z nagrzewnicą wodną. 
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Tak indywidualny, jak Państwa zamiary budowlane

„Koncepcja wszystko-jest-możliwe”

Dzięki wszechstronnie przemyślanemu systemowi 
kanałów powietrznych, nawet w przypadku 
skomplikowanych warunków przestrzennych, ich 
zabudowa nie stworzy żadnych ograniczeń.

Kryza dławiąca

Pierścień 
uszczelniający

Kolano 90° 
pionowe

Kolano 90° poziome

Anemostat nawiewny

Zaślepka

Łącznik
Kanał elastyczny

Anemostat 
wywiewny Element 

podłączeniowy do 
anemostatu.

Mocowanie

Element podłączeniowy 
do kratki

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

Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie

System kanałów powietrznych Air Excellent
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Typy zaworów

W praktyce zastosowanie znajduje kilka typów za-
worów antyskażeniowych. Poszczególne ich rodza-
je oznaczane są jako EA, BA, GA i GB.
I tak też zawory antyskażeniowe typu EA znajdują 
zastosowanie w budownictwie zarówno jednoro-
dzinnym, jak i mieszkaniowym. Należy podkreślić, 

że zawory tego typu niejednokrotnie są utożsamia-
ne z tradycyjnymi zaworami zwrotnymi. Jednak za-
wory EA pod względem budowy znacznie różnią się 
od zaworów zwrotnych. W zaworach antyskażenio-
wych istotną rolę odgrywają bowiem króćce prze-
znaczone do pobrania próbek wody do badań. Nie 
mniej ważny jest wysoki poziom szczelności i nie-
zawodności w porównaniu z zaworami zwrotnymi. 

  Należy podkreślić, że do przepływu zwrotnego 
może dojść w przypadku wystąpienia nagłego ob-
niżenia ciśnienia w sieci wodociągowej spowodo-
wanego zamknięciem lub otwarciem zasuwy, pęk-
nięciem przewodu, dużymi skokami ciśnienia (np. 
pracą pompy hydroforowej), nadmiernym zapotrze-
bowaniem na wodę oraz dużym rozbiorem punk-
towym np. z hydrantu przeciwpożarowego. Zjawi-
sko takie zazwyczaj nazywane jest lawerowaniem 
zwrotnym. Podciśnienie, które panuje w instalacji 
może spowodować, że woda w punkcie odbioru 
zostanie wtłoczona do wodociągu, zatem konse-
kwencją jest lokalne zanieczyszczenie wody oraz 
obniżenie jej jakości.
Do przepływu zwrotnego może dojść również w efek-
cie wystąpienia ciśnienia zwrotnego, które ma swo-
je źródło w systemie znajdującym się poza instalacją 
wodociągową, gdzie ciśnienie czasami przewyższa 
ciśnienie występujące w samej instalacji (przepływ 
zwrotny ciśnieniowy).
Zgodnie z przepisami prawa każdy nowy budynek 
powinien być wyposażony w instalację z odpowied-
nio dobranymi zaworami antyskażeniowymi. O obo-
wiązku w tym zakresie mówi norma PN-EN 1712, któ-
ra precyzuje wymagania względem ochrony przed 
wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 
wodociągowych. Oprócz tego dokument określa 

wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających 
zanieczyszczeniom w efekcie przepływu zwrotnego.

Zasada działania

Działanie typowych zaworów antyskażeniowych ba-
zuje na kilku zjawiskach. I tak też w zaworze zasto-
sowanie może znaleźć przerwa powietrzna, która 
zlokalizowana jest pomiędzy najniższym punktem 
otworu wlotowego doprowadzającego wodę a mak-
symalnym awaryjnym poziomem płynu w zbiorniku. 
Oprócz tego niejednokrotnie stosuje się mechanicz-
ne rozłączenie oraz napowietrzanie w sposób natu-
ralny przez ciśnienie atmosferyczne.
Przerywacz próżni, który występuje w armaturze an-
tyskażeniowej wraz ze spadkiem ciśnienia otwiera się 
automatyczne, a co za tym idzie, zapobiega powsta-
niu różnicy ciśnień w kierunku dopływu. Zamknięcie 
zaworu zwrotnego następuje wraz z wystąpieniem 
przepływu wody w kierunku odwrotnym. 
Niektóre zawory takie, jak chociażby kombinowane 
zawory kątowe, dodatkowo pozwalają na podłącze-
nie pralki i armatury czerpalnej z jednego podejścia 
instalacyjnego. W niektórych zaworach przewidzia-
no podwójną blokadę przepływu zwrotnego. Ele-
menty tego typu uwzględnia się chociażby w bate-
riach z wyciąganym wężem.

Zawór antyskażeniowy jest urządzeniem mechanicznym, które umożliwia ochronę sieci 
wodociągowej przed zanieczyszczeniem w efekcie wystąpienia przepływu zwrotnego.

Zawory zwrotne antyskażeniowe rodziny EA
•	praca	w	dowolnym	położeniu	•	małe	straty	
ciśnienia	•	cicha	praca,	zwarta	budowa	
•	nie	generuje	uderzeń	hydraulicznych	•	
zespół zamykania: podwójne prowadzenie 
zawieradła (osiowe i boczne) wspomagane 
sprężyną	•	doskonała	szczelność	i	wysoka	
niezawodność, zapewniona przez specjalną 
uszczelkę	w	kształcie	litery	L	•	2	otwory	
kontrolne z zaślepkami POM DN1/4’’ (dla DN 
1/2’’	zaślepki	mosiężne	DN1/8’’)	•	wykonanie	
zgodne z normą produktową PN-EN 13959

Przerywacz próżni z zaworem zwrotnym na 
przyłącze węża rodziny HD
Zawór HD206 jest to doskonała kombinacja 
izolatora przepływów zwrotnych z zaworem 
zwrotnym. Działając jako izolator przepływów 
zwrotnych, zapewnia opróżnienie przewodu 
za zaworem, gdy przepływ zostaje 
zatrzymany, zaś działając jako zawór zwrotny, 
zapobiega przepływowi zwrotnemu wody 
zanieczyszczonej do instalacji w przypadku 
wystąpienia spadku ciśnienia w sieci
•	praca	w	pozycji	pionowej	(przepływ	
skierowany	w	górę)	•	małe	straty	ciśnienia	
•	ccha	praca,	zwarta	budowa	•	zamknięcie	
grzybkowe	wspomagane	sprężyną	•	doskonała	
szczelność przy wysokim i niskim ciśnieniu 
zapewniona przez specjalną uszczelkę  
w	kształcie	litery	L	•	wysoka	niezawodność,	
charakterystyczna dla zaworów 
antyskażeniowych

Zawory antyskażeniowe
Jaki typ, w jakim zastosowaniu i gdzie montować?

damian Żabicki
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ciągowej więcej niż w jednym miejscu, należy na 
każdym z tych połączeń zainstalować zestaw wo-
domierza głównego i zabezpieczenie.

Nie samym zaworem…

Zgodnie z normą PN-EN 1717 zespół zabezpiecza-
jący stanowi urządzenie zabezpieczające, czyli od-
powiedni zawór antyskażeniowy oraz urządzenie 
i elementy niezbędne do jego prawidłowej pracy. 
Tym sposobem zawór antyskażeniowy nie jest jesz-
cze zabezpieczeniem. Kluczową rolę odgrywają za-
tem pozostałe elementy wchodzące w skład urzą-
dzenia zabezpieczającego, takie jak chociażby filtry 

siatkowe, czy też zawory odcinające. Właśnie urzą-
dzenia tego typu wraz z zaworem antyskażenio-
wym tworzą zespół zabezpieczający. Przykładowo 
zespół zabezpieczający, na który składa się urzą-
dzenie zabezpieczające typu BA, należy wyposażyć 
w filtr mechaniczny przeznaczony do przechwyty-
wania zanieczyszczeń, a także elementy odpowie-
dzialne za odcinanie dopływu wody. Chodzi przede 
wszystkim o zawory oraz przepustnice lub zasuwy.

Z myślą o przemyśle

Specjalne zawory antyskażeniowe produkowane 
są z myślą o zastosowaniach przemysłowych. W ta-

To co łączy zawory EA z zaworami zwrotny-
mi, to jedynie taka sama zasada działania. W 
przypadku pozostałych budynków, takich jak mię-
dzy innymi budynki wielorodzinne, zakłady produk-
cyjne czy też obiekty handlowe, w zależności od po-
trzeb montuje się zawory oznaczone jako BA, GA lub 
GB. Zawory typu GA nazywa się rozłącznikami bez-
pośredniego działania, z kolei zawory GB to rozłącz-
niki hydraulicznego działania.
Nieco inaczej działają zawory typu BA. W rozwiąza-
niach tego typu izolator przepływu zwrotnego typu 
dzieli się na trzy komory. Komorę wlotową (górną) 
cechuje wyższe ciśnienie niż komorę pośrednią, gdzie 
z kolei obecne jest wyższe ciśnienie w porównaniu z 
komorą dolną. Różnice w ciśnieniach w danych ko-
morach mają ściśle określone wielkości. W przypad-
ku zamknięcia zaworu ochrona przepływu zwrotnego 
jest zapewniona od momentu, gdy różnica ciśnienia 
pomiędzy komorą dolną a pośrednią spadnie poniżej 
granicy, przy której może nastąpić przepływ zwrot-
ny. Dochodzi wtedy do zamknięcia wlotowego i wy-
lotowego zaworu zwrotnego oraz otwarcia zaworu 

upustowego. Medium, które znajduje się 
w komorze pośredniej zostanie usunięte 
z komory pośredniej np. do kanalizacji.

Miejsce montażu zaworu

Zgodnie z przepisami prawa na każdym połącze-
niu wewnętrznej instalacji wodociągowej zimnej 
wody lub zewnętrznej na  terenie działki budowla-
nej z siecią wodociągową powinien być zainstalo-
wany zestaw wodomierza głównego, zgodnie z wy-
maganiami polskich norm dotyczących zabudowy 
zestawów wodomierzowych w instalacjach wodo-
ciągowych oraz wymagań instalacyjnych dla wodo-
mierzy. Z kolei za każdym zestawem wodomierza 
głównego od strony instalacji należy zainstalować 
odpowiednie zabezpieczenie antyskażeniowe. W 
przypadku przyłączenia wewnętrznej instalacji wo-
dociągowej zimnej wody w budynku lub zewnętrz-
nej na terenie działki budowlanej do sieci wodo-

Izolator przepływu CA295 stosowany jest 
w celu ochrony instalacji wody pitnej przed 
zwrotnym przepływem, ciśnieniem lub 
zalewarowaniem. Izolator zapewnia ochronę 
cieczy do 3 kategorii włącznie wg EN 1717

Rozłączniki hydraulicznego 
działania GB-R295H służą do 
ochrony systemów wody pitnej 
przed możliwością skażenia 
spowodowaną zalewarowaniem 
zwrotnym lub ciśnieniowym 
przepływem zwrotnym. 
Budowa GA-R295H jest zgodna 
z zaleceniami konstrukcyjnymi 
nr 2 wg normy DIN 1988, część 
4 i zapewnia ochronę do 4 klasy 
ryzyka (substancje toksyczne i 
bardzo toksyczne, rakotwórcze i 
radioaktywne)

Izolator przepływu BA295 stosowany 
jest w celu ochrony instalacji wody pitnej 
przed zwrotnym przepływem, ciśnieniem 
lub zalewarowaniem. Izolator zapewnia 
ochronę cieczy do 4 kategorii włącznie wg 
EN 1717. Zawór stosowany w budynkach 
mieszkalnych, handlowych i przemysłowych

a  
Izolator przepływu BA295 STN stosowany jest w celu ochrony 
instalacji wody pitnej przed zwrotnym przepływem, ciśnieniem 
lub zalewarowaniem. Izolator jest stosowany do zabezpieczenia 
tymczasowego poboru wody poprzez stojak hydrantowy podczas 
imprez plenerowych lub dla celów budowlanych. Produkt zapewniona 
ochronę cieczy do 4 kategorii włącznie wg EN 1717.
Medium: woda, materiał korpusu: mosiądz, odporny na odcynkowanie, 
wbudowany filtr wstępny, zawór zwrotny i spustowy zintegrowane w jedną 
całość

b  
BA295STN-A Izolator przepływu zwrotnego do stojaków hydrantowych z 
przyłączem na wąż
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kich rozwiązaniach jako materiał wykonania korpusu 
uwzględnia się żeliwo ciągliwe. Niejednokrotnie zasto-
sowanie znajduje przyłącze kołnierzowe. Maksymalna 
temperatura medium wynosi 65°C przy ciśnieniu sta-
tycznym PN 10 i minimalnym ciśnieniu wejściowym 
1,5 bar. Jako zalety urządzeń tego typu wymienia 
się zapewnienie optymalnego zabezpieczenia sieci 
zasilania wody pitnej oraz swobodny dostęp do za-
worów zwrotnych i pozostałych elementów. Istotną 
rolę odgrywa powlekany proszkowo korpus z żeliwa 
ciągliwego, który zapewnia ochronę przed korozją.

Zawory montowane na wężu

Na rynku oferowane są również zawory antyskaże-
niowe przeznaczone do montażu na przyłączach 
węży. Zawory takie stanowią kombinację izolatora 
przepływów zwrotnych z zaworem zwrotnym.
W rozwiązaniach tego typu przewiduje się przyłą-
cze w postaci gwintu wewnętrznego/zewnętrzne-
go o średnicy 3/4”÷1 1/4”. Maksymalne ciśnienie wy-
nosi 10 bar, a medium mogą stanowić czyste ciecze  
i gazy o temperaturze od -10°C do 65°C. Położenie ro-

bocze zaworu jest pionowe, a więc przepływ kieru-
je się w dół. Materiał wykonania zaworu to mosiądz 
(korpus i zespół zamknięcia), natomiast uszczelkę  
i membranę wytwarza się z materiału NBR.  
Jako zalety zaworów antyskażeniowych przeznaczo-
nych do montażu na wężach wymieniane są przede 
wszystkim małe straty ciśnienia, cicha praca, zwar-
ta obudowa, a także zamknięcie grzybkowe wspo-
magane sprężyną. Typowy zawór tego typu stanowi 
kombinację izolatora przepływów zwrotnych z zawo-
rem zwrotnym. Działając jako izolator przepływów 
zwrotnych, zapewnione jest opróżnienie przewodu 
za zaworem, gdy przepływ zostaje zatrzymany, zaś 
działając jako zawór zwrotny, zapobiega przepływo-
wi zwrotnemu wody zanieczyszczonej do instalacji 
w przypadku wystąpienia spadku ciśnienia w sieci.

Na etapie wyboru odpowiedniego zaworu trzeba 
sprawdzić czy urządzenia ma odpowiednie certyfi-
katy oraz dopuszczenia do obrotu. Tylko spełnianie 
określonych wymagań wynikających z odpowiednich 
norm i przepisów, potwierdzonych odpowiednimi 
dokumentami zapewni określoną jakość pracy.  

Zawór zabezpieczający przed wtórnym 
zanieczyszczeniem typ 6600 BA, zgodnie 
z normą PN EN1717, służy do zapewnienia 
zabezpieczenia płynów kategorii od 1 do 
4. Kategoria 4 określa płyny, substancje 
szczególnie szkodliwe dla człowieka np. 
substancje mutagenne, rakotwórcze 
(środki zwalczające szkodniki).
Trzystrefowy zawór typu BA 6600 SYR 
składa się z dwóch systemów zaworów 
zwrotnych połączonych strefą ciśnienia 
pośredniego. W przypadku wystąpienia 
przepływu zwrotnego – spadku ciśnienia 
wejściowego, zawór opróżniający 
otwiera się najpóźniej, gdy ciśnienie 
różnicowe pomiędzy pierwszą i drugą 

komorą spadnie poniżej 0,14 bar. Zawory typu BA należy stosować w wielu dziedzinach np.  
w gospodarstwie domowym, drukarniach, w technice laboratoryjnej i medycznej, w zakładach 
chemicznych i produkcji żywności. Zawory 6600 BA wykonywane są w wielkościach od DN15  
do DN50 w dwóch rodzajach: z zaworami odcinającymi i bez zaworów odcinających
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a przede wszystkim strat ciśnienia na przepływie cie-
czy, jesteśmy w stanie określić tzw. wysokość podno-
szenia pompy, a tak naprawdę wartość różnicy ciś- 
nień niezbędną do skompensowania strat na długości 
rurociągu. Im większy przepływ, tym większe opory  
w instalacji, czyli tym większe ciśnienie będzie musiała 
wygenerować pompa obiegowa, aby dostarczyć me-
dium do odbiorników. Chcąc rzetelnie podejść to te-
matu doboru pompy obiegowej, należy poświęcić czas 
na zwymiarowanie strat ciśnienia w najbardziej nieko-
rzystnym odcinku rurociągu. W tym celu warto zajrzeć 
do katalogów producentów rur oraz armatury, gdzie 
znajdziemy niezbędne parametry związane ze stra-
tami wysokości ciśnienia w rurociągu (w zależności 
od prędkości przepływu, średnicy oraz rodzaju mate-
riału wartość ta będzie się zmieniała), stratami wyso-
kości ciśnienia na armaturze (suma współczynników 
oporów miejscowych) oraz geodezyjną różnicą wyso-
kości (pomijaną w przypadku obiegów zamkniętych). 
Przygotowanie poprawnej kalkulacji wymaga naj-
częściej wiedzy inżynieryjnej i poparte jest przygo-
towaniem projektu instalacji sanitarnej. Niestety  
w przypadku małych instalacji jak np. domy jedno- 
czy wielorodzinne, a niekiedy również w przypadku 
modernizowanych instalacji brakuje takowych obli-
czeń, przez co zastosowane pompy często charak-
teryzują się znaczącym przewymiarowaniem wzglę-
dem potrzeb instalacji. 
W przypadku niedużych instalacji do celów kalkula-
cji oporów warto posłużyć się kalkulatorami rur do-
stępnymi na stronach wielu producentów armatury 
lub pomp, również w postaci popularnych ostatnio 
aplikacji telefonicznych. 

  Wspomniane powyżej pompy wirowe to naj-
popularniejsza konstrukcja pomp wykorzystywana  
w praktyce do transportu medium w instalacjach 
HVAC (eng. Heating, Ventilation, Air Conditioning), nie-
zależnie czy jest to dom jednorodzinny, czy instalacje  
w budynkach komercyjnych. Swoją popularność pom-
py wirowe zdobyły przede wszystkim przez odpowied-
nie proporcje wielkości zabudowy do osiąganych pa-

rametrów pracy. Dodatkowo sama zasada działania 
pompy wirowej jest stosunkowo prosta, dzięki wpro-
wadzeniu wirnika w ruch przez silnik elektryczny do 
cieczy oddawana jest energia przemieniana w ciśnie-
nie tłoczenia niezbędne do pokonania oporów na 
długości rurociągu. Warto jednak pamiętać o zapew-
nieniu odpowiednich niezbędnych warunków gwaran-
tujących optymalną i długą pracę pomp obiegowych.

Dobór pomp do instalacji

Wysokość podnoszenia
Zadaniem pomp jest transport cieczy i pokonanie 
oporów jej przepływu w instalacji. Tak więc podsta-
wową wiedzą niezbędną przed doborem pompy jest 
znajomość układu, w którym będzie ona pracowa-
ła. Znając charakterystykę hydrauliczną instalacji,  

Jednak dla małych instalacji grzewczych, jakie 
występują w domach jedno- i wielorodzinnych, 
możemy przyjąć poniższe wartości oporów: 
• od 0,3 do 0,6 m – dawne instalacje 
grawitacyjne, stosunkowo duże średnice rur;
• od 0,5 do 1,5 m – instalacje nowe bez zaworów 
termostatycznych;
• od 1,5 do 3 m – instalacje nowe z zaworami 
termostatycznymi.
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Pompy obiegowe to urządzenia, które znajdują się w niemal każdej instalacji grzewczej  
czy chłodniczej w budynkach, w których mieszkamy, robimy zakupy, czy załatwiamy sprawy 
biznesowe. Zanim przejdziemy jednak do przedstawienia najważniejszych informacji 
związanych z budową, doborem oraz eksploatacją pomp obiegowych warto zwrócić uwagę 
na fakt, iż w polskiej nomenklaturze sformułowanie pompa obiegowa pozwala 
nam na wstępne określenie zakresu aplikacji, do których dane urządzenie będzie 
wykorzystane. Do instalacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej 
używamy potoczenie określenia pompa cyrkulacyjna, 
natomiast pompy stosowane do układów 
grzewczych, chłodniczych,  
czy klimatyzacyjnych przyjęło się 
nazywać pompami obiegowymi.  
W rzeczywistości w obu przypadkach 
są to zazwyczaj odśrodkowe pompy 
wirowe, a różnica związana jest 
najczęściej z materiałami zastosowanymi 
do budowy korpusów hydraulicznych, 
choć nie jest to sztywna reguła. 

