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do 5 lat

Firma Viessmann wprowadza do swojej oferty Program 
Wydłużonej Gwarancji, który pozwala na korzystanie z zalet 

posiadania gwarancji przez okres 5 lat od uruchomienia 

urządzenia. Oferta dotyczy urządzeń zakupionych przez Firmy 

Partnerskie od dnia 01.01.2015 r. i obejmuje koszty części 

zamiennych oraz usług świadczonych dla Klienta, włączając 

koszty dojazdu. Opłata nie obejmuje kosztów przeglądów 

oraz części eksploatacyjnych (szybkozużywalnych).

Program Wydłużonej Gwarancji zapewnia ochronę urządzenia 

po wygaśnięciu okresu gwarancji Firmy Partnerskiej. Program 

oferowany i obsługiwany jest przez Viessmann Sp. z o.o.

Wydłużoną Gwarancją objęte są urządzenia firmy Viessmann 

zakupione za pośrednictwem Autoryzowanych Firm 

Partnerskich. Lista autoryzowanych punktów sprzedaży 

dostępna jest na stronie internetowej: www.viessmann.pl

Infolinia serwisowa: 801 0801 24

Viessmann sp. z o.o., 
53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 65 
tel. 71/  36  07  100, fax 71/  36  07  100
www.viessmann.pl

Program Wydłużonej Gwarancji 
– Twoje bezpieczeństwo!

Zeskanuj kod  
i dowiedz się więcej 
na temat programu!

http://www.viessmann.pl
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Recykling na europejską skalę, ochrona środowi-
ska w praktyce 
Polimerowe produkty odgrywają cenną rolę we współ-
czesnym świecie. Dla zrównoważonego rozwoju środo-
wiska wielkie znaczenie ma także ich recykling. Więk-
szość polimerowych wyrobów budowlanych ma długą 
żywotność, jednak na koniec ich życia dzięki nowocze-
snym technologiom można je przekształcić w nowe, 
pełnowartościowe produkty.
Myśląc o ochronie środowiska, rEhAU od wielu lat trak-
tuje recykling jako ważny element swoich procesów pro-
dukcji i życia produktów. Już na etapie projektowania 
wyrobu, myśli o jego ponownym wykorzystaniu. PVC jest 
pod tym względem idealnym tworzywem, pod warun-
kiem zastosowania właściwych rozwiązań do odzyski-
wania przydatnego surowca. Jednym z najważniejszych 
elementów realizacji tej strategii jest rozbudowa zakładu 
rEhAU w Śremie o nową halę recyklingową. Nowo po-
wstała część zakładu została wyposażona w najnowo-
cześniejsze urządzenia, unikatowe w ramach struktury 
rEhAU, służące do odzysku surowców i umożliwiające 
ich ponowne zastosowanie w produkcji profili okiennych.
18 czerwca 2015 r. odbyło się uroczyste otwarcie hali 
recyklingu. Wśród wielu gości znaleźli się między inny-
mi rainer Schulz, prezes grupy rEhAU, burmistrz Śre-
mu Adam Lewandowski, starosta śremski Zenon Jahns 
oraz wicemarszałek województwa wielkopolskiego Woj-
ciech Jankowiak. 
Dzięki recyklingowi okien i materiałów poprodukcyj-
nych w kontrolowanym procesie, do ponownego wy-
korzystania trafia materiał wysokiej jakości, a środowi-
sko naturalne jest chronione w najwyższym możliwym 
stopniu. Dbałość o środowisku odgrywa znaczącą rolę 
w filozofii firmy rEhAU. inwestycja w halę recyklingu 
pokazuje, że te słowa przekładane są na praktykę co-
dziennego działania.