Pompy obiegowe 
W różnych wykonaniach, o różnych sposobach sterowania… 

bartosz tyWonek
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Budowa pompy wirowej

Opisując pracę pomp obiegowych, konieczne jest 
przedstawienie podstawowego podziału pomp. 
Ze względu na konstrukcję wyróżniamy:

1. pompy dławnicowe
Znane również jako tzw. pompy suchobieżne, charak-

teryzują się wyraźnym wydzieleniem dwóch stref: su-
chej – silnika oraz mokrej – hydrauliki pomp. Uszczel-
nienie pomiędzy częścią hydrauliczną, a atmosferą 
stanowi w tym przypadku dławnica lub pierścień 
ślizgowy. Napęd elektryczny to zwykle silnik prądu 
zmiennego chłodzony powietrzem, za pomocą na-
budowanego wentylatora. 
Pompy tej konstrukcji przeznaczone są przede wszyst-
kim do tłoczenia medium o dużej wydajności, a ich 
wielkość i parametry ograniczone są wyłącznie przez 
możliwości produkcyjne firm konstrukcyjnych. Ponie-
waż w odróżnieniu od pomp bezdławnicowych, w tej 
konstrukcji, łożyska i wał nie są smarowane przetła-
czanym medium, konieczne jest regularne serwiso-
wanie pomp i wymiana zużywających się elementów. 

2. pompy bezdławnicowe
Termin pompa bezdławnicowa odnosi się do sil-
ników pomp, których obracające się części (rotor 
i wał) zanurzone są w przetłaczanym medium, co 
pozwala również na chłodzenie silnika i smarowa-
nie łożysk ślizgowych. Stąd są one potocznie na-
zywane pompami mokrobieżnymi. Dla tego ro-
dzaju pomp nie jest konieczne uszczelnienie wału 

Wydajność
Wydajność, z jaką będzie pracowała pompa obiego-
wa, zależy od mocy cieplnej „do przeniesienia” przez 
instalację wyrażoną w kW oraz wartości współczyn-
nika ciepła właściwego przetłaczanego medium, 
gęstości i różnicy temperatury zasilania i powrotu.  
W przypadku pracy z medium, jakim jest woda, moż-
na wykorzystać poniższy wzór : 

Warto jednak zwrócić uwagę, że w przypadku mniej-
szej wartości różnicy temperatury, aby do odbiorni-
ków dostarczyć taką samą ilość ciepła wymagane 
jest zwiększenie strumienia objętościowego wody. 
Ma to szczególne znaczenie w przypadku moderni-
zacji instalacji. Dla przykładu przy zmianie różnicy 
temperatury grzewczej z np. 20 K do 10 K, pompa 
obiegowa musi przetłaczać zdwojoną ilość wody. 
Pominięcie tego faktu w fazie projektowo-wyko-
nawczej, może doprowadzić do niedoborów dosta-
wy ciepła do odbiorników, dyskomfortu cieplnego 

mieszkańców, jak również obniżenia współczynni-
ków efektywności pracy źródeł ciepła. 
Znajomość powyższych wielkości pozwala na określ-
nienie tzw. punktu pracy, czyli miejsca, w którym na-
tępuje przecięcie charakterytyki instalacji z charakte-
rysytyką pompy. Należy jednak pamiętać, iż zmiana 
gęstości medium np. przez zastosowanie roztworów 
glikolowych wpływa również na obniżenia maksy-
malnej charakterysyki pracy. W takim przypadku ko-
nieczny będzie dobór pompy obiegowej z naddat-
kiem wydajności, aby nie przeciążać napędu pompy.
Najczęstyszym problemem związanym z dobiera-
niem pomp obiegowych do instalacji, z pominięciem 
zwymiarowania charakterystyki instlacji jest przewy-
miarowanie, które wiąże się zazwyczaj ze zbyt dużą 
wartością wysokości podnoszenia wytwarzaną przez 
pompę. Poza aspektami typowo ekonomicznymi 
(im większa wydajności i moc pompy, tym większy 
jej koszt inwestycyjny, jak również późniejsze koszty 
użytkowania), pojawiają się również problemy natury 
eksploatacyjnej związane zazwyczaj ze zbyt głośną 
pracą instalacji (w tym również pomp) przy wytwa-
rzaniu naddatku wysokości podnoszenia względem 
realnej charaktersytyki instalacji. 

Budowa pompy dławnicowej

Ważnym aspketem, który należy 
wziąć pod uwagę podczas wymia-
rowania instalacji jest maksymalna 
prędkość przepływu wody w ruro-
ciągu. W zależności od średnicy nie 
powinna być ona większa od 1,2 m/s 
dla średnic do 1 ¼″, bądź od 1,5 m/s 
dla średnic DN40/DN50, czyli najpo-
pularniejszych w instalacjach bu-
dynków mieszkalnych. Duża pręd-
kość przepływu to większe szumy, 
jak również szybsze zużywanie się 
armatury i rur.  

Punkt pracy
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woduje pewne kłopoty z pracą pomp bez regulacji 
wydajności. Stąd zarówno w wyniku wprowadzania 
nowych przepisów w dyrektywach europejskich, jak 
również wzrostu świadomości użytkowników nowe 
pompy obiegowe charakteryzują się płynną regula-
cją prędkości obrotowej. Pozwala to na dostosowa-
nie pracy pompy do obciążenia cieplnego instalacji, 
przy jednoczesnej redukcji poboru mocy. 

Podstawowe zalety elektronicznej regulacji to:
•	oszczędność	energii	przy	równoczesnym	zmniej-
szeniu kosztów eksploatacji,
•	redukcja	hałasu	przepływowego,
•	brak	konieczności	stosowania	zaworów	nadmiaro-
wo-upustowych.

Warunki montażowo-eksploatacyjne 

Chcąc cieszyć się odpowiednią, cichą i długą eks-
ploatacją pomp obiegowych, warto zajrzeć do in-

strukcji obsługi i montażu przed jej zastosowaniem 
w instalacji.  W zależności od typu pomp rozróżnia-
my różne zalecenia montażowe. 

Pamiętajmy, że pompy obiegowe to urządzenia prze-
znaczone do pracy z wodą czystą, niezawierającą 
zanieczyszczeń, frakcji ściernych i włóknistych, któ-
re mogłyby zablokować pracę wirnika. Zanieczysz-
czenia, o których mowa, to najczęściej szlam ma-
gnetyczny powstający zarówno podczas aktywnej 
pracy systemu, jak też procesów elektrolitycznych  

(uszczelnienie mechaniczne) ani chłodzenie ze-
wnętrzne, w wyniku czego pompy bezdławnicowe 
charakteryzują się mniejszym poziomem hałasu 
i niższym zapotrzebowaniem na prace serwisowe. 
W związku z powyższymi zaletami to pompy bezdław-
nicowe charakteryzują się szczególną popularnością 
w małych i średnich instalacjach grzewczych i chłod-
niczych. Dodatkową zaletą jest długi okres eksplo-
atacji bez konieczności prac serwisowych szacowany 
na ok. 10-15 lat, przy zachowaniu odpowiednich wa-
runków montażowo-eksploatacyjnych podawanych  
w dokumentacji techniczno-rozruchowej producentów. 

Sterowanie oraz regulacja

Większość dostępnych przez lata pomp obiegowych, 
charakteryzowała się stałą prędkością obrotową, któ-
ra pozwalała na skompensowanie maksymalnych 
wydajności pracy przy maksymalnym zapotrzebo-
waniu na moc cieplną. Należy jednak pamiętać, że 
maksymalne zapotrzebowania na ciepło występu-
je tylko przez kilka dni w roku. Z wieloletnich badań 
wynika, iż maksymalny przepływ występuje przez 

ok. 10 dni w roku, w pozostałych okresach instala-
cja pracuje z mniejszym zapotrzebowaniem, co po-

Sposoby regulacji: charakterystyka proporcjonalna i stałociśnieniowa  

Oferowane dzisiaj układy elektroniczne umożliwia-
ją rożne rodzaje regulacji. Poniżej podano prze-
gląd najczęściej stosowanych sposobów regulacji. 

Rodzaj regulacji Δp-v: charakterystyka 
proporcjonalna 
W trybie regulacji Δp-v układ elektroniczny liniowo 
zmienia utrzymywaną przez pompę wartość za-
daną różnicy ciśnień w zakresie między Hs i ½ Hs. 
Wartość zadana różnicy ciśnień H zmienia się wraz 
z przepływem Q.
Zalecenie: w przypadku konieczności moderniza-
cji instalacji, gdzie selekcja krytycznego punktu jest 
niemożliwa, prace budowalne zostały zakończo-
ne przed laty, a w związku z zastosowaniem zawo-
rów dławiących (np. termostatycznych) pojawiają 
się problemy z hałasem. Regulacja Δp-v pozwala 
na rozszerzenie zakresu regulacji. 

Zastosowanie: instalacje grzewcze/wentylacyj-
ne/klimatyzacyjne charakteryzujące się dużymi 
stratami ciśnienia; systemy dwururowe z zawora-
mi termostatycznymi/strefowymi i małym auto-
rytecie poboru; układy o znaczących długościach 
przewodów rozprowadzających, z dużymi stratami 
ciśnienia w częściach instalacji, przez które prze-
pływa cały strumień czynnika.  

Rodzaj regulacji Δp-c: charakterystyka
stałociśnieniowa  
W trybie regulacji Δp-c układ elektroniczny utrzy-
muje wytwarzaną przez pompę różnicę ciśnienia 
w dopuszczalnym zakresie przepływu na stałej 
wstępnie zadanej wartości Hs. 
W przypadku spadku przepływu, powodowane-
go dławieniem na hydraulicznych urządzeniach 
regulacyjnych, następuje dopasowanie wydajno-

ści pompy do rzeczywistego zapotrzebowania in-
stalacji poprzez redukcję prędkości obrotowej. 
Zastosowanie: w dawnych instalacjach grawi-
tacyjnych, w instalacjach z nieznacznymi strata-
mi ciśnienia, w częściach, przez które przepływa 
cały strumień czynnika (krótkie obiegi kotłowe, 
wymiennikowe, przewody rozprowadzające); 
instalacje ogrzewania płaszczyznowego, obie-
gi pierwotne.
Dodatkowo w zależności od typoszeregu mamy 
również możliwości zastosowania regulacji wydaj-
ności pracy pompy względem stałej różnicy tem-
peratury, stałej temperatury, bądź stałej warto-
ści przepływu. Producenci układów pompowych 
prześcigają się w dodawaniu nowych charaktery-
styk pracy pozwalających na idealne wykorzysta-
nie pompy do potrzeb instalacji, z pominięciem za-
worów upustowych, różnicowych, czy zwrotnych. 

Budowa pompy 
bezdławnicowej

Niezależnie od konstrukcji, przed 
pompą w instalacji powinien znaj-
dować się filtr (np. sitowy) zabez-
pieczający przed przedostawaniem 
się zanieczyszczeń do wnętrza pom-
py i jej ewentualnym uszkodzeniem. 
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Dyrektywa ErP – zmiana typoszeregu

To, jakie pompy możemy stosować w obiegach instala-
cji grzewczych, zostało określone wraz z wejściem w ży-
cie Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 641/2009 w sprawie 
wykonania dyrektywy ErP 2005/32/WE i tak od 1 stycz-
nia 2013 roku w przypadku pomp z silnikiem mokrym, 
na rynek europejski wprowadzane mogą być wyłącznie 
te, które charakteryzują się płynną regulacją prędkości 
obrotowej oraz nowym współczynnikiem efektywności 
energetycznej EEI (eng. Energy Efficiency Index) ≤ 0,27. 
W drugim etapie, który wchodzi w życie od 1 sierpnia 
2015 r., wartość współczynnika zostanie dodatkowo 
obniżona do EEI ≤ 0,23, a zmiany dotyczą dodatko-
wo pomp zintegrowanych z urządzeniami grzewczy-
mi (kotły, grupy pompowe) oraz stosowanych w in-
stalacjach z odnawialnymi źródłami energii. 
W przypadku pomp dławnicowych w dalszym ciągu 
będziemy mieli możliwość dobrania urządzeń bez 

regulacji prędkości obrotowej. W oddzielnym roz-
porządzeniu określone zostały progowe minimal-
ne sprawności jakimi muszą charakteryzować się 
napędy wykorzystywane do pracy pomp. Zgodnie 
z Rozporządzeniem Komisji (WE) 640/2009 zmianie 
uległy współczynniki sprawności dla napędów elek-
trycznych opisywane jako wartość IE (ang. Interna-
tional Efficiency). Dodatkowo od 1 stycznia 2013 r. 
tzw. pompy do wody muszą spełniać nowe wyma-
gania dla hydrauliki zapisywane jako „wskaźnik mi-
nimalnej energochłonności” (MEI) zgodnie z Rozpo-
rządzeniem Komisji UE nr 547/2012.
Określenie nowych ram sprawności, jakim podlegają 
i będą miały podlegać pompy, pozwoli na osiągnięcie 
oszczędności w szerokim zakresie: lokalnie dla użyt-
kowników i inwestorów instalacji pompowych poprzez 
redukcję zużycia energii, jak również globalnie w za-
kresie ograniczenia produkcji energii, a tym samym 
również emisji dwutlenku węgla do atmosfery.  

i chemicznych, jakie zachodzą w wodzie. Dodat-
kowe niebezpieczeństwo to obecność ciał obcych 
powstałych w procesie prac wykonawczo-monta-
żowych. Stąd poza filtrem warto stosować inhibi-
tory korozji bądź urządzenia do zmiękczania wody. 
Duża zawartość związków mineralnych,  w tym wę-
glanu wapnia czy magnezu powoduje „zarastanie” 
instalacji, blokowanie przepływu oraz wzrost opo-
rów związanych ze zmniejszeniem średnicy we-
wnętrznej rurociągu, a tym samym obniżenie wy-
dajności pracy pompy. 

Pozycja montażowa

W przypadku montażu z wałem w pionie i silnikiem 
skierowanym ku górze, pojawia duży problem zwią-
zany z gromadzeniem się powietrza blokującego 
smarowanie łożysk ślizgowych, a tym samym szyb-
kie ich zużywanie, głośną pracę pompy i w konse-
kwencji uszkodzenia urządzenia.  
Dodatkowo w przypadku nowych pomp elektronicz-
nych mamy możliwość zmiany pozycji położenia gło-
wicy z modułem sterującym. Przy założeniu montażu 
pompy z wałem w pozycji poziomej, mamy możli-
wość modulacji położenia moduły sterującego, czy 
to w poziomie czy w pionie, dla komfortu odczytu  
i regulacji parametrów pracy.
Pomp dławnicowe również cechują się szeregiem za-
leceń montażowych, które zależą w tym przypadku 

od konstrukcji hydrauliki pompy, oraz mocy, która 
przekłada się również na wagę. Najważniejsze, aby  
podłączenie pompy do rurociągu wykonane było 
bez naprężeń, stąd przy zastosowaniu tej konstruk-
cji pomp duże znaczenia będzie miało zamontowa-
nie kompensatorów drgań. 

Gdzie zamontować pompę? 
W instalacjach obiegowych częstym problem jest 
miejsce montażu pompy. Ponieważ większość pomp 
obiegowych charakteryzuje się klasą ochrony IP44 
wymagane jest, aby były one montowane w dobrze 
wentylowanym, suchym miejscu o temperaturze  
w zakresie od -10°C do +40°C (w zależności o typo-
szeregu) przy zabezpieczeniu przed oddziaływaniem 
czynników atmosferycznych. 
Kolejnym warunkiem, który należy spełnić dla od-
powiedniej eksploatacji pomp, jest zapewnienie 
minimalnego ciśnienia napływu gwarantującego 
odpowiednią pracę pompy bez pojawiania się zja-
wiska kawitacji, szumów i zrywania strugi wody.  
W zależności od konstrukcji, producent pompy po-
daje minimalne ciśnienie napływu dla różnych war-
tości temperatury pracy. Dla większości pomp bez-
dławnciowych wartość ta, w temperaturze ok. 95°C 
wynosi ok 1,1 bar. W warunkach pracy w niższej tem-
peraturze czynnika wartość ciśnienia napływu jest 
również mniejsza. 

W przypadku pomp bezdławnicowych, 
które wykorzystywane są w większo-
ści obiegów małych instalacji HVAC, 
warunkiem koniecznym dla odpowied-
niej pracy pompy jest montaż z wa-
łem silnika w pozycji poziomej. Dzięki 
temu zapewniona będzie odpowiednio 
cicha praca, jak również rozłożenie sił 
naporu na łożyskach pompy.  

0 5 / 2 0 1 5

Większość producentów zaleca, aby 
w instalacjach grzewczych, pom-
pa zainstalowana było na powro-
cie przed kotłem. W rzeczywistości 
montaż pomp czy to na zasilaniu, 
czy powrocie nie wpływa na zmia-
nę oporów w instalacji i zmniejsze-
nie czy zwiększenie wydajności pra-
cy pompy. Natomiast szczególnie  
w przypadku pracy w układach z ko-
tłem stałopalnym montaż na po-
wrocie chroni pompę przed pracą ze 
zbyt dużą temperaturą, jak również 
zanieczyszczeniami. 

Seria alterra 
Nowa generacja gruntowych
pomp ciepła alpha innotec

 

 bardzo ciche 
dostępne modele z regulacją mocy
nowoczesny design i wysokiej jakości materiały
wysoka wydajność urządzeń
COP nawet 5,09 przy B0/W35

 

Sprawdź szczegóły:
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Montaż: przy poziomym położeniu wału silnika
Zasilanie: jednofazowe 1x230V/50/60 Hz 
Przetłaczana ciecz: czysta, niezawierająca ciał sta-
łych oraz olejów mineralnych, nielepka, neutral-
na chemicznie, o parametrach zbliżonych do wody 
(maks. zawartość glikolu: 30%)

EVOTRON – do instalacji grzewczych
 i klimatyzacyjnych

Również w pompach obiegowych EVOTRON silnik 
synchroniczny z magnesami trwałymi oraz prze-
twornica częstotliwości, zapewniają wydajność we 
wszystkich zastosowaniach, pozwalając uzyskać zna-
czące wyniki w zakresie oszczędności energii. Dla-
tego też cała seria pomp EVOTRON należy do klasy 
efektywności energetycznej A. Pompa wyposażona 
jest w układ elektroniczny, który wykrywa zmiany 
w instalacji grzewczej i automatycznie dostosowu-
je ustawienia, zapewniając maksymalną wydajność 
przy minimalnym zużyciu energii. 

Prosta obsługa oraz łatwy do odczytu panel stero-
wania z wyświetlaczem pokazującym wybrane usta-
wienie w dowolnym momencie pracy. Zoptymalizo-
wane zużycie energii w ciągu nocy zapewnia funkcja 
SMART SLEEP.
Wyposażanie pompy w specjalne złącze umożliwia 
łatwe i szybkie podłączenie do instalacji elektrycz-
nej. Osłona izolacyjna zaś znacząco ogranicza roz-
praszanie ciepła. 
Zakres pracy: od 0,4 do 4,2 m3/h przy wysokości 
podnoszenia do 8 m 
Zakres temperatury cieczy: od -10 do 110°C 
Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar
Stopień ochrony: IP 44 
Klasa izolacji: F 
Montaż: przy poziomym położeniu wału silnika
Zasilanie: jednofazowe 1x230V/50/60 Hz 
Przetłaczana ciecz: czysta, niezawierająca ciał sta-
łych oraz olejów mineralnych, nielepka, neutral-
na chemicznie, o parametrach zbliżonych do wody 
(maks. zawartość glikolu: 30%)  

  EVOSTA – do instalacji grzewczych

Dzięki wykorzystaniu zaawansowanej technologii, 
silnikowi synchronicznemu z magnesami trwa-
łymi oraz przetwornicy częstotliwości, nowa linia 
pomp obiegowych EVOSTA zapewnia wydajność we 
wszystkich zastosowaniach, pozwalając uzyskać zna-
czące wyniki w zakresie oszczędności energii. Z tego 
powodu nowa pompa EVOSTA jest zgodna z Euro-
pejską Dyrektywą ErP 2009/125/WE (wcześniej EuP)  
i dostosowana do wymogów tej normy wchodzą-
cych w życie od 2015 r. (EEI ≤ 0,23). Pompa wyposażo-
na jest w układ elektroniczny, który wykrywa zmiany 
w instalacji grzewczej i automatycznie dostosowu-
je ustawienia, zapewniając maksymalną wydajność 
przy minimalnym zużyciu energii. Pompa cyrkulacyj-
na EVOSTA jest również w stanie idealnie zastąpić sta-

re pompy obiegowe z 3 stopniami prędkości, ponie-
waż ma identyczne wymiary, jak w przypadku serii VA, 
oraz jest w stanie pokryć za pomocą jednej pompy 
zakres wysokości podnoszenia wynoszący 4, 5 i 6 m. 
Produkt ten pozwala również ułatwić pracę użyt-
kownika dzięki zastosowaniu jednego przycisku dla 
ustawień sekwencyjnych i śruby odpowietrzającej 
pozwalającej na odgazowanie układu oraz ewentu-
alne odblokowanie wału silnika. 
Ten model jest specjalnie zaprojektowany na potrze-
by systemów ogrzewania do zastosowań domowych.
Zakres pracy: od 0,4 do 3,3 m3/h przy wysokości 
podnoszenia do 6,9 m 
Zakres temperatury cieczy: 2-95°C
Ciśnienie robocze: 10 bar  
Stopień ochrony: IP 44
Klasa izolacji: F

Pompy DAB są wynikiem ciągłych badań i innowacji technologicznych. Seria EVO to 
kilka modeli doskonałej jakości i zaawansowanych technologicznie elektronicznych 
pomp obiegowych do zastosowania w systemach ogrzewania i klimatyzacji zarówno 
w domach jednorodzinnych, jak i małych lokalach gastronomicznych. Ten artykuł 
szerzej pokazuje dwa model: EVOSTA i EVOTRON.

DAB – elektroniczne 
pompy obiegowe  
z mokrym wirnikiem  

Modele z serii EVO: EVOSTA i EVOTRON 

arkadiusz błach

EVOSTA EVOTRON
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li. Wyświetlacz jest czytelny, a obsługa intuicyjna. 
Wybór wszystkich funkcji i opcji ustawień jest pro-
sty i przejrzysty. 
Na wyświetlaczu LED przedstawiana jest wartość 
wysokości podnoszenia, wyrażona w mH2O. Wartość 
zadaną można ustawić lub zmienić za pomocą czer-
wonego pokrętła Wilo z precyzją co 0,5 m.
Pełna diagnostyka stanów pracy oraz awarii, prezen-
towana jest na wyświetlaczu w postaci przyporząd-
kowanych konkretnych kodów błędów, pozwalając 
na szybszą i skuteczną naprawę.

Prosta nastawa parametrów pracy za pomocą 
czerwonego pokrętła Wilo
Regulacja nastawy oraz trybu pracy pompy realizo-
wana jest za pomocą czerwonego pokrętła Wilo. Po-
zwala ono na precyzyjną nastawę wartości wysoko-
ści podnoszenia w jednym z dwóch trybów regulacji 

  Niepodważalną zaletą nowej rodziny pomp 
Wilo-Yonos MAxO jest wyjątkowo szeroki prze-
dział temperatury przetłaczanego medium od 
-20 do 110°C oraz wytrzymałość na temperatu-
rę otoczenia od -20 do 40°C.
 
Ta innowacyjna cecha, do tej pory nieosiągalna  
w porównywalnych typoszeregach sprawia, że pom-
pa Wilo-Yonos MAXO jest uniwersalnym rozwiąza-
niem do każdej aplikacji.
Do zastosowań w obiegach: instalacji grzewczych, 
wentylacji, chłodnictwa i klimatyzacji, OZE – ukła-
dów solarnych oraz geotermalnych. 
Doskonale sprawdzą się w: domach wielorodzinnych, 
budynkach mieszkalnych, nieruchomościach komer-
cyjnych, obiektach użyteczności publicznej: szpita-
lach, szkołach, urzędach, przemyśle. 
Dopuszczalne przetłaczane medium: woda grzew-

cza, mieszanki woda/glikol o maksymalnym stężeniu 
1:1 (w przypadku domieszek glikolu należy skorygo-
wać dane dotyczące wydatku pompy odpowiednio 
do podwyższonej lepkości).

Rozwiązania optymalizujące obsługę 

Panel sterujący
Pompa Wilo-Yonos MAXO jest wyposażona w wie-
lofunkcyjny wyświetlacz LED, umożliwiający regu-
lację oraz kontrolę pracy pompy w każdej chwi-

Wilo-Yonos MAXO to uniwersalna bezdławnicowa pompa o najwyższej 
sprawności z silnikiem z magnesu trwałego oraz zintegrowaną 
regulacją różnicy ciśnień do 
zastosowań w instalacjach grzewczych, 
chłodniczych, klimatyzacyjnych, 
jak również w obiegach instalacji 
solarnych, geotermalnych zarówno 
po pierwotnej, jak i wtórnej stronie 
instalacji.

Jedna pompa do wszystkich zastosowań 
Nowa pompa Wilo-Yonos MAXO  
i Wilo-Yonos MAXO-D 

 bartosz tyWonek

Pompy Wilo-Yonos MAXO charakte-
ryzuje najwyższy stopień sprawno-
ści dzięki technologii ECM, czyli EEI 
≤0,23 i minimalny pobór mocy 5 W.  

Ustawianie żądanej wysokości podnoszenie co 0,5 m
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Automatyczny powrót do ustawionych 
parametrów pracy
W przypadku zaniku napięcia, spowodowanego wy-
ładowaniami atmosferycznymi bądź też awarią sie-
ci, pompa nie przechodzi do ustawień fabrycznych, 
lecz powraca do nastawy sprzed awarii. 
Pozwala to uniknąć konieczności ponownych wizyt 
u klienta celem programowania pompy po każdym 
zaniku napięcia.

Automatyczne odpowietrzania komory 
wirnika bez konieczności używania śruby 
odpowietrzającej
Odpowietrzenie komory wirnika następuje auto-
matycznie, dzięki systemowi automatycznej regula-
cji prędkości obrotowej oraz wewnętrznej budowie 
pompy. Podczas przepływu medium w przestrzeni 
wirnika filtr znajdujący się w wale oraz wkładka fil-
tracyjna na płycie łożyskowej zmniejszają przedo-
stawanie się najmniejszych cząsteczek ściernych. 
Uszczelnienie pomiędzy wirnikiem a płytą łożysko-
wą zapobiega osadzaniu się zanieczyszczeń w szcze-
linie łożysk po stronie silnika.
Korzyści: szybkie automatyczne odpowietrzenie ko-
mory wirnika ogranicza ryzyko pracy na sucho oraz 
powstawania szumów. 

Rozwiązania oszczędzające czas 
przy instalacji

Wygodne i szybkie podłączenie w różnych 
pozycjach z zastosowaniem wtyczki Wilo.
Podłączenie przewodu sieciowego i przewodu zbior-
czej sygnalizacji awarii ma  zintegrowane zabezpie-
czenie przed wyrwaniem.  Wtyczka Wilo umożliwia 
szybkie i proste podłączenie w różnych pozycjach 
montażowych. Ułatwia to pracę wykonawcom.

Najwyższa sprawność pracy, szeroki
zakres zastosowań oraz szybki zwrot 
z inwestycji

Rozbudowana charakterystyka pracy
Zastosowanie charakterystyki 3-biegów stałej pręd-
kości obrotowej w wybranych pompach Wilo-Yonos 
MAXO, pozwoli na szybsze i sprawniejsze wyregulo-
wanie nowej, energooszczędnej pompy w moder-
nizowanych instalacjach grzewczych, klimatyzacyj-
nych czy chłodniczych.

Kompatybilna z modernizowaną instalacją
Tworząc pompę Wilo-Yonos MAXO pomyślano zarów-
no o wykonawcy instalacji, gwarantując mu zamiennik 
dla starych, stałoobrotowych pomp, jak również o in- 
westorze, oferując urządzenie przynoszące oszczęd- 
ności każdego roku eksploatacji w instalacji. W bro-
szurze pompy znajduje się szczegółowa lista zamien-
ników, co ułatwia dobór odpowiedniego modelu.  

różnicy ciśnień bądź na wybór jednej z trzech nastaw 
stałej prędkości obrotowej.

Funkcje zapewniające bezpieczeństwo 
pracy

Zbiorcza sygnalizacja awarii 
Pompy Wilo-Yonos MAXO wyposażone są w zintegro-
waną sygnalizację awarii. To cecha, która wyróżnia 
ten typoszereg na rynku. 
Bezpotencjałowy styk, zaprojektowany jako normal-
nie zamknięty (NZ), pozwala na wyprowadzanie sy-
gnału o pojawieniu się awarii do zewnętrznego ukła-
du automatyki budynku (BMS).
Obciążenia styków: dopuszczalne minimalne: 12 V 
DC, 10 mA; dopuszczalne maksymalne 250 V AC, 1A. 
Styk awarii pozostaje zamknięty w następujących wa-
runkach: pompa pozostaje bez napięcia sieciowego, 
nie występuje awaria, całkowita awaria modułu re-
gulacyjnego. Styk awarii rozwiera się, gdy pompa jest 
zasilana i następuje jeden z następujących błędów:
przeciążenie sinika, zbyt wysoka temperatura mo-
dułu regulacyjnego, zbyt wysokie natężenie prądu,
zablokowanie pompy, uszkodzone połączenie mie-

dzy silnikiem a modułem regulacyjnym, zbyt niskie 
bądź zbyt wysokie napięcie sieciowe.

Zintegrowane, pełne zabezpieczenie silnika 
Dla pełnego komfortu użytkowania wysokospraw-
ne pompy Wilo-Yonos MAXO wyposażone są w zin-
tegrowane zabezpieczenie silnika, chroniące pompę 
przed wystąpieniem nadmiernej temperatury, prą-
dem czy zablokowaniem wirnika. Dzięki temu nie jest 
wymagany zewnętrzny wyłącznik ochronny silnika.

Funkcje zapewniające komfort pracy

Funkcja deblokady pozwalająca na 
odblokowania wirnika po okresie przestoju 
Częstym problemem pojawiającym się szczególnie 
jesienią, przed rozruchem pompy, było zablokowa-
nie wirnika spowodowane tzw. kamieniem kotło-
wym osadzającym się na wirniku. Funkcja odblo-
kowania pozwala na wprowadzenie wirnika w ruch 
rotacyjny w obu kierunkach, aż do wyswobodzenia 
wirnika i poprawnej pracy pompy. W nowych pom-
pach Wilo-Yonos MAXO dzieje się to całkowicie au-
tomatycznie.

Zalety produktu

•	szeroki	zakres	zastosowań	do	pracy	z	medium	od	-20	
do 110°C; 
•	uniwersalność	aplikacji	dzięki	wytrzymałości	na	tem-
peraturę otoczenia od -20 do 40°C; 
•	maksymalne	bezpieczeństwo	pracy	całej	instalacji,	dzięki	
standardowo wbudowanej zbiorczej sygnalizacji awarii; 
•	wygodne	i	szybkie	podłączenie	w	różnych	pozycjach	
z zastosowaniem wtyczki Wilo; 
•	funkcja	automatycznego	powrotu	do	ustawionych	pa-
rametrów pracy w przypadku zaniku napięcia; 
•	funkcja	deblokady,	pozwalająca	na	odblokowanie	wir-
nika po okresie przestoju; 
•	zintegrowane	pełne	zabezpieczenie	silnika;	
•	funkcja	automatycznego	odpowietrzania	komory	wir-

nika – bez śruby odpowietrzającej 
•	prosta	nastawa	parametrów	pracy	za	pomocą	czer-
wonego pokrętła Wilo; 
•	płynne	dopasowanie	wydajności	w	zależności	od	wy-
branej charakterystyki pracy Δp-c (stałociśnieniowa) 
lub Δp-v (zmiennociśnieniowa); 
•	wyświetlacz	LED	do	wskazywania	zadanej	wysokości	
podnoszenia z dokładności do 0,5 m oraz komunika-
tów o kodzie błędu; 
•	powłoka	kataforetyczna	(KTL)	na	korpusie	pompy	za-
pobiega korozji w przypadku tworzenia się kondensatu; 
•	prosta	wymiana	1:1	ze	starymi,	standardowymi	pom-
pami, dzięki takim samym wymiarom montażowym 
nowych pomp. 

Wilo Polska Sp. z o.o.
ul. Jedności 5, 05-506 Lesznowola 
tel.: 22 702 61 61, faks: 22 702 61 00
wilo@wilo.pl, www.wilo.pl
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  Zmiany te są skutkiem wdrażania w Polsce dyrek-
tywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 
w sprawie charakterystyki energetycznej budynków 
(EPBD recast). Celem ich jest obniżenie ilości energii 
niezbędnej do pokrycia zapotrzebowania budynków 
na ciepło tak, aby zrealizować ideę budynków niemal 
zeroenergetycznych po 2021 roku. Od 2021 r. wszyst-
kie nowo budowane budynki mają być niemal zero-
energetyczne. Już od 2019 r. tym wymogom podlegać 
będą obiekty użyteczności publicznej. W konsekwen-
cji będzie realizowane stopniowe obniżanie granicy 
zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwot-

ną (EP) i współczynników przenikania ciepła przegród 
zewnętrznych (U) wraz z początkiem lat 2017 i 2021.
Dotychczas obowiązujące przepisy wymagały, aby 
założenia względem energooszczędności budynków 
spełnione były na jeden z dwóch sposobów. Pierw-
szym z nich było nieprzekroczenie maksymalnej war-
tości współczynnika przenikania ciepła U dla przegród 
zewnętrznych budynku, z kolei drugim – nieprzekro-
czenie dopuszczalnej wartość wskaźnika zapotrze-
bowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) 
dla centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej 
wody użytkowej. W przypadku drugiego rozwiązania, 

Zaostrzenie wymagań dotyczących zmniejszenia zużycia energii użytkowej 
(izolacyjności przegród budowlanych) i zużycia energii pierwotnej zostało rozłożone 
na najbliższe kilka lat. Pierwsze zmiany w wymaganiach Warunków Technicznych 
(WT) weszły w życie w styczniu 2014 r., kolejne zaczną obowiązywać od stycznia 
2017, a ostatnie od 2021 roku. Rozłożenie wymagań Warunków Technicznych 
umożliwi lepsze dostosowanie się uczestników rynku. Zapewnienie odpowiednich 
parametrów budynku będzie możliwe jedynie przy zastosowaniu materiałów 
o bardzo wysokiej jakości, termoizolacyjności, energooszczędności.

Budynki według 
nowych standardów 
energetycznych  

PaWeł lachman
Wymogi izolacji przegród budynków i zużycia energii pierwotnej 
EP wg przyszłych Warunków Technicznych w 2017 i 2021 roku 
oraz wymogi programu priorytetowego NFOSiGW NF 40
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mi pomp ciepła, regulacja modułu świeżej wody cie-
płej została rozwiązana tak, żeby – w zależności od 
temperatury w obwodzie pierwotnym – wymagana 
moc cieplna była uzyskiwana także przy minimal-
nej ΔT = 3 K. Przykładowo dla wody o temperaturze 
48°C na dopływie strony pierwotnej moduł świeżej 
wody ciepłej dostarcza do 18 l/min wody o tempe-
raturze czerpania 45°C. 
Mierniki zużycia ciepła grzewczego i wody pitnej 
mogą być wbudowane w węzeł bezpośrednio w cen-
tralnym miejscu. Zamiast czasochłonnego montażu 
podtynkowych obudów liczników, można po prostu 
zainstalować w istniejących odcinkach montażowych 
liczniki wody ciepłej i zimnej popularnych na rynku 
producentów.  

  Gotowe mieszkaniowe węzły 
cieplne o elastycznej konfiguracji

Opracowany przez firmę Taconova mieszkaniowy 
węzeł cieplny TacoTherm Dual Piko łączy przepły-
wowe podgrzewanie wody pitnej z odpowiednią 
do zapotrzebowania dystrybucją ciepła grzewcze-
go dla jednostki mieszkaniowej. Na targach ISH 
2015 Taconova zaprezentowała swoje najnowsze 
rozwiązanie z zakresu techniki systemowej. Nowe 
wersje TacoTherm Dual Piko oferują jeszcze więk-
szą elastyczność w zakresie regulacji i podgrzewa-
nia wody pitnej oraz w zakresie integracji z różny-
mi systemami generowania energii. Przewidziane 
do uniwersalnych kombinacji moduły umożliwiają 
(już w fazie projektowania) optymalną dla konkret-
nego obiektu konfigurację z odpowiednią w danej 
sytuacji strategią regulacji podgrzewania wody pit-
nej i transferu ciepła. 
Kompaktowa konstrukcja oraz dostępne warianty – 
z szafką do zabudowy lub bez – pozwalają ponad-
to na precyzyjne dostosowanie do dowolnej sytu-
acji montażowej. Węzeł o głębokości konstrukcyjnej 
zaledwie 110 mm, który można zintegrować nawet  
w ściance działowej, zasila w zależności od potrzeb: 
układ promienników, ogrzewanie podłogowe (do 
12 obwodów grzewczych) lub kombinację obu tych 
systemów. W zakresie układów grzewczych z różny-
mi generatorami ciepła, Taconova oferuje warianty 
pozwalające na podłączanie się do układów dwu-, 
trzy- i czteroprzewodowych.

Mieszkaniowe węzły cieplne dla niskiej 
temperatury dopływu

Kolejną nowością w bogatym asortymencie Tacono-
va jest wersja TacoTherm Dual Piko WP, zaprojekto-
wana do systemów grzewczych z niską temperatu-
rą dopływu, dzięki czemu idealnie nadaje się ona do 
pracy z pompami ciepła. Dla eksploatacji z systema-

Kompaktowe węzły 
TacoTherm Dual Piko

Zmontowany wstępnie mieszkaniowy węzeł 
cieplny z gotowym okablowaniem TacoTherm 
Dual Piko może być dostępny – w zależności 
od potrzeb – na płycie podstawowej, w 
ościeżu do zabudowy, z ramką maskującą lub 
jako kompletna szafka z drzwiczkami

Mieszkaniowy węzeł cieplny TacoTherm Dual 
Piko WP umożliwia decentralne podgrzewanie 
wody pitnej także dla systemów grzewczych 
z niską temperaturą dopływu, np. układów z 
pompami ciepła

jest ono głównie wykorzystywane w przypadkach 
budynków przebudowywanych ze względu na brak 
możliwości doprowadzenia przegród zewnętrznych 
do standardów wymaganej izolacyjności cieplnej.
Nowelizacja tych przepisów (obowiązująca od 1 stycz-
nia 2014 roku) nakazuje, że budynki muszą od tego 
czasu spełniać jednocześnie oba te wymagania. Po-
łączenie w jednym projekcie wszystkich nowych wy-
tycznych staje się istotnym wyzwanie wyzwaniem 
dla architektów, ponieważ na wartość zużytej ener-
gii pierwotnej w budynku wpływa kształt budynku, 
użyta izolacja termiczna, rodzaj wentylacji oraz za-
stosowanie paliwa lub nośnika energii oraz konkret-
nego urządzenia grzewczego do ogrzewania budyn-
ku czy jego położenie. 
Obowiązującą praktyką jest projektowanie prze-
gród budowlanych budynków pod kątem speł-
nienia jedynie minimalnych wymagań Warunków 
Technicznych. Architekt, wykonawca i inwestor 
wybierają rozwiązania pozwalające obniżyć kosz-
ty inwestycyjne, bez analizy przyszłych kosztów 
eksploatacji czy dopasowania do planowanych 
rozwiązań instalacyjnych. W praktyce oznacza to, 
że projektant (architekt i branżysta) zakładają mini-
malną możliwą grubość izolacji, tak aby spełnić tyl-
ko wymogi minimalne współczynnika U.  