REHAU dba o ekologię – niepowtarzalna  
instalacja w Śremie

Promocja Panasonic na urządzenia 
klimatyzacyjne Etherea 

ruszyła promocja Panasonic na zakup domowych kli-
matyzatorów Etherea. Każdy, kto od 23 czerwca do 23 
sierpnia br. kupi model z tej serii i zarejestruje zakup na 
stronie panasonicproclub.com otrzyma zwrot w wy-
sokości 300 zł. Akcja promocyjna obejmuje wszystkie 
modele urządzeń klimatyzacyjnych Etherea. Aby wziąć  
w niej udział, zakupu urządzenia należy dokonać mię-
dzy 23 czerwca a 23 sierpnia br. u akredytowanych in-
stalatorów Panasonic. Następnie produkt, do końca 

sierpnia, można zarejestrować na stronie akcji promo-
cyjnej. Po rejestracji każdy uczestnik, który spełni okre-
ślone warunki otrzyma zwrot w wysokości 300 zł na po-
dane konto bankowe do 15 dnia następnego miesiąca. 
Udział w akcji można wziąć tylko raz. 
W skład linii Etherea wchodzi osiem modeli o wydajno-
ści nominalnej od 2,2 do 8 kW, przeznaczonych do za-
stosowań domowych. 
Więcej

Wiosenne spotkania z Junkersem

W 12 miastach Polski odbyły się wiosenne spotkania  
z instalatorami, serwisantami i partnerami handlowymi 
marki Junkers. Głównym tematem była wchodząca w ży-
cie we wrześniu br. dyrektywa ErP i związane z nią zmia-
ny na rynku urządzeń grzewczych. Uczestnicy poznali 
także nowości produktowe marki Junkers i jej nowy wi-
zerunek. W spotkaniach wzięło udział ponad 2000 gości.
Na spotkania pod hasłem „Bądź przygotowany na nową 
dyrektywę ErP” Junkers partnerów do sal kinowych 
na terenie całej Polski. Spotkania były w znacznej czę-
ści poświęcone nowej dyrektywie ErP, która wchodzi 
w życie już we wrześniu. Na seminariach zaprezento-
wano zmiany, które nastąpią w branży w konsekwencji 
wprowadzenia nowych przepisów. Przedstawiciele mar-
ki Junkers skupili się przede wszystkim na omówieniu 
wymagań, jakie regulacje unijne stawiają instalatorom. 
Junkers pokazał także, w jaki sposób będzie wspierać 
swoich klientów w dostosowaniu się do wymogów no-
wego prawa i realizacji nowych zadań. Uczestnicy spo-
tkań poznali również nowości produktowe marki Junkers  
– m.in. centralę wentylacyjną do odzysku ciepła Aera-

starComfort, pakiety solarne, kocioł kondensacyjny Ce-
rapur Compact, regulatory i moduły oraz powietrzną 
pompę ciepła Supraeco. Został im także zaprezento-
wany nowy wizerunek marki oraz zaplanowane przez 
Junkers działania promocyjne i wspierające sprzedaż. 
Podczas spotkań ogłoszono nominacje do grona Li-
derów instalacji 2015 – to cykliczny program skupiają-
cy instalatorów, którzy zainstalowali największą liczbę 
urządzeń marki Junkers w roku ubiegłym. Tegoroczni 
Liderzy otrzymali nagrody, dyplomy i odznaki.

http://www.instalreporter.pl
http://www.panasonicproclub.com/PL_pl/promotion/promoetherea/
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www.bshtechnik.pl
www.trox.pl

TROX Austria GmbH
Oddział w Polsce | ul. Techniczna 2 
05-500 Piaseczno | tel.: 22/717 14 70 
fax: 22/717 14 72 w.55 | trox@trox.pl