Maks. U dla przegrody 
lub maks. EP WT 2014 WT 2017 WT 2021 NF 40

Maks. współczynnik 
przenikania ściany 

zewnętrznej  
Umaks

0,25  
W/m2K

0,23  
W/m2K

0,20  
W/m2K

0,15  
W/m2K

Maks. współczynnik 
przenikania poddasza 

Umaks

0,20  
W/m2K

0,18  
W/m2K

0,15  
W/m2K

0,12  
W/m2K

Maks. współczynnik 
przenikania okien  

Umaks

1,3  
W/m2K

1,1  
W/m2K

0,9  
W/m2K

0,8  
W/m2K

EP (nieodnawialna 
energia pierwotna na 
cele c.o., chłodzenia, 

wentylacji, przyg. 
c.w.u. i oświetlenia 

w kWh/m2rok)

120 95 70

obowiązują 
odpowiednie 

EP dla WT  
w danym 

roku

Tabela 1   Wymogi minimalne U i EP wg warunków 
technicznych w 2014 i 2017 i 2021 roku
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z 160 m2 do 120 m2 powierzchni użytkowej (o 40 m2) 
zmniejszamy koszty inwestycyjne o około 100 000 zł.
Warto część tych pieniędzy zainwestować w wenty-
lację mechaniczną czy pompę ciepła z ogrzewaniem 
płaszczyznowym (podłogowym) czy też instalację fo-
towoltaiczną na dachu jedno- lub dwuspadowym. 
Coraz częściej inwestorzy myślą o małych budyn-
kach, ale za to lepiej wyposażonych. Z biegiem lat 
wzmocni się widoczny w USA i w Europie Zachod-
niej trend budowy małych budynków jednoro-
dzinnych, doskonale wyposażonych i w pełni sa-
mowystarczalnych energetycznie.

Czy wentylacja mechaniczna 
z odzyskiem ciepła będzie standardem?

Szczególnie w niewielkich  budynkach jednorodzin-
nych wzrasta znaczenie dobrze działającej wenty-

  Obecnie w budownictwie jednorodzinnym  
w Polsce zachodzą szybkie i znaczne zmiany. Budo-
wane są coraz mniejsze budynki (w 2014 roku średnia 
powierzchnia wynosiła około 137,9 m2). Są coraz le-
piej izolowane, a standardem staje się zastosowanie 
wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Coraz 
większe znaczenie ma w takich budynkach nie tylko 
ogrzewanie, ale i chłodzenie. Za tymi trendami podą-
żają (ciągle w niewystarczającym stopniu) architekci, 
projektanci oraz instalatorzy. Programy dofinasowania 
NFOSiGW NF15 i NF40 budynków pasywnych i energo-
oszczędnych oraz ostre wymogi Warunków Technicz-
nych w 2014, 2017, a szczególnie w 2021 roku zmuszą 
architektów do zmian w podejściu do projektowania 
budynku. Bez kompleksowego spojrzenia na projek-
towanie będzie to trudne i bardzo kosztowne dla in-
westorów. Zmieni to też diametralnie sytuację insta-
latorów centralnego ogrzewania. 
Już obecnie klienci dążą do kompleksowego wyko-
nania i zatrudniania jednego wykonawcy instalacji. 
Aby instalator mógł wykonać instalację, często musi 
podchodzić globalnie do całego budynku. Powinien 

być doradcą i mieć wiedzę na temat budynku oraz 
nowoczesnych technologii. Można powiedzieć, że 
powinien się stać instalatorem systemowym.
Od 2009 roku obserwujemy systematyczny wzrost 
grubości izolacji w domach w projektach typowych. 
W 2009 roku udział nowych domów jednorodzinnych 
z ponadstandardową izolacją cieplną wynosił tylko 
1%, podczas gdy w 2013 r. było to już 21%, a dane 
do końca sierpnia 2014 pokazują ciągłe zwiększenie 
udziału takich budynków, do 28%  (rys. 1). Zakłada-
jąc, że dynamika zmian nie ulegnie zmianie z ostat-
nich lat (przyrosty 30% rok do roku), to w 2015 r. 
udział budynków o ponadstandardowej izolacji po-
winien przekroczyć 35% (prognozy własne autora).

Małe, parterowe budynki –
samowystarczalne energetycznie

Każdy dodatkowy metr kwadratowy powierzchni wię-
cej w inwestycji w budynku jednorodzinnym, to wzrost 
kosztów inwestycyjnych na poziomie  około 2500 zł. 
Czyli np. redukując powierzchnię nowego budynku np. 

Sześć lat temu jako inwestor budujący dom jednorodzinny osobiście doświadczyłem, jak wiele zarazem istotnych i trudnych 
decyzji, w bardzo w krótkim czasie trzeba podjąć. I te najtrudniejsze dotyczyły wyboru typu i wielkości budynku oraz instalacji 

w budynku. Każdy inwestor (również i ja) po pewnym czasie wyciąga wnioski  
z tego, co by zrobił gdyby mógł zbudować jeszcze raz. W moim przypadku – 
gdybym budował jeszcze raz, to byłby to pewnie dom parterowy, o około 2 razy 
mniejszej powierzchni użytkowej. Na pewno nie zmieniłbym sposobu ogrzewania  
– pompa ciepła i ogrzewanie oraz chłodzenie podłogowe.

Instalacje w nowych domach 
Problem czy szansa dla instalatora? 

PaWeł lachman
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1   W 2014 roku około 28% nowych budynków ma ponad standardową izolację (wynikającą z min. 
wymogów wsp. U z WT – źródło danych BuildDesk:  dane do sierpnia 2014 r., wartość  w 2015 r 
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istotny i brakujący element rewolucji w świecie zie-
lonej energii, gdyż baterie mogą stać się doskona-
łym uzupełnieniem paneli fotowoltaicznych. Tesla 
budując (w Kalifornii) największą na świecie fabry-
kę akumulatorów elektrycznych, przybliża moment 
masowej produkcji samochodów elektrycznych. Ba-
rierą cenową jest koszt akumulatorów elektrycznych 
na poziomie 250 USD/1 kWh. Wg specjalistów stanie 
się to w przeciągu następnych 3-4 lat. Rozwój tech-
nologii magazynowania energii elektrycznej, pane-
li PV czy pomp ciepła przybliża nas do idei budyn-
ków samowystarczalnych.

Wymogi min. energii pierwotnej EP 
w WT 2017 i 2021

Zapisy Warunków Technicznych znacząco wpłyną 
na wybór technologii do ogrzewania i przygotowa-
nia ciepłej wody po 2017 i 2021.
Do tego zagadnienia odnosi się opracowanie au-

torstwa dr Piotra Jadwiszczaka z Politechniki Wro-
cławskiej wydane przez PORT PC we wrześniu 2014 r.  
„Zastosowanie pomp ciepła w świetle nowych wa-
runków technicznych w 2014, 2017 i 2021 r. oraz pro-
gramu NF40”.
W analizie obliczeniowej sprawdzono możliwości speł-
nienia rosnących wymagań zawartych w nowelizacji 
WT dokonano wariantowej analizy kilku rodzajów bu-
dynków, w tym  parterowego budynku wolno stojące-
go o powierzchni 86 m2 z nieużytkowym poddaszem. 
Budynek został zlokalizowany w II strefie klimatycznej, 
w rejonie stacji meteorologicznej Wrocław.
Rozwiązania konstrukcyjne zapewniają minimalne 
wymagane właściwymi przepisami współczynniki 
izolacyjności cieplnej przegród budowlanych U (jak 
w tabeli 1, artykułu „Budynki według nowych stan-
dardów energetycznych”) oraz szczelność powietrzną 
n50 = 2,0 1/h w wypadku wentylacji naturalnej oraz 
n50 = 0,6 1/h w wypadku wentylacji mechanicznej  
z rekuperacją. Założono, że budynki zamieszkuje czte-

lacji. W takich budynkach można stwierdzić z dużą 
pewnością, że wentylacja grawitacyjna nie ma pra-
wa dobrze funkcjonować. W szczelnym budynku, 
o dobrej izolacyjności przegród i okien wentylacja 
naturalna wydaje się być kwiatkiem do kożucha.  
W niewielkich pomieszczeniach przy gorszej wentyla-
cji występują znaczne problemy z odprowadzaniem 
dwutlenku węgla i pary wodnej (rys. 2). 
Również łączne koszty wykonania wentylacji grawita-
cyjnej są o wiele większe niż to się pierwotnie wyda-
je. Koszt wykonania stopy fundamentowej (zbrojenie 
i beton) pod kominy wentylacyjne, materiału i roboci-
zny przy wykonywaniu kominów, obróbki kominowej 
z cegły klinkierowej, czy koszt pracochłonnej obróbki 
blacharskiej sięgają łącznie nawet kilkunastu tysięcy 
złotych. Inwestorzy często nie łączą tych wydatków.

Dach jedno- lub dwuspadowy z panelami 
fotowoltaicznymi, czy wielospadowy 
bez – koszt ten sam

W momencie, w którym ponad 5 lat temu budowa-
łem dom jednorodzinny instalacje fotowoltaiczne 

była jeszcze technologią stosunkowo drogą. W cią-
gu ostatnich pięciu lat koszt produkcji fotowoltaiki 
spadł ponad  50%. W ciągu ostatnich 35 lat potaniał 
prawie 100-krotnie. Wg międzynarodowych eksper-
tów należy spodziewać się dalszego spadku cen na 
poziomie ok. 10% rocznie.
Różnica w kosztach inwestycyjnych pomiędzy da-
chem dwuspadowym, a dachem wielospadowym  
w budynku jednorodzinnym może sięgać nawet 100% 
(jest to związane z większymi kosztami materiałów 
oraz jeszcze większego nakładu robocizny). Oznacza 
to, że w cenie dachu wielospadowego można wyko-
nać dach dwuspadowy lub jednospadowy z foto-
woltaiką o mocy 5 kWp. W przypadku dachu wielo-
spadowego z lukarnami zastosowanie fotowoltaiki 
najczęściej jest mocno ograniczone lub w ogóle nie-
możliwe  (ze względu na występujące zacienienie 
przez konstrukcję dachu lub lukarny). Zastosowa-
nie w budynku fotowoltaiki i dodatkowo układu aku-
mulacji energii elektrycznej pozwala pójść w kierun-
ku budynku samowystarczalnego. W kwietniu 2015 
roku pojawił się w sprzedaży akumulator firmy Te-
sla o pojemności 10 kWh, w cenie 3500 dolarów. To 

Mały wiatr  - mały strumień 
powietrza wentylacyjnego.  
ok. 4 m3/(h * osoba) 

Większy wiatr - większy strumień 
powietrza wentylacyjnego   
ok. 10 m3/(h * osoba) 
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2   Wentylacją grawitacyjna nie zapewnia w sposób kontrolowany wymaganych ilości świeżego 
powietrza, sprzyja zwiększeniu stężenia dwutlenku węgla w powietrzu. Przykład dużego wzrostu 
CO2 w sypialni w okresie nocnym (pomiary własne autora)

3   Przykład budynku plus energetycznego (źródło: Prof. Dr.-Ing. M. Norbert Fisch TUM)
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wanie zapewnia niskoparametrowa instalacja wod-
na centralnego ogrzewania zasilana dwufunkcyjnym 
gazowym kotłem kondensacyjnym, z przepływowym 
przygotowaniem c.w.u., w budynku występuje wen-
tylacja grawitacyjna. Nośnikiem energii jest gaz ziem-
ny (współczynnik nakładu wi = 1,1) oraz pomocnicza 
energia elektryczna (wi = 3,0). W analizie jest to roz-
wiązanie bazowe, obecnie często wybierane przez 
projektantów i inwestorów.

Wariant 2: W budynku z wariantu 1 zastosowano 
układ solarny wspomagający przygotowanie c.w.u. 
Kolektory słoneczne pokrywają 60% rocznego za-
potrzebowania ciepła na cele c.w.u. (współczynnik 
nakładu wi = 0), wymagają wprowadzenia zasobni-
ka c.w.u. i zużycia dodatkowej energii elektrycznej 
(współczynnik nakładu wi = 3,0) do zasilania układu 
automatycznej regulacji, pompy solarnej i pompy ła-
dującej zasobnik z kotła gazowego. Również zamiast 
wentylacji grawitacyjnej występuje układ wentyla-
cji mechanicznej z odzyskiem ciepła, który ograni-
czając zapotrzebowanie energii użytkowej wymaga 
zwiększonej szczelności powietrznej budynku (zmia-
na wskaźnika n50 z 2,0 na 0,6 1/h) oraz zasilania po-
mocniczą energią elektryczną.

W wariancie 3, w budynku występuje pompa ciepła 
typu solanka/woda (B/W) z gruntowym wymienni-
kiem ciepła. Zwiększono przez to efektywność sys-
temu i udział energii odnawialnej, co obniża zapo-
trzebowanie energii końcowej. Zmiana źródła ciepła 
wymaga wprowadzenia zasobnikowego systemu 
przygotowania. c.w.u., tym samym dodatkowej pom-
py ładującej zasobnik. Jedynym nośnikiem energii 
jest tu energia elektryczna o współczynniku nakładu 
wi = 3,0. W wariancie zastosowano wentylację me-
chaniczną z odzyskiem ciepła. Wentylacja mecha-
niczna odzyskuje energię z powietrza wywiewane-
go, wymagając jednak zasilania dodatkową energią 
elektryczną (wi = 3,0) i zwiększenia szczelności po-
wietrznej budynku n50 do poziomu 0,6 1/h.

Wariant 4 jest identyczny jak wariant 3, lecz zasto-
sowano w nim pompę ciepła typu powietrze-woda.
Jak słusznie zauważa dr Piotr Jadwiszczak w pod-
sumowaniu opracowania, konsekwencje noweliza-
cji wymagań WT w 2017 i 2021 roku powinny zachę-
cić osoby projektujące budynki w Polsce do bardziej 
kompleksowego podejścia do technologii grzew-
czej. Każdy budynek musi być rozpatrywany ener-
getycznie jako całość: obudowa cieplna oraz sys-
tem grzewczy, wentylacyjny i przygotowania c.w.u. 
Budynki, ich komponenty oraz systemy energetycz-
ne powinny być projektowane na podstawie warian-
towych analiz energetycznych, a nie jedynie w celu 
spełniania jednostkowych wymagań minimalnych 
obecnego prawa. Obliczenia wykazują, że stoso-
wanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła  
w nowych budynkach parterowych będzie w więk-
szości przypadków (poza kotłem na biomasę) jako 
rozwiązanie pozwalające na spełnienie rosnących 
wymagań WT 2017 i 2021. 

Autor opracowania zwraca uwagę, że w przypadku 
budynków jednorodzinnych parterowych spełniają-
ce wymogi  aktualnego programu dopłat NF40 mogą 
nie spełniać wymagań zużycia energii pierwotne EP 
odpowiednich WT w 2017 i 2021. 
Obliczenia opracowania dla przykładowego bu-
dynku parterowego wykazały, że wypełnienie jed-
nostkowych wymagań programu NF nie gwaran-
tuje spełnienia zaostrzających się wymagań WT 
2021. Aby spełnić wymagania WT w 2017 (EP = 95 
kWh/(m2rok) konieczne będzie zastosowanie np. 
instalacji fotowoltaicznej zdolnej dostarczyć około 
20%  energii  elektrycznej, jako energii napędowej 
do pompy ciepła. Aby spełnić warunki Warunków 
Technicznych (EP = 70 kWh/(m2rok) w 2021 udział 
własnej produkcji energii elektrycznej z OZE mu-
siałby już sięgać około 40%. Zastosowania kotła na 
biomasę do ogrzewania budynku i podgrzewania 
wody użytkowej pozwoli każdorazowo na zrealizo-
wanie min. wymogów min. WT w 2017 i WT w 2021 r.
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5   Wariantowe wskaźniki rocznego jednostkowego zapotrzebowania budynku na energię 
nieodnawialną pierwotną EP wolno stojącego budynku parterowego w standardzie WT 2021,  
kWh/m2rok

roosobowa rodzina. Zużycie c.w.u. o temperaturze 
55°C wynosi 35 l/os.d. Standardowe wewnętrzne zy-
ski ciepła przyjęto na poziomie 3,0 W/m2.
Dla opisanego budynku wyznaczono wskaźnik EP 
w czterech wariantach (w źródłowym opracowa-

niu występuje dziewięć wariantów) wyposażenia 
instalacyjnego:

Wariant 1: Budynek ocieplony jest zgodnie z mini-
malnymi standardami WT dla danego roku, ogrze-

Budynek parterowy – EP wg WT 2017

Budynek parterowy – EP wg WT 2021
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Niestety biorąc pod uwagę pojawiające się trendy 
wykonywania certyfikatów energetycznych budyn-
ków, spełnienie warunków EP może być realizowane 
w czysto fikcyjny, czyli papierowy sposób. W czasie 
tworzenia certyfikatu można zadeklarować ogrze-
wanie kotłem na biomasę (bardzo niski współczyn-
nik nakładu energii pierwotnej wi=0,2) podczas gdy 
w rzeczywistości będzie się używać  do ogrzewania 
innego paliwa (głównie ekogroszku lub tańszej od-
miany węgla np. miału). Już w tej chwili projektanci 
obniżają obliczeniowo wartość wskaźnika EP przez 
czystoformalny zabieg deklarowania spalania pali-
wa odnawialnego – czego w przyszłości nikt nie bę-
dzie w stanie sprawdzić, a przekłada się to na wzrost 
tzw. niskiej emisji zanieczyszczeń. 

Jakie rozwiązanie grzewcze 
zastosować w nowym budynku? 
Jakie są koszty ogrzewania: 
eksploatacyjne, inwestycyjne 
i całkowite roczne?

Jakie rozwiązanie ogrzewania wybrać w nowym bu-
dynku? Porównane zostaną koszty ogrzewania i cał-
kowite koszty roczne wg metodologii VDI 2067 wy-
branych 5 technologii grzewczych: kondensacyjny 
kocioł gazowy, kocioł na pelety, sprężarkowa pom-
pa ciepła powietrzna i gruntowa. Aby można dobrze 
ocenić koszty w analizie wzięto też pod uwagę po-
wszechnie oceniany jako najtańszy w eksploatacji 
retortowy kocioł węglowy. 
W naszym przykładzie założyliśmy, że jednorodzin-
ny budynek parterowy ma powierzchnię ogrzewaną 
120 m2. W każdym z opisywanych wariantów wzięto 
pod uwagę zastosowanie wentylacji mechanicznej  

z odzyskiem ciepła i zwiększenie szczelności budyn-
ku (n50 < 0,6 1/h). Dotyczy to wszystkich pomiesz-
czeń poza pomieszczeniem kotłowni, w której będzie 
zastosowana wentylacja grawitacyjna. Założono, że 
budynki zamieszkuje rodzina czteroosobowa. Zu-
życie c.w.u. o temperaturze 55°C wynosi 35 l/os.d. 
Zapotrzebowanie EU przyjęto na poziomie ok. 40 
kWh/(m2rok).

Kondensacyjny kocioł gazowy
W  budynku o tak małej powierzchni ogrzewanej  
i niewielkiej projektowej mocy częściowej ok. 3-4  kW,  
kocioł kondensacyjny powinien mieć co najmniej za-
kres modulacji od min. 2 lub 3 kW i zapewne tylko 
wiszący (dwufunkcyjny lub z dodatkowym zasobni-
kiem c.w.u.). Wyzwaniem jest lokalizacja w dodat-
kowym pomieszczeniu. Przypisy dopuszczają za-
budowę w pomieszczeniu o wentylacji naturalnej 
(grawitacyjnej) lub zrównoważonej, nawiewno-wy-
wiewnej. Można zinterpretować ten wymóg jako ko-
nieczność zastosowania w pomieszczeniu kotła na-
wiewu i wywiewu powietrza.

Kocioł na pelety
Ograniczeniem stosowania kotła na pelet w tak ma-
łym budynku jest wymóg dodatkowego dedyko-
wanego pomieszczenia na kocioł z peletem. W po-
mieszczeniu powinna być zamontowana wentylacja 
grawitacyjna. Aby kocioł na pelet mógł osiągnąć wy-
soką sprawność średnioroczną na poziomie powy-
żej 80%, potrzebne jest zabudowanie bufora wody 
grzewczej i zapewne ze względu na ograniczenia 
miejsca brak miejsca modułu świeżej wody (prze-
pływowego podgrzewania wody użytkowej). Po-
trzebna jest też przestrzeń na pelet (około 3 m3 ob-

jętości i prawie 2 tony wagi). Skład paliwa powinien 
być umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu 
technicznym w pobliżu kotła lub w pomieszczeniu, 
w którym znajduje się kocioł.

Pompa ciepła powietrze/woda
Założenia: SCOP 3,0, sprężarka inwerterowa o mocy min 
2 kW, konieczność chłodzenia budynku. Pompa ciepła 
powietrze-woda pozwala zrealizować chłodzenie. Roz-
wiązanie pozwala na dobrą współpracę z instalacją fo-
towoltaiczną. Daje też możliwość lepszego wykorzysty-
wania taniej taryfy nocnej w okresie zimowym dzięki 
dodatkowym akumulatorom elektrycznym.

Pompa ciepła solanka/woda
Założenia: SCOP 3,5, konieczność chłodzenia budyn-

ku. Pompa ciepła w wersji solanka-woda pozwala 
zrealizować chłodzenie pasywne (bez udziału pra-
cy sprężarki pompy ciepła). Rozwiązanie pozwala na 
dobrą współpracę z instalacją fotowoltaiczną. Daje 
też możliwość lepszego wykorzystywania taniej ta-
ryfy nocnej w okresie zimowym dzięki dodatkowym 
akumulatorom elektrycznym.

Kocioł retortowy
W poniższych zestawieniach kocioł na węgiel poja-
wia się jako punkt odniesienia do innych technolo-
gii. Ale gdybyśmy chcieli zastosować takie urządze-
nie, to dosyć trudno byłoby znaleźć kocioł węglowy  
o tak niewielkiej mocy grzewczej. Podobnie jak  
w przypadku kotła na pelet, ograniczeniem stosowa-
nia kotła na węgiel w tak małym budynku jest wy-
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móg dodatkowego dedykowanego pomieszczenia na 
kocioł z peletem. W pomieszczeniu powinna być za-
montowana wentylacja grawitacyjna. Aby kocioł wę-
glowy mógł osiągnąć wysoką sprawność średnioroczną 
na poziomie powyżej 75%, potrzebne jest zabudowa-
nie bufora wody grzewczej i Potrzebna jest też prze-
strzeń  na węgiel (około 3 m3 objętości i prawie 2 tony 
wagi). Skład paliwa powinien być umieszczony w wy-
dzielonym pomieszczeniu technicznym w pobliżu kotła.

Całkowite koszty roczne – 
podsumowanie

Najniższymi całkowitymi kosztami roczne ogrzewa-
nia charakteryzuje się pompa ciepła typu powietrze/

woda (rys. 7). Gdyby uwzględnić dodatkowo koszty 
chłodzenia budynku najtańszym rozwiązaniem (naj-
niższe koszty roczne) charakteryzować się będą za-
równo pompa ciepła powietrze-woda, jak również 
gruntowa pompa ciepła typu solanka-woda. 
Zastosowanie pompy ciepła zapewnia znacznie 
lepszą integracje techniki grzewczej z  instalacją fo-
towoltaiczną i systemem akumulacji elektrycznej. 
Wbrew powszechnej opinii w tak małych budynkach 
całkowite koszty roczne dla kotła węglowego, retor-
towego będą prawie najwyższe spośród wszystkich 
5 rozwiązań grzewczych. Podobnie się ma sprawa  
w przypadku kotła na pelet. W obydwu przypad-
kach jest to związane z dodatkowymi kosztami in-
westycyjnymi na magazyn paliwa.  
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7   Porównanie całkowitych rocznych kosztów systemów grzewczych wg standardu VDI 2067

8 218 zł
7 499 zł

9 696 zł
8 699 zł
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  Swoiście rozumiana polityka deregulacyjna  
w Polsce dotarła również do polskiej polityki klima-
tycznej i zapisów „Prawa budowlanego”. Na stronie 
internetowej Ministerstwa Infrastruktury można zna-
leźć następujące zapisy: 

Inaczej niż w dotychczas obowiązujących przepisach 
ustawy „Prawo budowlane”, przepisy ustawy o cha-
rakterystyce energetycznej budynków nie przewidują 
obowiązku sporządzania świadectw charakterystyki 
energetycznej w przypadku oddawania budynku do 
użytkowania, to jest, gdy budynek zostanie wzniesio-
ny przez samego właściciela „na użytek własny”. Świa-
dectwo charakterystyki energetycznej sporządza się  
w celu przekazania go najemcy lub kupującemu,  
a więc przy okazji najmu lub sprzedaży budynku lub 
części budynku. Ponadto od 1 stycznia 2009 r. w skład 
dokumentacji projektowej budynku wchodzi projekto-
wana charakterystyka energetyczna budynku, która 
powinna zawierać zestawienie projektowanych rozwią-
zań z wymaganiami minimalnymi, jakie musi spełnić 
dany budynek, określonymi w przepisach techniczno-
-budowlanych. Zestawienie to, po nowelizacji prze-
pisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowa-

nie, dotyczy zarówno izolacyjności cieplnej przegród 
zewnętrznych, jak również wskaźnika zapotrzebowa-
nia na nieodnawialną energię pierwotną. 
Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku 
nowego nie stanowi oceny spełnienia wymagań mini-
malnych zawartych w przepisach techniczno-budow-
lanych. Za spełnienie minimum wymagań określonych 
w przepisach rozporządzenia odpowiada projektant 
na etapie tworzenia projektu architektoniczno-budow-
lanego, a następnie kierownik budowy na etapie jego 
realizacji. Zarówno projektant, jak i kierownik budowy 
zobligowani są zatem do tego, aby przy projektowa-
niu oraz budowie brać pod uwagę przepisy technicz-
no-budowlane, to jest między innymi przepisy rozpo-
rządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Prze-
pisy te stosuje się zawsze w przypadku nowo wzno-
szonych budynków, a w przypadku istniejących wów-
czas, gdy podlegają one między innymi przebudowie  
(§ 2 ust. 1 rozporządzenia). Stąd nie powinno być wąt-
pliwości, że w przypadku budynków wznoszonych, brak 
świadectwa nie wpłynie na spełnienie przez te budynki 
określonych wymogów w zakresie energooszczędności.  
Przekazanie świadectwa przy sprzedaży budyn-
ku lub jego części ma na celu przede wszystkim 
poinformowanie o zastosowanych rozwiązaniach 

instalacyjno-konstrukcyjnych w budynku. Infor-
macja ta, w przypadku, gdy budynek jest wzno-
szony przez samego właściciela na własne potrze-
by jest zbędna (podkreślenie autora). 

Moim zdaniem takie działania Ministerstwa Infrastruk-
tury i Rozwoju dotycząca certyfikacji budynków jed-
norodzinnych wyraźnie odbiega od ducha i zapisów 
Dyrektywy EPBD recast promującej budynki niemal 
zeroenergetyczne. Świadectwo certyfikatu energe-
tycznego budynku powinno być tak opisane, aby 
przeciętny inwestor mógł wyczytać ważne informa-
cje, przydatne nie tylko w przypadku sprzedaży bu-
dynku, ale również przy normalnym użytkowaniu na 
własne potrzeby. I zamiast pójść w kierunku wzmoc-
nienia znaczenia certyfikatu energetycznego, można 
zauważyć  kontynuację działań rozwadniających za-
pisy Dyrektywy EPBD. Komisja Europejska ma kolej-
ne solidne podstawy do zakwestionowania aktual-
nego systemu certyfikacji energetycznej budynków 
i zapisów „Prawa budowlanego” jako niezgodnych 
 z Dyrektywą EPBD. 

Oprócz zarzutu branży np.  braku wprowadzenia klas 
energetycznych budynków, niezrealizowanego obo-
wiązku stosowania energii odnawialnej w nowych 
budynkach (wymogu Dyrektyw RES), dochodzi do-
puszczenie do dużej swobody interpretacji wyma-
gań uczestników procesu budowania budynków na 
własne potrzeby. Co przy niewystarczającym pozio-
mie świadomości i wiedzy inwestorów, architektów 

i kierowników budów może prowadzić do masy nie-
porozumień. Widać to będzie wyraźnie szczególnie 
w przypadku projektowania i budowy parterowych 
budynków jednorodzinnych. 

Można mieć nadzieję, że Komisja Europejska będzie 
w stanie wymusić zmianę podejścia MiR w sprawie 
promowania budynków energooszczędnych i nastą-
pi powrót na ścieżkę rozwoju wynikającą z Dyrekty-
wy EPBD.  

Jak (nie)ważne są certyfikaty 
energetyczne budynków?

PaWeł lachman

Nowe certyfikaty energetyczne budynków 
NIE SĄ JUż OBOWIĄZKOWE w budynkach 
budowanych na własny użytek
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  Trwałość, niezawodność, łatwość i szybkość 
montażu, energooszczędność – to cechy, które dziś 
charakteryzują nowoczesne rurowe systemy insta-
lacyjne w budownictwie. Bezpieczna, bezawaryjna 
praca tych elementów instalacji w budynkach ma 
szczególne znaczenie teraz, gdy większość instala-
cyjnych przewodów wodnych układana jest trwale 
w przegrodach budowlanych – w ścianach, pod pod-
łogą. Jakakolwiek awaria wynikająca ze złej jakości 
rur i złączek oraz niedopracowanej techniki połączeń 
skutkuje często stratami wielokrotnie przewyższają-
cymi wartość wbudowanych instalacji. Nieskompli-
kowany, szybki montaż to mniejsze ryzyko popełnie-
nia błędu przez wykonawcę i niższe koszty robocizny. 
I wreszcie optymalnie dobrany zakres średnic rur  
i przemyślana konstrukcja kształtek o niskich opo-
rach hydraulicznych ma wpływ na sprawne, energo-
oszczędne działanie systemów instalacyjnych. 

System KAN-therm Push

Bezoringowy system instalacyjny KAN-therm Push 
składa się z rur polietylenowych PE-Xc i PE-RT o cha-

rakterystycznym, niespotykanym w innych syste-
mach tworzywowych zakresie średnic 12x2, 14x2, 
18x2,5, 25x3,5 i 32x4,4 mm. Ze względu na korzyst-
ną proporcję średnicy do grubości ścianki, rury mają 
większą odporność na ciśnienie wewnętrzne, a to  

Wymagania instalatorów, ale i świadomość bezpośrednich 
użytkowników instalacji są coraz większe. Oczekują oni od producentów 
materiałów instalacyjnych produktów sprawdzonych, ale jednocześnie 
innowacyjnych, nieustannie udoskonalanych. Instalacyjny system  
KAN-therm Push pracuje bezawaryjnie w budynkach w Polsce i wielu 
krajach Europy już blisko 25 lat. Przez ten okres system cały czas się 
rozwijał i również w 2015 rok wszedł z istotnymi innowacjami, przede 
wszystkim usprawniającymi montaż instalacji.  

System KAN-therm Push – nowości 2015 
Piotr bertram

Rozpieranie rur NA RAZ – nowe narzędzia do kielichowania 

Cięcie rury, założenie pierścienia, rozparcie rury, na-
sunięcie pierścienia – to kolejne czynności podczas 
łączenia rury ze złączką systemu KAN-therm Push. 
Sprawni instalatorzy do tej pory wykonywali je  
w czasie ok. 12 sekund. Teraz dzięki nowemu wdro-
żeniu będą mogli robić to jeszcze szybciej.
Rozparcie (kielichowanie) końcówki rury jest klu-
czowym elementem procesu łączenia rur. Do-
tychczas odbywało się w trzech fazach, co nie-
stety, zwalniało szybkość wykonywania połączeń 
i mogło być przyczyną błędu montażowego.  
Rozpierak nowej konstrukcji umożliwia wyko-

nanie rozparcia rury w jednym kroku, bez faz 
pośrednich. To istotne udogodnienie możliwe jest 
dzięki zastosowaniu nowej, 8-segmentowej głowicy 
rozpierającej (dotychczasowe modele były 6-seg-
mentowe). W konstrukcji ulepszono technologię 
obróbki cieplnej podczas produkcji głowic oraz 
zastosowano udoskonalony, mocniejszy materiał.  
W przypadku głowicy do rur o średnicy 32 mm wpro-
wadzono, ze względu na występujące znaczne siły 
podczas rozpierania, innowacyjny sposób prowa-
dzenia segmentów głowicy. Wpłynie to na zwięk-
szenie trwałości narzędzia i precyzję działania. 

z kolei przekłada się na ich większą trwałość. Złączki 
wykonane są z nowoczesnego tworzywa PPSU lub 
z mosiądzu. Dzięki walorom higienicznym oraz wy-
sokiej wytrzymałości temperaturowej i ciśnieniowej 
rur i kształtek, system przeznaczony jest zarówno 

dla wewnętrznych instalacji wodociągowych, jak i in-
stalacji grzewczych. Znajduje zastosowanie przede 
wszystkim do rozprowadzeń lokalowych w budow-
nictwie wielorodzinnym oraz kompletnych instalacji 
w domach jednorodzinnych. W systemie KAN-therm 

http://www.instalreporter.pl
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Push technika łączenia bez dodatkowych uszczelnień 
w znacznym stopniu ograniczają możliwość popeł-
nienia błędu montażowego. Połączenie uzyskuje się 
poprzez wciśnięcie na złączkę 
rozszerzonej końcówki rury, a 
następnie nasunięcie mosięż-
nego pierścienia zaciskowego. 
Materiał rury jest wprasowywa-
ny w karby złączki, czyli uszczel-
nienie następuje na całej po-
wierzchni złącza, co gwarantuje 
idealną szczelność i trwałość in-
stalacji. Technika ta nie wyma-
ga fazowania i kalibrowania kra-
wędzi rury. Taki sposób łączenia 
umożliwia prowadzenie instalacji w szlichcie podłogo-
wej i pod tynkiem bez żadnych ograniczeń. 

Szybka identyfikacja średnic kolorami

Ergonomia narzędzi ma wpływ na szybkość i bez-
pieczeństwo wykonywania prac montażowych.  

W przypadku narzędzi do łączenia rur występuje 
wiele rozmiarów elementów o tym samym prze-
znaczeniu, dlatego czytelne ich oznakowanie  

z pewnością ułatwi połącze-
nie. W systemie KAN-therm 
Push występuje 6 unikalnych 
średnic rur (12x2, 14x2, 18x2, 
18x2,5, 25x3,5, 32x4,4 mm) 
i dla każdej z tych średnic 
musi być zastosowana od-
powiednia głowica do roz-
parcia rury oraz właściwe 
wkładki do praski nasuwają-
cej pierścień zaciskowy. Dla 
szybkiej identyfikacji średni-

cy wszystkie głowice rozpierające nowej generacji 
KAN-therm Push zostały wyposażone w łatwo wi-
doczne kolorowe paski (oczywiście zachowano tak-
że trwałe oznaczenie literowe średnicy). Dla ochrony 
przed wilgocią i zanieczyszczeniami będą teraz do-
starczane w komplecie w praktycznym opakowaniu 
w postaci tworzywowego, ergonomicznego pudełka. 
Identyfikację średnic kolorami zastosowano również 
w przypadku wkładek do prasek oraz złączek. Każda 
z nich jest już oznaczona dodatkowo wyraźną, kolo-
rową kropką na narzędziu bądź etykiecie. Taki spo-
sób identyfikacji średnic z pewnością usprawni pra-
cę instalatorom, a także sprzedawcom czy obsłudze 
wypożyczalni narzędzi.  

 
 

12x2 14x2 18x2 18x2,5 25x3,5 32x4,4 

 

                
 

KAN sp. z o.o.  
ul. Zdrojowa 51, 
16-001 Białystok-Kleosin
tel. 85 74 99 200, 
faks 85 74 99 201
kan@kan-therm.com  
www.kan-therm.com
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Nowej generacji rozpieraki 
KAN-therm Push to obecnie 
jedyne na rynku narzędzia do 
jednofazowego kielichowania 
rur polietylenowych PE-X 
i PE-RT w połączeniach 
zaciskowych z nasuwanym 
pierścieniem

„Viega Experience” to już niemal tradycja w branży sanitarno-grzewczej.  
Co cztery lata, kilka tygodni po światowych targach ISH firma Viega wyrusza 
w trasę z wielką objazdową imprezą Roadshow. Tegoroczna inauguracja miała 
miejsce w Lipsku, a finał odbędzie się w Kolonii. Organizatorzy oczekują,  
że łącznie we wszystkich siedmiu eventach weźmie udział ponad 12 000 osób 
– instalatorów, partnerów handlowych, projektantów, w tym wielu z Polski. 
Na drugiej imprezie z cyklu, w Monachium gościła także grupa dziennikarzy, 
reprezentujących krajowe media branżowe (w tym redakcję InstalReportera). 

Roadshow  
firmy Viega  

Innowacyjne rozwiązania i wiedza techniczna  
w rozrywkowej formule

Druga impreza z cyklu Roadshow odbyła się na terenie Międzynarodowych Targów Monachijskich

http://www.instalreporter.pl
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  Dzięki innowacjom zaprezentowanym naj-
pierw na targach ISH, a teraz podczas imprez z cyklu  
Roadshow, firma Viega potwierdza swoje kompe-

tencje w zakresie techniki instalacyjnej. Najważniej-
sze punkty programu to pierwszy na rynku system 
zaprasowywany do łączenia rur ze stali grubościen-
nej Megapress, asystent higieny z funkcją czuwa-
nia oraz rozwiązania do łazienek bez barier, zgodne  
z najnowszymi trendami. 

Wystąpienia ekspertów i porywające show
Bogaty w informacje techniczne przegląd nowości 
i robiący wrażenie program artystyczny prowadzą 
znana prezenterka telewizyjna Christiane Stein i ka-
bareciarz Christoph Brüske. W lekki, satyryczny spo-
sób łączą oni fachowe wystąpienia uznanych eks-
pertów z blokami artystycznymi, podczas których 
widzowie oglądają emocjonujący show w wykona-
niu międzynarodowej grupy artystów „Mayumana”. 
Podczas pierwszych eventów Profesor Dr. Thomas 
Kistemann z Instytutu Higieny i Zdrowia Publiczne-
go na Uniwersytecie w Bonn przyciagnął uwagę go-
ści wykładem na temat zabezpieczenia jakości wody 
użytkowej. Postulował stosowanie Water-Safety-Plan 
w krytycznych instalacjach wody użytkowej. Realiza-
cja tego planu, czyli nieprzerwana kontrola tempe-

ratury i wymiany wody możliwa jest dzięki asysten-
towi higieny firmy Viega.

Łazienka bez barier to za mało
Moderatorka Christiane Stein rozmawiała z archi-
tektami, projektantami i instalatorami już pod-
czas targów ISH. Wyświetlani na dużych ekranach 
eksperci opowiadali na przykładzie własnej prak-
tyki, na jakie szczegóły zwraca teraz uwagę klient 
końcowy. Niezmienny trend to prysznic na pozio-
mie posadzki, ale także rozwiązania, które pozwa-
lają dostosować je do indywidualnych potrzeb 
użytkowników, takie jak stelaże do WC i umywalki  
z płynną regulacją wysokości. Oczywiście rozwią-
zaniom technicznym musi towarzyszyć odpowied-
ni design. „Pojęcie łazienka bez barier już dawno 
nie wyczerpuje wszystkich aktualnych wymagań 
konsumentów” – tłumaczył na scenie Dieter Helle-
kes, kierownik działu szkoleń firmy Viega. „Chodzi 
o elastyczność, bezpieczeństwo, komfort oraz de-
sign, które muszą być zjednoczone w produkcie, aby  
w przyszłości zaspokoić wszystkie potrzeby użyt-
kowników, niezależnie od ich wieku”. 

Wymiana doświadczeń gwarancją sukcesu
Dla Dirka Gellischa, członka zarządu Viega, wyda-
rzenia takie jak Roadshow, łączące prezentację pro-
duktów od strony praktycznej z przekazywaniem 
aktualnej, fachowej wiedzy, są gwarancją sukcesu 
i akceptacji przez rynek rozwiązań firmy: „Poprzez 
tego typu imprezy, jak również poprzez targi bran-
żowe wchodzimy w bezpośredni kontakt z setkami 
naszych klientów. Dzięki temu otrzymujemy też war-
tościowe impulsy, które są decydujące dla zoriento-
wanego na rozwiązania dalszego rozwoju naszych 
programów. Natomiast nasi partnerzy wiedzą, że 
dostarczamy im miarodajną wiedzę fachową, ważną 
w ich codziennej pracy – typowa sytuacja win-win, 
także dla projektantów i instalatorów. Ostatecznie 
ta wzajemna wymiana jest także gwarantem naj-
wyższego poziomu jakości, którego sobie życzymy 
w technice domowej”.