BSH Technik Polska Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 13 | Stara Iwiczna
05-500 Piaseczno | tel.: 22/737 18 58
fax: 22/737 18 59 | biuro@bshtechnik.pl
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Kilkadziesiąt organizacji podpisało się 
pod listem, skierowanym do premier 
Ewy Kopacz, w sprawie nowelizacji usta-
wy o OZE. Sygnatariusze apelują m.in.  
o utrzymanie tzw. „poprawki prosumenc-
kiej” w wersji przyjętej przez Sejm. Mini-
sterstwo Gospodarki chce wprowadzić 
zmiany na niekorzyść obywateli.
Na początku tego roku, Sejm wprowa-
dził do ustawy o odnawialnych źródłach 
energii mechanizm taryf gwarantowanych 
dla mikroelektrowni OZE o mocach do 10 
kW, czyli tzw. „poprawkę prosumencką”. 
Dzięki niej produkowanie czystej energii 
miało się obywatelom opłacać, co przy-
czyniłoby się do rozwoju nowoczesnych 
technologii w sektorze energetycznym  
i zwiększenia efektywności tego rynku.  
W perspektywie oznaczałoby to m.in. po-
wstanie nowych miejsc pracy (szacunko-
wo 70 tysięcy w ciągu najbliższej dekady) 
i poprawę konkurencyjności wielu sekto-
rów polskiej gospodarki. Zwiększyłoby się 
też bezpieczeństwo energetyczne kraju, 
co oznacza mniejszy import surowców 
energetycznych, na który obecnie pol-
ski rząd wydaje około 70 mld zł rocznie.  
Te pieniądze wpływają głównie do kieszeni 
rosji! Ponadto więcej energii z OZE równa 
się mniejszej emisji gazów cieplarnianych, 
przyczyniając się do realizacji celów klima-
tycznych Unii Europejskiej na 2030 rok.
Niestety Ministerstwo Gospodarki natych-
miast po przyjęciu ustawy przez Parla-
ment zaczęło pracować nad jej noweliza-
cją. Początkowo miała ona jedynie usunąć 

wątpliwości interpretacyjne, jednak zmia-
ny zaproponowane przez Ministerstwo są 
dużo poważniejsze. Nowelizacja wpro-
wadza szereg barier biurokratycznych 
(kary, kontrole, limity, obowiązki obli-
czeniowe), które sprawiają, że inwesty-
cja w mikroinstalacje OZE staje się dla 
przeciętnego obywatela nieopłacalna  
i wręcz niebezpieczna. Tego typu „wspar-
cie” bardziej zniechęci ludzi do inwesto-
wania w OZE niż ich do tego zachęci.
Sygnatariusze apelują o transparentny 
proces legislacyjny, zaznaczając, że rząd 
nie może zignorować wyników konsul-
tacji społecznych. Nowelizacja powinna 
zostać poparta rzetelnymi, publicznie 
dostępnymi analizami i uczciwą deba-
tą na temat planów rozwoju energety-
ki w Polsce. Konieczne jest powołanie 
Rządowej Rady ds. Energetyki Oby-
watelskiej, która będzie „bezstron-
nie monitorowała system wsparcia 
energetyki odnawialnej, wspoma-
gała rozwój energetyki rozproszo-
nej i inicjowała działania na rzecz 
najmniejszych producentów energii  
z OZE – prosumentów, a także uczest-
niczyła w procesie transformacji pol-
skiej energetyki”. (fragm. listu do Pani 
Premier z dnia 22.06.2015 roku).
Wśród sygnatariuszy znajdują się or-
ganizacje gospodarcze reprezentujące 
producentów i usługodawców sektora 
efektywnej, odnawialnej i rozproszonej 
energetyki oraz organizacje ekologiczne. 
Pełna treść listu

Apel do premier Kopacz w obronie  
energetyki obywatelskiej

Złoty Laur Konsumenta 2015 dla ELEKTRY 

W ogólnopolskim plebiscycie Laur Klienta/Konsumenta w kategorii Ogrzewanie Podłogowe złote godło Laur 
Konsumenta 2015 zdobyły produkty marki ELEKTrA. Celem konkursu jest wyłanianie najpopularniejszych 
produktów i marek dostępnych na polskim rynku. 
O wynikach decydują wyłącznie konsumenci, którzy w ankietach telefonicznych, głosowaniu na stronie inter-
netowej konkursu oraz w plebiscytach na partnerskich stronach internetowych wybierają, które produkty i marki 
polski Konsument uważa za najlepsze i godne polecenia innym. Zdobycie po raz kolejny nagrody Laur Konsumen-
ta potwierdza silną pozycję rynkową oraz dużą rozpoznawalność marki. 

http://www.instalreporter.pl
http://www.bshtechnik.pl
 http://energetykaobywatelska.com/?page_id=301
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Z wizytą w Krainie Ciepła Purmo

Fabryka grzejników Purmo w rybniku jest najbardziej 
nowoczesną i największą inwestycją koncernu rettig 
iCC w Europie. Nieczęsto zdarza się, że odwiedzają to 
miejsce dziennikarze magazynów, portali czy blogów 
o tematyce wnętrzarskiej. W czerwcu zaproszono do 
rybnika przedstawicieli prasy, m.in. redakcji instalre-
portera. Jak wiadomo, południe Polski to region bo-
gaty w węgiel, a więc Śląsk to obszar kraju kojarzony 
z ciepłem. Ciepło z rozgrzanego południa dociera do 
domów Polaków dzięki grzejnikom Purmo, które dzi-
siaj można kupić w dowolnej ilości, rozmiarze i kolo-
rze pasującymi do wnętrza. Białe czy kolorowe, tra-
dycyjne czy te bardziej designerskie grzejniki Purmo 

powstają w fabryce w rybniku, która z pierwszą pro-
dukcją ruszyła ponad 20 lat temu i od tego czasu dy-
namicznie się rozwija. Zauważalna ekspansja fabryki 
w rybniku, zarówno pod względem zajmowanej po-
wierzchni 50 000 m2, wielkości hal produkcyjnych, jak 
i miejsc magazynowych, świadczy o intensywnym roz-
woju przemysłu i stałym zapotrzebowaniu na grzejni-
ki i ogrzewanie podłogowe. Codziennie z fabryki Pur-
mo wjeżdża do magazynów ok. 10 000 grzejników,  
a w kolejce do załadunku ustawia się ponad 20 tirów. 
Produkty znajdują swoich odbiorców w 50 krajach świa-
ta, dzięki czemu Purmo utrzymuje silną pozycję lidera 
na rynku systemów grzewczych.

Program JUNKERS SZKOLI

JUNKErS SZKOLi to program edukacyjny i konkurs pro-
wadzony przez markę Junkers we współpracy ze szko-
łami ponadgimnazjalnymi kształcącymi na kierunkach: 
technik gazownictwa, technik urządzeń sanitarnych  
i pokrewnych. Uczestnicy programu zyskują przydatną 
na rynku pracy wiedzę ekspercką oraz biznesową. Pro-
gram ma także na celu promocję zawodu instalatora 
techniki grzewczej.
W ramach programu w szkołach prowadzone są zaję-
cia dodatkowe z trzech obszarów tematycznych: kotły 
kondensacyjne, technika solarna i pompy ciepła. Zaję-
cia prowadzą nauczyciele ze szkół we współpracy z do-
świadczonym trenerem marki Junkers. Junkers zapew-
nia szkolenia dla nauczycieli i materiały dydaktyczne. 
Oprócz uczestnictwa w zajęciach uczniowie biorący 
udział w programie rozwiązują testy wiedzy. Najlep-
si zdobywają nagrody: m.in. elektronarzędzia marki 

Bosch. Jeden uczeń z każdej szkoły, z najlepszym łącz-
nym wynikiem we wszystkich trzech testach, otrzymu-
je od marki Junkers nagrodę główną – m.in. voucher 
na kurs i egzamin na uprawnienia gazowe i elektryczne  
w zakresie eksploatacji. 
12 czerwca trzej zwycięzcy i edycji programu JUNKErS 
SZKOLi odebrali dyplomy i nagrody od przedstawicieli fir-
my Bosch w Centrum Szkoleniowym Junkers w Poznaniu. 
Uczniowie:
- Artur Zyffert z Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych 
im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu,
- Paweł Stasiowski z Zespołu Szkół Budowlanych im. 
Jurija Gagarina w Bydgoszczy, 
- Bartłomiej Bartczak z Zespołu Szkół Technicznych im. 
gen. prof. S. Kaliskiego w Turku
uzyskali najlepsze wyniki w trzech testach i wygrali kon-
kurs w swoich szkołach. 