Pozostałe imprezy z cyklu Roadshow:
21 maja – Stuttgart, Hanns- Martin-Schleyer-Halle
3 czerwca – Hamburg 
10 czerwca – Kolonia, Lanxess Arena  

Na wszystkich imprezach z cyklu Roadshow goście mogą zobaczyć na żywo nowości produktowe zaprezentowane niedawno podczas targów ISH we Frankfurcie

Na Roadshow w Monachium pojawiło się ponad 
2000 gości, w tym wielu z Polski

Podczas imprez Roadshow widzowie oglądają 
emocjonujący show w wykonaniu międzynarodowej grupy 
artystów „Mayumana”

http://www.instalreporter.pl
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są poprawnie uziemione. COMAP daje 3 lata gwa-
rancji na urządzenie.

Zalety
- Zapobiega narastaniu kamienia, zabezpieczając 
całą instalację, włącznie z rurami.
- Pomaga w usuwaniu nalotu przez odparowanie 
(można wytrzeć, nie trzeba zdrapywać) na zlewo-
zmywakach, wannach itp. 
- Pomaga elementom grzejnym (grzejniki, grzałki) 
zachować wysoką efektywność pracy.
- Woda nie zostaje zmiękczona, nie jest poddawana 
żadnej chemicznej obróbce i zachowuje swój skład 
chemiczny i mineralny. Nadal nadaje się do picia  
i zawiera węglany wapnia i cenne sole mineralne ko-
rzystne dla zdrowia.
- Odkamieniacz nie zawiera soli i nie zanieczyszcza 
wody sodem.
- Jest bezobsługowy i nie trzeba wymieniać w nim 

żadnych części ani materiałów eksploatacyjnych. 
- Jego praca nie wymaga zwiększonego zapotrze-
bowania na wodę.
- Energooszczędny: 4,5 kW w ciągu miesiąca, tj. mniej 
niż 1 euro miesięcznie. 

Charakterystyka techniczna 
- ciśnienie robocze: od 0 do 4 bar
- maksymalny przepływ: 3000 l/h
- poziom szczelności: IP31
- zakres temperatury wody: 5-70°C 
- zabezpieczenie przed przeciążeniem
- wybór siły odkamieniania: pozycja 1 dla wody o pa-
rametrze TH < 25°F, pozycja 2 – TH ≥ 25°F
- dopuszczalna twardość wody do 60°F albo 34°HD
- złączka hydrauliczna: ¾ lub 1” w zależności od modelu
- nie ma spadku ciśnienia wody
- części mające kontakt z wodą są wyprodukowane 
ze specjalnego stopu stali

  Elektroniczny neutralizator kamienia 
COMAP 5106

Elektroniczny neutralizator kamienia ochrona wody 
pitnej COMAP 5106 znajduje zastosowanie w domo-
wych instalacjach ciepłej i zimnej wody. Emituje on 
indukowane sygnały elektryczne, które wytrącają 
jony wapnia Ca2+ i trójtlenku węgla CO3

2- występują-
ce w wodzie, w formie kryształów węglanu wapnia 
CaCO3. Wytrącone kryształy rosną od rozmiaru kil-
ku nanometrów [nm] do kilku mikrometrów [μm],  
a urządzenie COMAP 5106 neutralizuje wapń, usuwa-
jąc jego potencjał do narastania. Elektroniczny neu-
tralizator kamienia nie jest zmiękczaczem wody. Nie 
zmienia on składu mineralnego wody, nie wytrąca 
żadnych soli mineralnych i nie zmienia właściwości 
pitnych. Woda nie zostaje zmiękczona (nie ma prze-
rostu sodu, ani niedoboru wapnia), ani utwardzona. 
Urządzenie podłącza się do instalacji na linii wej-
ściowej albo zaraz za obwodem grzewczym. Można 
podłączać w pozycji pionowej albo poziomej. Prze-
pływ wody może się odbywać w obu kierunkach. 
Należy sprawdzić, czy rury instalacji hydraulicznej 

W ofercie Comap w zakresie armatury uzdatniającej pojawiło się kilka  
nowych produktów. Na uwagę zasługują elektroniczny neutralizator kamienia  
COMAP 5106, wielofunkcyjne urządzenie do uzdatniania wody 5 w 1,  
domowe urządzenia do zmiękczania wody Softeo, generator promieni UVc, filtr 
samooczyszczający Stream. W niniejszym materiale przedstawiamy dwa z nich.

COMAP – oferta w zakresie 
uzdatniania wody

artur GraboWski

Comap Polska sp. z o.o. 
ul. Annopol 4A, 03-236 Warszawa
tel. 22 679 00 25, 22 679 28 84 
faks 22 679 18 48 
comap@comap.pl, www.comap.pl
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5 funkcji w jednym urządzeniu 
1. Dzięki zastosowaniu pola elektrycznego neutralizuje 
kamień.
2. Precyzyjne filtrowanie oczyszcza wodę i usuwa 
zanieczyszczenia. 
3. Adsorpcja usuwa nieprzyjemny smak chloru z wody 
pitnej. 
4. Redukuje występowanie pestycydów i herbicydów. 
5. Dezynfekuje wodę, niszcząc mikroorganizmy 
promieniowaniem UVc.

COMAP 5106
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Wielofunkcyjne urządzenie do 
uzdatniania wody 5 w 1 

Jest to jedyne na rynku urządzenie, które uzdatnia 
wodę za pomocą pięciu funkcji jednocześnie. Prze-
znaczone dla domów jednorodzinnych. Woda uzdat-
niana jest bez użycia środków chemicznych: nie jest 
poddawana żadnej obróbce chemicznej i zacho-
wuje swój skład mineralny. Woda pozostaje bogata  
w wapń i sole mineralne ważne dla zdrowia. Urządze-
nie nie pozostawia w wodzie nadmiaru sodu, tak jak 
popularne zmiękczacze. Jest ekologiczne: nie zuży-
wa soli i nie uwalnia sodu do wody, tak jak urządze-
nia do zmiękczania wody. 
Urządzenie montuje się na rurze zasilającej dom  
w wodę – montowane na ścianie, nie zajmuje podłogi. 
Łatwe w obsłudze – pakiet filtrujący i lampę UVc nale-
ży wymieniać raz w roku. Podświetlany panel kontrol- 
ny pokazuje na bieżąco informacje o pracy urządze-
nia. Koszt prądu pobranego przez urządzenie 5w1 to 
miesięcznie równowartość 5 euro, zużycie to uzależ-
nione jest od zużycia wody dzięki zintegrowanemu au-
tomatycznemu miernikowi przepływu. Gwarancja trzy-
letnia, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Charakterystyka techniczna 
- usuwanie kamienia polem elektrycznym (opaten-
towane) na dwóch poziomach uzdatniania 
- obudowa lampy UVc ze stali nierdzewnej 
- norma wody pitnej: nie mniej niż 25 mj/cm², w zgo-
dzie z francuską dyrektywą zdrowotną 19/01/1987 
(podczas przepływu chwilowego o maksymalnej 
wartości 3 m³/h)
- ochrona (zabezpieczenie przed wodą): IP 31
- filtr o dużej powierzchni: głowica i nakrętka z poli-
propylenu
- ciśnienie robocze: 0-4 bary, temperatura wody: 5-20°C
- wydajność filtrowania wody: maks. 3 m³/h
- jakość wody: aż do 60°F albo 30°dH
- wymiary: 82x50x16 cm, waga: 15 kg 
- pojemność: do 180 m3.  

  Junkers zawsze z Boschem

Należący do firmy Robert Bosch brand będzie moc-
niej podkreślał swój związek z Boschem. W komu-
nikacji marketingowej logo Boscha będzie teraz za-
wsze towarzyszyć logo Junkersa. Bosch jest brandem  
o szerszym zasięgu i większej rozpoznawalności, 
kojarzonym z różnymi branżami i innowacyjnością 
produktów. Wspólna komunikacja obu marek po-
przez zestawianie ich logotypów zapewni efekt sy-
nergii – każda z nich zostanie wzmocniona i uzyska 
nowe kompetencje. Junkers, należący od 1932 roku 
do firmy Robert Bosch GmbH, będzie od teraz jesz-
cze mocniej podkreślać swój związek z koncernem. 
Zbliżenie obu marek będzie komunikowane także 
kolorystycznie. Na ulotkach, w reklamach, na stro-
nie internetowej oraz w innych materiałach Junkersa 
zobaczymy odcienie kolorów: szarego, granatowe-
go oraz niebieskiego, stosowane dotychczas przez 
markę Bosch. 
– Jesteśmy przekonani, że nowy wizerunek marki Jun-
kers będzie bardzo dobrze przyjęty przez naszych part-
nerów biznesowych i klientów końcowych. Chcemy, 
aby kolorystyka i obecność logo Boscha w naszych 
materiałach komunikacyjnych w sposób szczególny 
podkreślały innowacyjność, doświadczenie i kompe-

tencje, z którymi od lat kojarzy się marka Junkers – 
podkreśla Krzysztof Ciemięga, dyrektor generalny 
Bosch Termotechnika.

Wprowadzenie dyrektywy ErP

Kolejnym tematem poruszonym na konferencji 
było wejście w życie dyrektywy ErP wprowadzają-
cej nowe wymagania odnośnie efektywności ener-
getycznej źródeł ciepła i zasobników c.w.u. Od 26 
września br. na urządzeniach do ogrzewania po-
mieszczeń i podgrzewania wody umieszczona bę-
dzie tzw. etykieta energetyczna, podobna do ozna-
czenia znanego już ze sprzętów AGD.  ErP nakłada 
nowe obowiązki nie tylko na producentów i dystry-

butorów, ale także na instalatorów tych urządzeń. 
Nowe przepisy określają wymagania dotyczące 
efektywności energetycznej urządzeń do ogrze-
wania pomieszczeń i ciepłej wody użytkowej, ha-
łasu (w przypadku pomp ciepła – również pozio-
mu hałasu jednostki zewnętrznej) i izolacji cieplnej 
(dla zasobników). Nowa metoda będzie się odno-
sić do ciepła spalania paliwa, a dodatkowo będzie 
uwzględniała zużytą energię np. na straty posto-
jowe lub energię elektryczną zużytą przez kocioł.  
Liczona w ten sposób sprawność kotłów kondensa-
cyjnych nie przekroczy 100%. Minimalne wymogi dy-
rektywy ErP dotyczące efektywności energetycznej 
kotłów odpowiadają poziomowi, który spełnią tylko 
kotły kondensacyjne i oznaczają praktycznie wycofa-

Istniejąca od 1892 roku marka Junkers 
zmienia swój wizerunek, o czym 
dowiedzieliśmy się podczas konferencji 
marki w dniu 21 kwietnia br. 

Konferencja marki Junkers 
Nowy wizerunek, nowe produkty, informacje o dyrektywie ErP

Nowy wizerunek marki Junkers zaprezentowano po raz pierwszy na Targach ISH 2015 we Frankfurcie
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nie ze sprzedaży konwencjonalnych kotłów gazowych 
i olejowych. Jedynym wyjątkiem będą kotły z otwartą 
komorą spalania 1-funkcyjne o mocy maksymalnej do 
10 kW i 2-funkcyjne o mocy maksymalnej do 30 kW. 
Kolejna zmiana wynikająca z dyrektywy ErP to ko-
nieczność oznakowania etykietą efektywności ener-
getycznej źródeł ciepła o mocy do 70 kW i zasobni-
ków do 500 l. Etykieta, analogiczna do oznaczenia 
znanego z urządzeń gospodarstwa domowego, 
ma ułatwić konsumentom ocenę poszczególnych 
urządzeń pod kątem ich efektywności energetycz-
nej. Aby dane urządzenie można było oznaczyć kla-
są sezonowej efektywności energetycznej ogrze-
wania pomieszczeń, musi zostać przebadane  
w laboratorium badawczym, w celu określenia osią-
ganej sprawności sezonowej (ɳs). W zależności od 
tego, jaką sprawność sezonową osiąga urządzenie, 
przypisywana mu jest określona klasa efektywności 
energetycznej. Dostępnych jest 9 klas – od A++ do 
G. W 2019 roku wprowadzona zostanie klasa A+++, a 
znikną trzy najniższe klasy E, F i G. Jednak dla zesta-

wów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regula-
tor temperatury i urządzenie słoneczne, klasa A+++ 
pojawi się na etykiecie już we wrześniu 2015 roku. 
Oznakowanie etykietą efektywności energetycznej 
będzie obowiązywało także w stosunku do zestawów 
urządzeń grzewczych. Instalator, montując komplek-
sowe rozwiązanie grzewcze składające się z więcej 
niż jednego urządzenia, będzie musiał określić efek-
tywność energetyczną całego systemu. Będzie więc 
zobowiązany do samodzielnego przygotowania tzw. 
etykiety zestawu. W przypadku zestawów zdefiniowa-
nych przez producenta – cały pakiet będzie już ety-
kietowany i instalator nie będzie zobowiązany do żad-
nych dodatkowych czynności w tym zakresie.   

Podczas konferencji zaprezento- 
wano również nowy system kontro-
lowanej wentylacji pomieszczeń  
z odzyskiem ciepła Junkers  
Aerastar Comfort, więcej informacji 
o systemie w kolejnym wydaniu 
InstalReportera.

Opis etykiety dla zestawu z ogrzewaczem wielofunkcyjnym 

Jednym z wielu miejsc narażonych na możliwość niekontrolowanych strat ciepła 
w  budynku są trasy rurociągów. Do tego, jak istotną rolę w ograniczaniu tych 
strat oraz prawidłowym działaniu instalacji pełni odpowiednia izolacja, nie 
trzeba chyba nikogo przekonywać. Izolacja tylko wtedy spełni swe zadanie, gdy 
będzie zapewniała równomierną  ochronę przed utratą energii na całej długości 
rurociągu. Poprawne założenie otuliny na rury przy ogromnej dziś podaży różnego 
rodzaju materiałów izolacyjnych nie stanowi problemu. Newralgicznym miejscem, 
wymagającym szczególnej dbałości wykonania są punkty mocowania rurociągów.

  W dobie stale rosnących kosztów wytwarzania 
energii oraz negatywnych skutków, jakie jej produk-
cja wywiera na środowisko naturalne, niezwykle istot-
ne jest jej racjonalne wykorzystanie. Dbałość o to, by 
straty energii były jak najmniejsze, rozpoczyna się już 

na etapie projektowania budynków. Następnie to, co 
zostało prawidłowo zaprojektowane, należy popraw-
nie zrealizować w trakcie wznoszenia obiektów bu-
dowlanych, by w efekcie końcowym mieć możliwość  
w sposób racjonalny eksploatować powstały budynek.

Duet obejm 
systemowych

Każdy łańcuch jest tak mocny, jak jego najsłabsze ogniwo 

 lidia PietraszkieWicz

Obejmy do chłodu L z wkładem Armafix AF Obejmy do chłodu LX z wkładem Armafix X
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śni, drobnoustrojów na elementach instalacji, co ma 
ogromne znaczenie zwłaszcza w przypadku klimaty-
zacji czy wentylacji, których zadaniem jest przecież 
dostarczenie do pomieszczeń świeżego i oczyszczo-
nego powietrza. 

Obejmy do chłodu LX z wkładem 
Armafix X

Mocowania Armafix X można natomiast zapropono-
wać dla poszukujących nieco tańszych rozwiązań. 
Bardzo lekka konstrukcja uchwytów Armafix X skła-
da się z tworzywowych elementów nośnych zapo-
biegających nadmiernemu ściskaniu otuliny przez 
obejmę od strony zewnętrznej, by jednocześnie prze-
chodząc przez warstwę izolacyjną podpierać moco-
waną rurę i utrzymywać ją centralnie wewnątrz izo-
lacji wykonanej z pianki kauczukowej Armaflex XG. 
Na całość nakładamy obejmę typu NICZUK HOBBY.

Obejmy te cieszą się dużą popularnością wśród in-
stalatorów z uwagi na łatwość montażu. Znajdują 
zastosowanie głównie przy mniejszych instalacjach. 
Obejmy NICZUK HOBBY to inteligentne połączenie 
jakości i ergonomii użytkowania.
Oba rodzaje przedstawionych obejm charakteryzują 
się wyjątkową prostotą montażu. Dzięki zastosowaniu 
warstwy samoprzylepnej, instalacja uchwytu na rurze 
jest szybka i bezproblemowa – pozwala to na znacz-
ne skrócenie prac instalacyjnych. Połączenia czołowe 
uchwytów łączymy z izolacją na rurociągu za pomo-
cą kleju Armaflex 520, który poprzez wulkanizację na 
zimno pozwoli uzyskać szczelne i trwałe połączenie.
Jak widać zapewnienie odpowiedniego mocowania 
rurociągów nie musi być wyjątkowo skomplikowa-
ne. Zastosowanie odpowiednich rozwiązań da nam 
pewność, że zrobiliśmy wszystko, by instalacja dzia-
łała w sposób optymalny, zapewniając komfort jej 
użytkowania przez długie lata.  

Dlaczego obejmy systemowe?
 
Jeżeli  bezpośrednio na rurę, w której znajduje się 
czynnik o temperaturze znacznie wyższej (ogrzewa-
nie, ciepło technologiczne) lub niższej (klimatyzacja, 
woda lodowa, chłód przemysłowy) niż temperatura 
otoczenia założymy obejmę to przerwiemy ciągłość 
izolacji, powodując powstanie miejsca nadmiernego 
odpływu ciepła zwane mostkiem termicznym. Do-
datkowo obejma na rurociągu uniemożliwia prawi-
dłowe zaizolowanie całości rurociągu. Umieszczenie 
obejmy na warstwie izolującej również nie rozwią-
że problemu, ponieważ zgnieciona pod wpływem 
zamykania obejmy izolacja utraci swe właściwości  
ciepło- lub  zimnochronne.
Na instalacjach chłodniczych, tam gdzie powstały 
mostki termiczne, może dojść do zjawiska konden-
sacji, czyli skraplania pary wodnej. Efektem tego są 
zacieki powstałe na ścianach czy sufitach, na których 
rozwija się grzyb czy pleśń. Dodatkowo pojawiają-
ca się wilgoć przyspiesza korozję rur. W wyniku nie-
prawidłowego zabezpieczenia instalacji zwiększają 
się również straty energii potrzebnej do wyprodu-
kowania czynnika chłodzącego. W ten sposób miej-
sca mocowania rurociągów mogą stać się „najsłab-
szym ogniwem” łańcucha instalacji. 
Rozwiązanie tych problemów to zastosowanie wkła-
dek Armafix AF oraz Armafix X w połączeniu z obej-
mą NICZUK EXPERT. Wśród zalet i cech charaktery-
stycznych obejm NICZUK EXPERT, które doceniane 
są przez inwestorów i wykonawców, wyróżnić może-

my przede wszystkim grubość blachy,  szeroki zakres 
oferty oraz spawane przyłącze, które zapewnia naj-
wyższą nośność i bezpieczeństwo wyrobu. Jedno-
cześnie zastosowane przetłoczenia znacząco zwięk-
szają sztywność produktu. Nowością w obejmach 
NICZUK EXPERT jest zastosowanie tulejowej koron-
ki dwugwintowej. Zastosowanie przyłącza z dwoma 
rozmiarami gwintu wewnętrznego pozwala na zasto-
sowanie złącznych elementów gwintowanych o róż-
nej średnicy, a tym samym nośności i sztywności. 

Obejmy do chłodu L z wkładem
Armafix AF

Mocowania Armafix AF mają wypełnienie z mate-
riału izolacyjnego AF/Armaflex, którego zamknięto-
komórkowa struktura tworzy skuteczną barierę dy-
fuzyjną zapobiegającą skraplaniu się pary wodnej  
i zawilgoceniu izolacji. W wypełnieniu osadzone zo-
stały dwie wkładki wykonane z twardego poliureta-
nu PUR/PIR – pozwalają one na przeniesienie obcią-
żenia podwieszonego rurociągu, pozostawiając rurę 
zawsze centralnie w środku warstwy izolacji. Dzięki 
temu materiał izolacyjny ma taką samą grubość na 
całym obwodzie rury, co zapewnia zachowanie jego 
właściwości izolacyjnych. Dodatkowo całość chro-
niona jest płaszczem z blachy aluminiowej, który 
umożliwia wygodne i pewne zamocowanie obejmy. 
Warto wspomnieć, że materiał izolacyjny AF Arma-
flex został wzbogacony o technologię Microban, któ-
ra stanowi stałą barierę dla rozwoju grzybów, ple-
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  System kanalizacji niskoszumowej 
Geberit Silent-PP

System kanalizacji niskoszumowej Silent-PP został 
specjalnie opracowany, aby w ekonomiczny i przy-
stępny sposób zapewnić spełnienie podwyższonych 
wymagań akustycznych w budynkach różnego ro-
dzaju. Takie cechy, jak bardzo wysoka odporność 
na uderzenia i związki chemiczne stosowane w go-
spodarstwie domowym, bardzo wysoka szczelność, 
niewielki ciężar, łatwy montaż oraz brak kondensacji 
pary wodnej na powierzchni rur, powodują, że speł-
nia on wszystkie wymagania stawiane nowoczesnym 
instalacjom kanalizacyjnym.