Konferencja na Kubie w ramach programu 
Vaillant Excellence Partner

90-osobowa grupa najlepszych partnerów marki Vail-
lant w okresie od 16 do 23 kwietnia miała okazję rozko-
szować się urokami rozśpiewanej i ekscytującej Kuby, 
określanej Perłą Karaibów.
Gorące rytmy, zapach egzotyki i najlepszych na świe-
cie cygar, spontaniczność i serdeczność mieszkańców 
oraz największe skupisko starych pojazdów z poprzed-
niej epoki sprawiły, że była to wyjątkowa wyprawa. hawa-
na zaskoczyła kolonialnym stylem. Przepiękne, ale moc-
no zniszczone budynki tworzą obraz nie do zapomnienia 
w zestawieniu z radosnymi i wiecznie uśmiechniętymi ich 
mieszkańcami. Aby poczuć smak prawdziwej Kuby sta-
rano się wczuć w realia życia miejscowej ludności. Nie-

zapomnianym przeżyciem była sposobność mieszkania  
w domach rdzennych Kubańczyków, którzy w Trynida-
dzie przyjmowali uczestników wyjazdu z dużą otwarto-
ścią. Trynidad okazał się również „Mekką” spontanicznej 
kubańskiej zabawy, która od wczesnych godzin wieczor-
nych rozbrzmiewała na umieszczonym w centrum tego ma-
lowniczego miasteczka, rynku zwanym „Casa de la Musica” 
oferując gorące rytmy salsy, merenque i bachaty przepla-
tane smakiem owoców, połączonych z wybornym rumem  
w postaci mojito, cuba libre i pinacolady. Prawdziwą grat-
ką naszej kubańskiej wyprawy była możliwość kąpieli oraz 
rozegrania towarzyskiego meczu piłki wodnej, wspólnie 
z Diego Maradoną – piłkarską legendą naszych czasów. 

http://www.instalreporter.pl
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Konsorcjum projektu „Krajowy Plan Rozwoju Ciepła z OZE do 2030 roku” 
z uznaniem przyjmuje zmiany w Prosumencie

Konsorcjum…

Konsorcjum projektu „Krajowy Plan rozwoju Domowych instalacji do Wytwarzania Ciepła z OZE do 2030 
roku” powstało 25 czerwca 2015r. w Warszawie. W skład konsorcjum wchodzą następujące firmy przemysło-
we i organizacje: Cichewicz, Defro, ENSOL, Europejski instytut Miedzi, Galmet, Stiebel-Eltron, robert Bosch 
Sp. z o.o., Thermaflex, Vaillant, Viessmann, instytut Energetyki Odnawialnej, Polska Organizacja rozwoju 
Technologii Pomp Ciepła, Stowarzyszenie Producentów i importerów Urządzeń Grzewczych, Związek Pra-
codawców Forum Energetyki Odnawialnej. Publikacja wyników raportu odbędzie się jesienią br. Głównym 
celem raportu jest opracowanie mapy drogowej rozwoju mikroinstalacji i technologii wytwarzania ciepła 
z OZE oraz systemu promocji ciepła z OZE w domach i budynkach publicznych. W ramach badań instytut 
Energetyki Odnawialnej – koordynator prac – dokona oceny potencjału rynkowego ciepła rozproszonego 
z OZE, potrzeb i oczekiwań społecznych w tym zakresie oraz potencjału gospodarczego polskiego przemy-
słu wraz z zatrudnieniem, a także przedstawi analizy techniczne i ekonomiczne dla następujących techno-
logii: kotły na biomasę, kolektory słoneczne i pompy ciepła, biorąc pod uwagę układy hybrydowe, mikro-
źródła kogeneracyjne, magazyny ciepła oraz mikrosieci. 

Konsorcjum projektu „Krajowy Plan rozwoju Domo-
wych instalacji do Wytwarzania Ciepła z OZE do 2030 
roku” obejmujące 14 firm i organizacji z uznaniem 
przyjmuje zmiany w programie priorytetowym Pro-
sument, zatwierdzone przez radę Nadzorczą Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. W szczególności modyfikacje wskazujące na 
możliwość dofinansowania zakupu i montażu małych 
instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł do 
produkcji ciepła z OZE. Wcześniejszy zapis wskazują-
cy konieczność zakupu i instalowania urządzeń OZE 
do produkcji ciepła tylko razem z zakupem urządzeń 
do wytwarzania energii elektrycznej był niekorzyst-
ny dla potencjalnych beneficjentów programu (pod-
wyższał koszt inwestycji, ograniczał wybór i konku-
rencję na rynku) oraz zwiększał koszty osiągnięcia 
efektu ekologicznego. Wymóg ten w sposób sztucz-
ny faworyzował zakup urządzeń do produkcji energii 
elektrycznej, także tam, gdzie nie są one rozwiąza-
niem celowym i optymalnym. 
Konsorcjum zwraca jednak uwagę na generalną za-

sadność promowania prosumenckich systemów hy-
brydowych składających się z różnych OZE i tworze-
nia mikrosieci cieplno-elektrycznych, o ile decyzje 
inwestorskie opierają się na racjonalnych i indywidu-
lanych przesłankach, i nie są wymuszane drogą ad-
ministracyjną. 
Wprowadzona zmiana w programie Prosument umożli-
wiająca wsparcie inwestycyjne dla indywidualnych mi-
kroinstalacji OZE do wytarzania ciepła jest szczególnie 
aktualna w sytuacji, gdy jest już wiadomo, że ustawo-
dawca w ustawie o OZE przewidział wsparcie eksplo-
atacyjne tylko dla źródeł energii elektrycznej z OZE. 
Wyłączając jednocześnie jakiejkolwiek wsparcie dla wy-
twarzania ciepła z OZE poza systemami ciepłowniczy-
mi i źródłami kogeneracyjnymi. 
Pomysł przygotowania raportu „Krajowy Plan rozwo-
ju Domowych instalacji do Wytwarzania Ciepła z OZE 
do 2030 roku” został pozytwnie odebrany przez bran-
żę OZE. Konsorcjum projektu zapowiada, że raport zo-
stanie skonsultowany z całym sektorem OZE i będzie 
przekazany do wykorzystania do Narodowego Fundu-

szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz mi-
nisterstw i urzędów odpowiedzianych za kształtowanie 
przepisów i systemów wsparcia OZE. 
Kontakt dla przedstawicieli branży OZE zainteresowanych 

członkostwem w konsorcjum oraz dodatkowe informacje: 
Aneta Więcka
Instytut Energetyki Odnawialnej 
awiecka@ieo.pl 

Firma Daikin otrzymała wyróżnienie: Dobra Marka – Jakość, Zaufanie, renoma, które jest 
przyznawane przez redakcję Biznes Trendy oraz redakcję Forum Biznesu. Tytuł przyzna-
wany jest najbardziej rozwojowym i najlepiej rokującym markom obecnym na polskim 
rynku, na podstawie badań, które określają wartość, aktywność i rozpoznawalność po-
szczególnych brandów, a także pozycję rynkową marki i jej siłę, jakość prezentowaną przez 
dany produkt oraz stopień zaufania konsumentów. 

Daikin laureatem wyróżnienia
Dobra Marka

Konkurs Gebo

Firma Gebo zaprasza wszystkich instalatorów do 
udziału w nowym Jubileuszowym konkursie lipco-
wym pt. „Wymyśl dowolne hasło reklamujące mar-
kę Gebo i Zdobądź Nagrodę Gwarantowaną: Spor-
towy Worek”. Aby wygrać Nagrodę Gwarantowaną 
wystarczy wejść na stronę www.20lat.gebo.com.pl,  
wypełnić krótki formularz kontaktowy i wpisać has- 
ło reklamowe. 

http://www.instalreporter.pl
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System Profipress w nowym Gimnazjum w Kosakowie