Rury trójwarstwowe wytworzone z kopolimeru PP 
składają się z następujących warstw: zewnętrznej 
– PP, kolor czarny; środkowej – PP MD + talk, kolor 
szary; wewnętrznej – PP, kolor biały. Dodatek talku 
zwiększa sztywność obwodową rury oraz jej ciężar, 
dzięki temu system nie tylko generuje mniejszy ha-
łas powietrzny, ale również pozwala schodzić pionem 
do poziomu układanego bezpośrednio w ziemi bez 
potrzeby zmiany systemu. Kolor biały powierzchni 
wewnętrznej znacznie ułatwia wewnętrzną inspek-
cję rurociągów za pomocą kamery wideo.
Właściwości materiału: 
- izolacyjność akustyczna: niski poziom hałasu od 
instalacji kanalizacji, 

- wysoka sztywność obwodowa rury: możliwość ukła- 
dania instalacji w ziemi bez dodatkowej osłony,
- odporność na uderzenia w niskiej temperaturze: 
montaż w temperaturze do -10oC,
- odporność na promieniowanie UV (dodatek sadzy 
w rurach i kształtkach): magazynowanie rur do 2 lat 
w warunkach atmosferycznych,
- odporność na chemikalia stosowane w kanaliza-
cji domowej,
- współczynnik liniowej rozszerzalności 0,08 mm/mK,
- temperatura pracy do 90oC. 

Połączenia. System Silent-PP charakteryzuje się 
połączeniem kielichowym. Specjalnie wyprofilo-

Firma Geberit stworzyła w swoim nowoczesnym laboratorium akustycznym w Szwajcarii takie 
warunki, jakie panują w rzeczywistości w budynkach obecnie wznoszonych, a następnie wykonała 
pomiary, które uwzględniały również wymagania stawiane przez normy krajowe dla izolacji akustycznej 
budynkow (np. Niemcy: DIN 4101). Dzięki podjęciu tych działań, Geberit może zaoferować inwestorom 
kompletny system spełniający wymagania ww. normy, dający dodatkową korzyść, jaką jest gwarancja 
osiągnięcia założonych w projekcie dopuszczalnych wartości poziomu hałasu. „Kompletny system” 
oznacza systemowe rozwiązania dla rożnych rzeczywistych sytuacji budowlanych.

Geberit Silent-PP – system kanalizacji 
dla budynków wielorodzinnych 
Od trójwarstwowej rury do unikalnej złączki  

zuzanna łePkoWska
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wana krawędź kielicha tworzy bezpieczne gniazdo 
dla uszczelki. Materiał EPDM, z którego wykonane 
są wszystkie uszczelki systemu, gwarantuje: szczel-
ność, długowieczność, podwyższoną odporność che-
miczną, odporność na wysoką i niską temperaturę. 

Kształtki produkowane są metodą formowania wtry-
skowego PP uzupełnionego kredą. Kształtki Geberit 
Silent-PP są ożebrowane, co w miejscach uderzenia 
ścieków dodatkowo zmniejsza poziom hałasu emi-
towanego przez system. Specjalny kształt uszczel-

ki wargowej umieszczonej w kielichu ułatwia mon-
taż mufy przesuwnej oraz wycofanie bosego końca 
rury. Konstrukcja wewnętrzna kształtek (czyszczak, 
trójnik łagodny) wpływa na znaczne polepszenie 
warunków hydraulicznych, co skutkuje dużo więk-
szą przepustowością przewodów w porównaniu  
z innymi systemami.

Elementy uzupełniające. Asortyment Geberit Silent-
-PP zawiera również materiały uzupełniające, które 
gwarantują prawidłową pracę systemu, ochronę przed 

hałasem materiałowym i powietrznym oraz ochronę 
ppoż.: systemowe obejmy rurowe z wkładką izolacyj-
ną, materiały izolujące rurociąg od konstrukcji (wąż  

i taśma izolacyjna), ciężka mata izolacyjna Geberit Isol, 
która znacznie redukuje emisję hałasu powietrznego, 
tuleje ogniochronne, zawory napowietrzające.  

Geberit Sp. z o.o.
ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa
tel. 22 376 01 02, faks. 22 843 47 65
www.geberit.pl
geberit.pl@geberit.com
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10 powodów, dla których warto stosować nowy wtykowy system kanalizacji sanitarnej Geberit Silent-PP

Zoptymalizowany akustycznie. Nowy wtykowy sys-
tem kanalizacji sanitarnej Geberit Silent-PP to rury 
trójwarstwowe oraz hydraulicznie zoptymalizowa-
ne kształtki idealne do projektowania rur spusto-
wych, podejść kanalizacyjnych  różnych sytuacjach 
budowlanych, w budynkach o podwyższonych wy-
maganiach akustycznych, czy w budynkach mieszkal-
nych. Wielowarstwowość rur oraz hydrauliczna opty-
malizacja kształtek zapewniają niższą emisję hałasu 
przy zwiększonej przepustowości rur odpływowych.

Wysoka sztywność obwodowa oraz niezawod-
na szczelność. Wysoka sztywność obwodowa Ge-

berit Silent-PP – systemu rur i kształtek wzmocnio-
nych dodatkowo żebrami – zapewnia bezpieczną 
pracę z systemem podczas całego procesu inwe-
stycyjnego. Uszczelki EPDM wykonane w przez lata 
sprawdzonej i uznanej technologii gwarantują bez-
względną szczelność systemu.

Niewielka rozszerzalność liniowa. Niewielkie ru-
chy termiczne systemu wtykowego Geberit Silent-
-PP pozwalają na montaż przewodów bez zasto-
sowania kielichów kompensacyjnych, co skraca 
czas montażu, a przyrost długości przejmowany 
jest przez połączenie kielichowe.

Odporność na uderzenia w niskiej temperatu-
rze. Materiał, z którego wykonane są rury i kształ-
ki Geberit SilentPP, zapewnia wysoką odporność 
systemu na uderzenia w niskiej temperaturze. 

Odporność na promieniowanie UV. Wysoka zawar-
tość sadzy w materiale rur i kształtek systemu Geberit 
Silent-PP skutecznie chroni materiał przed starzeniem 
i wzrostem kruchości materiału. Pozwala to okresowo 
składować rury i kształtki w warunkach zewnętrznych. 

Kontrolowana głębokość wsunięcia. Wszystkie 
kształtki systemowe wyposażone są w element 

ograniczający, który pozwala wizualnie sprawdzić 
prawidłową głębokość wsunięcia kielicha kształt-
ki do rury. 

Wyższa przepustowość. Hydraulicznie zopty-
malizowana geometria kształtek systemu Geberit  
Silent-PP pozwala na bardziej ekonomiczne wy-
miarowanie przewodów. Mniejsze średnice przej-
mują większe obciążenia. Mniejsze rozmiary szach-
tów instalacyjnych to mniejsze koszty.

 Łatwe dopasowanie. Wszystkie kształtki syste-
mu Geberit Silent-PP wyposażone są w znaczni-
ki kąta co 30°, co ułatwia montaż systemu wzdłuż 
wytyczonej trasy.

 Bezpieczne adaptery. Kształtki przejściowe z me-
talowym pierścieniem zaciskowym zapewniają bez-
pieczne przejście na system Geberit Silent-db20.

System Geberit Silent-PP. Firma Geberit oferuje 
akustycznie zoptymalizowany kompletny system ka-
nalizacyjny w zakresie średnic DN 32, 40, 50, 75, 90, 
110, 125, 160. Geberit Silent-PP można bezpiecznie 
łączyć z systemem kanalizacji Geberit Silent-db20.
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  Dyskretne, niewidoczne ogrzewanie

Każdy budynek musi mieć ogrzewanie – nieważne, 
czy jest to mieszkanie w starej kamienicy, stylowo za-
aranżowana kawiarnia czy muzeum. Czasem z uwagi 
na wyjątkowy charakter przestrzeni, inwestorowi za-
leży, aby ogrzewanie pozostawało niewidoczne, jed-
nak z różnych względów nie chce instalować ogrze-
wania podłogowego. Doskonałym rozwiązaniem są 
w takiej sytuacji grzejniki kanałowe, o których ist-
nieniu przypomina jedynie kratka zabezpieczająca. 
Obok możliwości dopasowania takiego źródła ciepła 
do każdego rodzaju posadzki, jego zaletą jest fakt, 
że nie zabiera przestrzeni nad poziomem podłogi. 
Grzejniki kanałowe są też nie do przecenienia, jeśli 
występuje tzw. efekt „pocenia szyby” – umieszczone 
pod dużymi powierzchniami przeszklonymi pozwa-
lają skutecznie wyeliminować problem kondensacji 
pary wodnej. Nie mówiąc już o tym, że ogrzewanie 
kanałowe daje doskonałą cyrkulację powietrza w ca-
łym pomieszczeniu.

Grzejniki kanałowe – ogrzewanie 
lub chłodzenie

Nowa seria grzejników kanałowych Intratherm  
VOGEL&NOOT obejmuje pięć różnych typoszeregów, 
które odpowiadają na różne wymagania klientów. Moż-
liwości wyboru są ogromne – mogą to być modele  
z konwekcją naturalną, jak Intratherm FMK lub też grzej-
niki kanałowe bardziej zaawansowane, które producent 
wyposażył w cichobieżne wentylatory odśrodkowe, za-
montowane w wannie obok wymiennika. Dzięki temu 
dodatkowemu wyposażeniu grzejniki Intratherm F1T 
mają zdecydowanie wyższą wydajność cieplną, ponie-
waż wentylatory zapewniają wymuszony obieg powie-
trza. Dostępne są też wersje, w których miedziano-alumi-
niowy wymiennik ciepła został dodatkowo wzmocniony 
(Intratherm F1P). Z kolei najbardziej zaawansowa-
ne urządzenia Intratherm pozwalają na połączenie  
w jednym grzejniku kanałowym funkcji ogrzewania zimą 

Jak doskonale połączyć funkcjonalność  
z nowoczesnym designem, pokazuje nowa 
linia grzejników kanałowych Intratherm, 
oferowanych przez firmę VOGEL&NOOT.

Grzejniki kanałowe 
Intratherm

Niewidoczne źródło ciepła

lidia bohdanoWicz
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i chłodzenia latem (Intratherm F2C i Intratherm F4C).
Elementem grzejnym modeli Intratherm jest mie-
dziano-aluminiowy wymiennik ciepła w wersji stan-
dardowej lub wzmocnionej. Jest on pomalowany na 
kolor czarny i umieszczony w stalowej wannie, obu-
stronnie ocynkowanej, pomalowanej od wewnątrz 
również na czarno. Wentylatory grzejników zwięk-
szają wydajność cieplną grzejnika i są zasilane na-
pięciem 12 V. Podłączenie wymiennika do instala-
cji grzewczej jest realizowane poprzez dwa króćce  
z gwintem wewnętrznym G 1/2”.

Kratki maskujące 

Ofertę grzejników kanałowych Intratherm uzupełnia 
szeroki wybór różnego rodzaju kratek maskujących. 
Mogą to być np. kratki drewniane, ze stali nierdzew-
nej lub duraluminium, z listwami ozdobnymi lub bez. 
Dostępne w wersji poprzecznej lub podłużnej.
Jeśli grzejnik kanałowy ma być jak najmniej widocz-
ny, można wybrać kratkę drewnianą w kolorze zbli-
żonym do podłogi (dąb i buk surowy lub lakierowa-
ny), która nie będzie się wyróżniać. Jeśli natomiast 
inwestor chce wprowadzić ciekawy akcent we wnę-
trzu, to może wybrać kratkę z duraluminium anodo-
wanego w kolorze naturalnym lub jednym z trzech 
dodatkowych dostępnych kolorów. Ciekawe efekty 
można też uzyskać, decydując się na kratki wykoń-
czone listwą ozdobną, która także występuje w ko-
lorach jak dla kratek duraluminium.

Więcej informacji na www.vogelundnoot.com/pl  

Laureatem tytułu Człowiek Roku Polskiej Ekologii za 2014 rok został 
Grzegorz Wiśniewski z Instytutu Energetyki Odnawialnej. Jako jeden  
z pierwszych zajął się rozwojem odnawialnych źródeł energii. Łączy 
profesjonalną wiedzę ekspercką z talentem do godzenia różnych śro-
dowisk: biznesu, rządu, społeczników w dążeniu do wspólnego, bar-
dziej zrównoważonego modelu świata. Kapituła nagrody, w której 
udział biorą jej laureaci z poprzednich lat, dokonując wyboru Ekologa 
Roku szczególnie doceniła rolę Grzegorza Wiśniewskiego przy zmia-
nie prawa – będącego kluczem do rozwoju OZE i energetyki obywatel-
skiej. Grzegorz Wiśniewski był i jest bowiem jednym z liderów społecz-
nego ruchu owocującego zmianami, które mogą oddać ludziom prawo 
do stania się jednocześnie PROducentem, ale i konSUMENTEM energii  
(w skrócie PROSUMENTEM). I za to właśnie należy mu się Tarcza Wo-
jownika Gai. Wręczenie nagrody nastąpiło 22 kwietnia 2015 r. podczas 
inauguracji obchodów Światowego Dnia Ziemi 2015. 
Więcej o Grzegorzu Wiśniewskim 

Człowiek Roku Polskiej Ekologii 2014

W ramach Programu Prosument osoby fizycz-
ne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą 
otrzymać preferencyjne kredyty i dotacje na za-
kup i montaż instalacji do produkcji energii z od-
nawialnych źródeł. Wnioski na terenie całego kraju 
przyjmowane są przez Bank Ochrony Środowiska, 
który jako jedyny podpisał umowę z NFOŚiGW. Jak 
poinformował BOŚ, już po kilku dniach przyjmo-
wania wniosków, pierwsza transza 20 mln zł zo-
stała wyczerpana. Do 30 kwietnia wartość złożo-
nych wniosków przekroczyła 40 mln zł, najwięcej 
z nich dotyczyło zakupu i montażu instalacji foto-
woltaicznych. NFOŚiGW uruchomi w najbliższym 
czasie kolejną transzę finansowania, co zapewni 

zachowanie płynności w realizacji Programu Pro-
sument. Warunkiem uruchomienia kolejnej transzy 
jest podpisanie przez bank umów, wyczerpujących 
80% alokacji. Bank zapowiada złożenie stosowne-
go pisma o przyznanie kolejnej transzy na obsłu-
gę Programu Prosument. Obecnie BOŚ przeprowa-
dza weryfikację złożonych wniosków, zaś kolejne 
przyjmowane są na bieżąco. Każdy z wniosków 
jest rejestrowany elektronicznie, ma swój indywi-
dualny numer i jest rozpatrywany zgodnie z kolej-
nością. Przewidziany na ten rok budżet Programu 
Prosument, do rozdysponowania poprzez banki, 
wynosi 200 mln zł.
Więcej informacji o Programie Prosument

Program Prosument po pierwszej transzy
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  Najprościej ujmując, w Polsce spotykamy naj-
częściej oczyszczalnie, które można podzielić na 
dwie podstawowe grupy: drenażowe i biologiczne, 
a każda z nich dzieli się dalej na podtypy itd. Różni-
ca pomiędzy nimi polega na sposobie oczyszcza-
nia ścieków bytowych płynących z gospodarstw 
domowych. 

„Krótkoterminowe” oczyszczalnie 
drenażowe?

Te pierwsze składające się ze zbiornika nazywane-
go osadnikiem gnilnym oraz układu rozsączające-
go, który, jak wskazuje nazwa, zbudowany jest z rur 
drenarskich. W ostatnim czasie popularność zysku-
ją również systemy wyposażone w inny układ rozsą-
czania np. tunele, jednakże zasada działania układu 
rozsączającego pozostaje ta sama. Oczyszczalnie dre-
nażowe często nazywane są – raczej bardziej mar-
ketingowo niż merytorycznie – oczyszczalniami eko-
logicznymi, eko-szambami itp. W osadniku gnilnym 
zachodzą wstępne procesy oczyszczania, natomiast 
ostateczny proces oczyszczalnia zachodzi w gruncie. 
Stąd zasadny jest przepis (Dz.U. Nr 137, poz. 984, 2006) 
wymagający, aby zwierciadło wody w gruncie znaj-

dowało się 1,5 m poniżej poziomu ułożenia drenażu 
rozsączającego. Niestety praktycy podkreślają, iż po 
latach użytkowania grunt wokół układu rozsączają-
cego przydomowej oczyszczalni nazywanej szumnie 
„ekologiczną” jest zbliżony do gruntu przylegającego 
do nieszczelnego szamba. Oczyszczalnie tego typu 
są coraz bardziej popularnym towarem w marketach 
budowlanych, jednak jak dowodzi praktyka osób zaj-
mujących się tematem w różnych regionach kraju, 
jakość wykonania osadników gnilnych, jak i drenaży 
często przynosi problemy w postaci np. „zamknięcia 
się” zbiornika pod wpływem naporu gruntu. żywot-
ność układu rozsączania szacuje się na około 10 lat.

SBR – oczyszczalnie biologiczne na lata

Tymczasem oczyszczalnie biologiczne są skonstru-
owane w taki sposób, aby cały proces oczyszczalnia 
zachodził w zbiorniku (często dwu- lub trzykomoro-
wym). Udaje się doprowadzić do takiej sytuacji głów-
nie poprzez  zapewnienie wewnątrz zbiornika warun-
ków tlenowych. Wówczas w toni ścieków następuje 
pojawienie się, rozwój i egzystencja tzw. osadu czyn-
nego, czyli bakterii i innych mikroorganizmów żywią-
cych się składnikami zawartymi w ściekach. 

Częstym problemem spotykanym wśród potencjalnych klientów, a także również 
wśród instalatorów jest kwestia rozróżnienia rodzaju przydomowej oczyszczalni, 
a co za tym idzie również i ceny konkretnych urządzeń. W związku z dużą liczbą 
produktów wielu producentów obecnych na rynku, inwestor, który nie jest 
zaznajomiony z tematyką, może poczuć się zagubiony, a nawet niekiedy oszukiwany 
wśród wielorakich ofert.  „Skąd taka różnica? To oczyszczalnia i to oczyszczalnia…” 
– to przykładowe zdanie, które instalator może usłyszeć od klienta.  
Jednak tak jak i na parkingu możemy znaleźć auto warte kilka tysięcy złotych oraz 
także najnowszy pojazd jednej z wiodących marek za kilkaset tysięcy tak, tak samo  
i w przypadku oczyszczalni na rynku znajdują się rozmaite modele i typy.

Oczyszczalnia 
oczyszczalni 
nierówna

Przydomowa oczyszczalnia  
w technologii SBR – wprowadzenie 

mikołaJ roGasik, mariusz Piasny

http://www.instalreporter.pl


61s t r.0 5 / 2 0 1 5
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

W przydomowych oczyszczalniach do tego celu służy 
m.in. zbiornik przedzielony wewnątrz przegrodą  
lub przegrodami oraz pompy mamutowe pompują-
ce ścieki pomiędzy komorami. Dzięki temu nie na-
stępuje tutaj – tak jak w oczyszczalniach drenażo-
wych – przepływ grawitacyjny.  

Pierwsza komora: sedymentacja oraz flotacja. 
Gdy nie ma przegród, oznaczać to może brak za-
pewnienia optymalnego czasu zatrzymania ścieków  
w osadniku w celu umożliwienia zajścia podstawo-
wych procesów w oczyszczaniu ścieków tzn. sedymen-
tacji (osiadania) i flotacji (wynoszenia). Dzięki wspo-
mnianemu podziałowi na komory wnętrza zbiornika,  
w pierwszej z nich mogą zachodzić te same procesy, 
które obserwuje się w osadnikach gnilnych, czyli se-
dymentacja oraz flotacja. Pojemność pierwszej komo-
ry najczęściej przewiduje również pewien zapas po-
zwalający okresowo zgromadzić większą niż zwykle 
dawkę ścieków np. podczas dużej rodzinnej imprezy. 

Komora oczyszczania biologicznego. Następnie  
z tej komory pompa mamutowa pompuje dawkę ście-
ków do kolejnej komory, w której zachodzą właści-
we procesy biologicznego oczyszczalnia. Niezbędne 
jest tutaj napowietrzanie ścieków, uzyskane poprzez 
zastosowane w oczyszczalniach dyfuzory, najczę-
ściej rurowe. Oczyszczanie biologiczne następuje 
za sprawą wspomnianego osadu czynnego – bak-
terii, grzybów oraz pierwotniaków. Rozwijają i roz-
mnażają się one dzięki tlenowym warunkom panu-
jącym wewnątrz komory, a warunki te uzyskuje się 
poprzez intensywne drobnopęcherzykowe napowie-
trzanie. W tym miejscu warto wspomnieć o sprężar-
kach, które tłoczą powietrze do komory zbiornika. 
Najczęściej producenci montują je w specjalnych 
skrzynkach instalowanych na powierzchni terenu  
w pobliżu zakopanej oczyszczalni. Występują rów-
nież modele oczyszczalni, gdzie sprężarki instalo-
wane są w budynkach, a nawet ukryte w szczelnych 
kapsułach wewnątrz zbiorników. 

Sprężarka tłoczy również powietrze do pomp ma-
mutowych. Oprócz sprężarki w skład oczyszczalni 
wchodzi również często panel sterujący, który steruje 
czasem trwania poszczególnych faz procesu oczysz-
czania, umożliwia uruchomienie trybu wakacyjnego 
lub może wskazywać usterki systemu i konieczność 
przyjazdu serwisanta.

Komora osadu wtórnego. Po fazie oczyszczania bio-
logicznego ścieków, w zależności od modelu, ście-
ki trafiają jeszcze do komory osadu wtórnego lub są 
wypompowywane ze zbiornika za pomocą kolejnej 
z pomp mamutowych lub zintegrowanej pompowni.  
W ten sposób oczyszczone ścieki mogą zostać odpro-
wadzone nie tylko do gruntu, ale również do cieków. 

Przy wyborze oczyszczalni warto zwrócić uwagę na 
jej energochłonność. 
Podsumowując chcielibyśmy jeszcze raz zwrócić 
uwagę na prawidłowe rozróżnianie typów rozma-
itych oczyszczalni, m.in. po to, aby móc skutecznie 
przedstawić zasadnicze różnice potencjalnym klien-
tom. Do najważniejszych czynników należy: stopień 
oczyszczalnia ścieków, ilość miejsca zajmowanego 
przez oczyszczalnię na posesji, stopień trudności  
i czas montażu, żywotność układu rozsączania, okres 
gwarancji oraz jakość zbiornika. W tych wszystkich 
wyżej wymienionych punktach oczyszczalnia SBR, 
mimo nieco wyższej ceny niż inne rodzaje oczysz-
czalni, zapewnia zdecydowanie więcej zalet niż ja-
kakolwiek oczyszczalnia drenażowa.  

Jednym z typów oczyszczalni biologicznych jest 
oczyszczalnia oparta na technologii SBR. Techno-
logię tę po raz pierwszy w historii można napotkać 
w pochodzącym z roku 1898 opisie  autorstwa Tho-
masa Wardlè a. Wyróżnione zostały następujące fazy 
pracy systemu: 
•	napełniania,	
•	napowietrzania,	

•	sedymentacji	
•	opróżniania.	
Jednak ze względu na brak zaawansowanej technolo-
gii dłuższe prace nad projektem rozpoczęto dopiero 
kilkanaście lat później, a wprowadzenie do szerszego 
zastosowania nastąpiło na początku drugiej połowy 
ubiegłego wieku. SBR w przydomowych oczyszczal-
niach ścieków pojawił się u schyłku ubiegłego stulecia.

Skrót SBR dosłownie oznacza z j. angielskiego: Sequencing Batch Reactor,  
a w Polsce tę technologię nazywany często sekwencyjnym reaktorem biologicznym. 
Ogólna zasada działania polega na sekwencyjnych, czyli w następujących po sobie 
fazach oczyszczania ścieków. 

Stopień oczyszczenia ścieków  
w oczyszczalniach SBR należy 
do jednych z najwyższych wśród 
przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Stopień oczyszczania parametru 
BZT5 sięga zazwyczaj ponad 90%,  
a nierzadko ponad 95%. 

Dyfuzor

Rura umożliwiająca 
wywóz osadu

Pierwsza komora: osadnik

Zintegrowana przegroda

Kominek 
pobierający 
świeże powietrze 
do sprężarki

Sprężarka  
w szczelnej kapsule

Druga komora: oczyszczanie 
biologiczne z udziałem bakterii

Miejsce 
umożliwiające pobór 
próbki oczyszczonych 
ścieków

Pompy 
mamutowe
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POZIOMO:

1) sposób przekazywania ciepła. 9) znój. 11) figura w kartach. 12) grzejnik nie kapie, a więc jest ... 15) zbudował arkę.

16) rzeka lub ryba. 18) miejsce seansów filmowych. 19) podstawowa izolacja systemu ogrzewania podłogowego Purmo.

20) jednostka mocy w układzie SI. 21) włókno poliestrowe. 23) Danuta, śpiewała o orłach, sokołach, herosach.

25) przepływa przez Stargard Szczeciński. 27) klejąca muchołapka. 29) namiot z areną. 31) ... ciepła np. od

nasłonecznienia, sprzętu, ludzi. 33) uroczysty, patetyczny wiersz. 34) obozowy nadzorca. 36) złośnica, sekutnica.

37) wada wzroku. 38) rodzaj knajpki lub jeden z grzejników Delta. 39) współczynniki stosowane do przeliczenia mocy

grzejnika. 40) sterta siana.

PIONOWO:

2) ... kulszowa. 3) pod kreską ułamkową. 4) Purmo ... Projektant – nazwa konkursu.  5) niewiadoma w równaniu.

6) Szalom, pisarz żydowski. 7) wulkan na Sycylii. 8) skutek przegrzania organizmu. 10) ważny w wierszu. 11) taki rodzaj

grzejnika ozdobi każdy salon. 13) układ koloidalny. 14) organiczny związek chemiczny. 17) miasto w Rosji, stolica

Baszkirii. 22) grecka bogini nieszczęścia. 24) ogrzewanie po angielsku i człon nazwy firmy Purmo. 26) imię Gardner,

aktorki amerykańskiej. 27) sosna wysokogórska. 28) ... z instalacji, z delegacji, z podróży. 30) krajan. 32) grzewczy lub

ogórkowy. 34) klatka na taśmie filmowej. 35) zbiór danych na dysku. 37) powieść Leopolda Tyrmanda.

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 21 utworzą rozwiązanie.

Krzyżówka z firmą Rettig Heating 
Rozwiązanie hasła wraz z imieniem i nazwiskiem prosimy przesyłać e-mailem na adres: 
instalreporter@instalreporter.pl. Wśród Prenumeratorów, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie 
krzyżówki, rozlosujemy bluzę, bezrękawnik polarowy i T-shirt.
Warunkiem uczestnictwa w losowaniu jest prenumerowanie bezpłatnego e-czasopisma 
InstalReporter (lub zaprenumerowanie od bieżącego wydania).
Pobierz: szczegółowy regulamin krzyżówek w InstalReporterze
Informujemy, że termin nadsyłania rozwiązań upływa dnia 10 czerwca 2015 roku. 
W kolejnym wydaniu InstalReportera 06/2015 opublikujemy nazwiska Laureatów.

Serdecznie dziękujemy firmie Rettig Heating  
za ufundowanie nagród.

POZIOMO: 
1) sposób przekazywania ciepła. 9) znój. 11) figura w kartach. 12) grzejnik nie kapie, a więc jest ...  
15) zbudował arkę. 16) rzeka lub ryba. 18) miejsce seansów filmowych. 19) podstawowa izolacja systemu 
ogrzewania podłogowego Purmo. 20) jednostka mocy w układzie SI. 21) włókno poliestrowe. 23) Danuta, 
śpiewała o orłach, sokołach, herosach. 25) przepływa przez Stargard Szczeciński. 27) klejąca muchołapka. 
29) namiot z areną. 31) ... ciepła np. od nasłonecznienia, sprzętu, ludzi. 33) uroczysty, patetyczny wiersz. 
34) obozowy nadzorca. 36) złośnica, sekutnica. 37) wada wzroku. 38) rodzaj knajpki lub jeden z grzejników 
Delta. 39) współczynniki stosowane do przeliczenia mocy grzejnika. 40) sterta siana. 

PIONOWO: 
2) ... kulszowa. 3) pod kreską ułamkową. 4) Purmo ... Projektant – nazwa konkursu.  5) niewiadoma  
w równaniu. 6) Szalom, pisarz żydowski. 7) wulkan na Sycylii. 8) skutek przegrzania organizmu.  
10) ważny w wierszu. 11) taki rodzaj grzejnika ozdobi każdy salon. 13) układ koloidalny. 14) organiczny 
związek chemiczny. 17) miasto w Rosji, stolica Baszkirii. 22) grecka bogini nieszczęścia. 24) ogrzewanie po 
angielsku lub człon nazwy firmy produkującej grzejniki Purmo. 26) imię Gardner, aktorki amerykańskiej.  
27) sosna wysokogórska. 28) ... z instalacji, z delegacji, z podróży. 30) krajan. 32) grzewczy lub ogórkowy. 
34) klatka na taśmie filmowej. 35) zbiór danych na dysku. 37) powieść Leopolda Tyrmanda.

bezrękawnik
T-shirT

http://www.instalreporter.pl
http://www.purmo.com/pl/
http://http://instalreporter.pl/regulaminy/
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Opracowany przez inżynierów Danfoss i wprowadzony w tym roku na rynek, DSA WALL jest funkcjonalnym zamienni-
kiem węzła poprzedniej generacji –  PKL, który był produkowany przez Danfoss od 2007 roku. Przemyślana konstrukcja 
gwarantuje dużą wydajność sięgającą do 120 kW, która pozwala na stosowanie tego węzła do ogrzewania domów jed-
no- i wielorodzinnych, a także budynków komercyjnych i przemysłowych. Sterowanie i kontrolę pracy węzła sprawuje 
najnowszej generacji regulator ECL Comfort 310, osiągający najwyższy, możliwy poziom efektywności energetycznej 
i bezpieczeństwa z utrzymaniem jednocześnie wysokiej jakości komfortu cieplnego. 
Zaprojektowana modułowość węzła zapewnia możliwość łączenia pojedynczych elementów w zespół wielofunkcyjny, 
dzięki czemu DSA WALL może rosnąć razem z budynkiem lub zmianą przeznaczenia, czy zagospodarowania pomiesz-
czeń. Dostarczany jest ze specjalnym wspornikiem montażowym niwelującym konieczność wielokrotnego dźwigania 
i przemieszczania z narażaniem się na ewentualne uszkodzenia podczas prac montażowych. Zwarta i lekka budowa 
sprawia, że węzeł jest wygodny w transporcie, przechowywaniu, a po zamontowaniu nie zajmuje dużo miejsca w po-
mieszczeniu. Jakość DSA WALL została potwierdzana licznymi certyfikatami (ISO 9001/14001 i ISO/TS16949).

danFoss

nowy węzeł cieplny dsa Wall od danfoss 

Z myślą o praktycznym rozwiązaniu dostarczania wody do garażu i ogrodu firma SCHELL zaprojektowała za-
wór czerpalny z dwoma punktami poboru. Zawór czerpalny kombinowany SCHELL COMFORT powstał z myślą 
o więcej niż jednym zastosowaniu. W przedniej części armatury znajduje się wylewka z perlatorem, która tak jak 
tradycyjna bateria służy do mycia rąk czy płukania przyrządów do czyszczenia. Natomiast w przypadku potrze-
by umycia samochodu czy podlania ogrodu, do zaworu można 
szybko i łatwo podłączyć wąż do złączki na dole korpusu.  
Możliwe jest przy tym jednoczesne korzystanie z perlatora  
i węża. Strumienie wody można regulować niezależnie, za po-
mocą osobnych, poręcznych pokręteł. Wrzeciono zaworu zosta-
ło umieszczone w odseparowanej komorze smarnej, dzięki cze-
mu mechanizm działa lekko, nawet po upływie długiego czasu. 
Armatura z tej serii została dopracowana w każdym szczególe  
i wykonana w całości z wysokiej jakości mosiądzu, odpornego 
na uszkodzenia mechaniczne oraz rdzę. 
Cena katalogowa 167,55 zł netto

schell

zawór czerpalny schell comFort

Wymienniki (200 lub 300 l) zostały wyposażone w wężownicę spiralną o dużej 
powierzchni do współpracy z różnymi typami kotłów. Zabezpieczenie anty-
korozyjne stanowią dwie anody magnezowe oraz emalia ceramiczna. Wspo-
mniane podgrzewacze od dotychczas oferowanych wyróżnia mniejsza śred-
nica, która wraz z ociepleniem wynosi jedynie 600 mm, co znacznie ułatwia 
ich przeniesienie przez drzwi i pozwala na montaż nawet w wąskich kotłow-
niach. Ogrzewacze ocieplone zostały pianką poliuretanową i dostępne są 
w dwóch rodzajach zewnętrznego wykończenia: płaszczu z tworzywa, lub 
tkaniny skay. Możliwość montażu grzałki elektrycznej na dwóch wysoko-
ściach zbiornika, w otworze rewizyjnym w dolnej części lub w mufie 6/4” usy-
tuowanej w połowie wysokości zbiornika pozwala, w razie mniejszego zapo-
trzebowania na wodę użytkową, ogrzewać tylko połowę zbiornika.
Gwarancja na zbiornik emaliowany 60 miesięcy.

GALMET

Wymienniki c.w.u. z wężownicą 
spiralną typ sGW(s) slim

http://www.instalreporter.pl
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Deskę sedesową z funkcją bidetu ViClean-L dla firmy Villeroy & Boch 
zaprojektowali włoscy designerzy Daniel Debiasi i Federico Sandri. 
Deska sedesowa z funkcją mycia tworzy inteligentną symbiozę misy 
ustępowej i bidetu, gwarantując wyjątkową higienę i komfort. Jej 
nowoczesny design ukrywa wszystko to, co nie powinno być widocz-
ne. Toaleta myjąca to rozwiązanie proekologiczne i ekonomiczne. 
Wszystkie funkcje, jakie zapewnia ViClean-L, można dopasować do 
własnych potrzeb i preferencji za naciśnięciem jednego przycisku. 
Dzięki pilotowi zdalnego sterowania jest szybki i prosty w obsłudze. 
Oferuje funkcje mycia damskiego i tylnego, a także podgrzewane siedzisko. 
Wygodne i komfortowe mycie umożliwiają regulowana dysza, zmienne ciśnienie oraz 
kontrolowana temperatura wody. Można również skorzystać z opcji hydromasażu: oscylacyjnego lub pulsacyjnego. 
Deska ViClean-L wyposażona jest także w funkcję wolnego opadania SoftClosing, która umożliwia bezgłośne podnoszenie  
i zamykanie pokrywy. Deskę wyposażono w zintegrowane oświetlenie LED. Kształt deski ViClean-L dopasowano do miski  
z kolekcji Subway 2.0. 

Villeroy&boch

deska myjąca Viclean-l 

Cool jest innowacyjnym grzejnikiem łazienkowym Fondital. Jedyny w swoim rodzaju, 
grzejnik łazienkowy Cool jest produktem w 100% aluminiowym. Dzięki wysokiej przewod-
ności cieplnej tego metalu, Cool jest w stanie ogrzać pomieszczenie nawet w instalacjach 
niskotemperaturowych, dlatego gwarantuje oszczędność energii. Zaprojektowany w wielu 
rozmiarach i wykończeniach, łatwo dostosowuje się do różnych zapotrzebowań. Ma 12-let-
nią gwarancję oraz ochronę antykorozyjną Aleternum w standardzie.
•	16	dostępnych	modeli:	wysokość	od	858	do	1740	mm	i	rozstaw	od	450	do	600	mm
•	Szeroka	gama	kolorów	i	wykończeń
•	Podwójne	malowanie:	gwarancja	trwałości	w	czasie
•	2	rodzaje	przyłączeń	hydraulicznych:	boczne	i	środkowe
•	Opatentowany	system	montażu
•	Wysoka	odporność	mechaniczna:	wytrzymałość	powyżej	ciśnienia	16	bar
•	Doskonały	stosunek	jakości	do	mocy
•	Doskonały	do	instalacji	niskotemperaturowych

Fondital

drabinka łazienkowa cool

Większość sprzedawanych w Polsce zmiękczaczy wykorzystuje żywicę jonowymienną, która wymaga regularnej regeneracji. 
Nie zapewnia ona jednak całkowitego oczyszczenia żywicy jonowymiennej z zanieczyszczeń stałych i innych szkodliwych związ-
ków. Nowość od BWT (zestaw skutecznych i łatwych do zastosowania preparatów) zapewnia pełną wydajność, dezynfekcję i wy-

dłużenie żywotności żywicy jonowymiennej zmiękczacza. 
Zestaw BWT AQA Clean zawiera: preparat do czysz-
czenia żywicy, preparat do dezynfekcji żywicy, tester 
twardości ogólnej (tylko zestaw BWT AQA Clean DT). 
Preparat do czyszczenia żywicy wyczyści żywicę 
ze związków żelaza oraz zanieczyszczeń stałych, 
a preparat do dezynfekcji pomoże pozbyć się z żywicy 
mikroorganizmów. Czysta żywica ma większą wydajność, 
a zmiękczacz pracuje lepiej.  

bWt

zestawy bWt aQa clean 

http://www.instalreporter.pl


Spis reklamodawców
Hydro-Tech str. 37, DAB Pumps str. 33, De Dietrich str. 47, Onninen str. 2, 
Pasywny-Budynek.pl str. 48, Vaillant str. 18, Wilo str. 1.

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.

nowy zestaw ahu dla central wentylacyjnych

Panasonic zaprezentował zaktualizowany zestaw AHU Kit służący do łączenia jednostek zewnętrznych 
z serii ECOi, ECO G i PACi z wymiennikami ciepła w centralach wentylacyjnych. Rozwiązanie zostało za-
projektowane z myślą o obiektach komercyjnych, takich jak hotele, biura, serwerownie oraz wszelkich 
dużych budynkach wymagających kontroli jakości powietrza.

Zestaw Panasonic AHU może być podłączony do wielu interfejsów umożliwiających dopasowanie wydajno-
ści agregatów do zapotrzebowania centrali wentylacyjnej. Można go zintegrować zarówno z jednostkami ECOi 
i ECO G w zakresie mocy od 16 do 56 kW, jak również z jednostkami PACi w zakresie od 5 do 28 kW. Zestaw AHU 
składa się ze skrzynki sterującej, zawierającej układ sterowania PCB, elektronicznego zaworu rozprężnego wraz 
ze sterownikiem (dla ECOi i ECO G) oraz 4 czujników temperatury. Układ PCB pozwala kontrolować wentylator 
pod kątem wybranych parametrów i jednocześnie integruje z nim wszystkie zewnętrzne urządzenia sterujące. 
Jest on wyposażony w złącze beznapięciowe, które umożliwia takie operacje, jak włączanie i wyłączanie urzą-
dzenia, wybór trybu pracy, nastawienie temperatury, a także wyświetla informację o błędach. Oprócz tego sys-
tem wysyła sygnały wyjściowe odszraniania i żądania pracy. Kontrolowana jest także temperatura powietrza 
nawiewanego, co pozwala uniknąć zbyt niskiej temperatury nawiewu w trybie chłodzenia i zbyt wysokiej w try-
bie ogrzewania. 
Nowy zestaw przyłączeniowy Panasonic AHU wyróżnia możliwość prostej i elastycznej instalacji. AHU Kit ma 
wbudowany sterownik, co pozwala zredukować o godzinę czas potrzebny na jego instalację. 
Z kolei sama szafka sterująca spełnia standard IP65, co oznacza, że jest odporna na wnikanie pyłu oraz strumie-

nie wody, dzięki czemu może zostać umiesz-
czona także na zewnątrz.
Zestaw Panasonic AHU może być łatwo do-
pasowany do instalacji VRF, dzięki specjalne-
mu modułowi VRF Designer, który pozawala 
zaprojektować cały system i wybrać odpo-
wiednie wymiary. 
Cena od 4800 zł netto

Panasonic
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