We wrześniu 2014 roku ponad dwustu gimnazjalistów 
rozpoczęło naukę w nowo wybudowanym, spełnia-
jącym wysokie standardy kompleksie dydaktyczno-
-sportowym w Kosakowie. W jego skład wchodzi budy-
nek gimnazjum, biblioteka z czytelnią, stołówka dla 150 
uczniów, świetlica, a także liczne gabinety specjalistów 
m.in. pedagoga szkolnego. W tym roku gotowe będą sala 
gimnastyczna, boisko do piłki ręcznej, koszykowej, siat-
kowej, tenisa ziemnego i badmintona. Powstanie rów-

nież pływalnia z kompletnym zapleczem sanitarnym. 
Ten nowoczesny obiekt idzie z duchem czasu również  
w kwestii zaopatrzenia w energię, która będzie po-
chodzić z kolektorów słonecznych. instalacja solarna 
składa się ze 155 kolektorów płaskich. Do ich podłą-
czenia zastosowano uniwersalny system połączeń za-
prasowywanych z miedzi Profipress. W instalacji wy-
korzystane zostały rury i złączki o średnicach od 15 do  
54 mm. O wyborze systemu Viega przez generalnego 

wykonawcę inwestycji, firmę hartuna Sp. z o.o. zde-
cydowała nowoczesna technika zaprasowywania. 
Podczas montażu instalatorzy nie pracują z otwar-
tym ogniem, co wpływa na bezpieczeństwo i eliminu-
je ryzyko wyrządzenia szkód w gotowym już obiekcie. 
Technika zaprasowywania firmy Viega pozwala również 
zaoszczędzić nawet do 50% czasu w porównaniu z in-
nymi sposobami wykonywania połączeń. 
– Z systemem Profipress pracowaliśmy po raz pierwszy, 
ale technika zaprasowywania od razu bardzo spodoba-
ła się naszym instalatorom – mówi Grzegorz Szymański, 
kierownik prac instalacyjnych w firmie hartuna. – Decy-
dujące znaczenie ma jakość i trwałość połączeń oraz szyb-
kość montażu. Ponadto system zaprasowywany nie wy-
maga posługiwania się ciężkim i niewygodnym sprzętem, 
takim jak butle czy palniki. Jedyne, czego potrzebujemy 
to niewielka zaciskarka. Jako kierownik prac sanitarnych 
na pewno z chęcią będę stosował technikę zaprasowywa-
nia zawsze, gdy w instalacjach pojawi się miedź. To dużo 
szybsze i wygodniejsze niż lutowanie. 
Profipress wytrzymuje pracę ciągłą w zakresie tempe-
ratur do 110ºC i ciśnienia do 16 bar oraz pracę chwilo-
wą w temperaturze nawet powyżej 200ºC. Profipress to 
sprawdzony i ekonomiczny system kształtek zapraso-
wywanych z miedzi i brązu, przeznaczonych do łączenia 

klasycznych rur miedzianych zgodnych z normą PN-EN 
1057. Opatentowany przez firmę Viega profil SC-Contur 
gwarantuje maksimum bezpieczeństwa, pozwalając na-
tychmiast wykryć omyłkowo niezaprasowane połącze-
nia podczas próby szczelności. 

Mitsubishi Electric: Premium Serii M – MSZ-EF nagrodzone reddot design award 2015 

Urządzenia Mitsubishi Electric serii Premium MSZ-
-EF zostały nagrodzone reddot design award 2015. 
Zdaniem jury urządzenia te to doskonałe połącze-
nie najwyższej wydajności i minimalistycznego, ele-
ganckiego wyglądu. Jednostki ścienne MSZ-EF to wg 
przyznających nagrodę idealna symbioza estetyki ja-
pońskiej Zen z europejskimi preferencjami projekto-

wymi. Urządzenia o tak czystych liniach i smukłym 
kształcie mogą być znakomitym wyposażeniem no-
woczesnych wnętrz. Nagroda reddot design award 
2015 jest już kolejną po iF-Design Award przyznanej 
tej serii produktów. 
Dekoracyjne urządzenia ścienne Premium stanowią uda-
ne połączenie ambicji estetycznych z nowatorską tech-

niką klimatyzacyjną. Dostępnych jest 6 wersji o mocy 
chłodniczej do 5 kW i grzewczej do 5,8 kW. 
Smukła obudowa i trzy dostępne kolory — błyszczą-
cy biały, błyszczący czarny i matowy srebrny — umoż-
liwiają harmonijną integrację z wystrojem wnętrza. Ko-
rzystny wpływ na poczucie harmonii ma także bardzo 
niski poziom hałasu wynoszący zaledwie 21 decybeli, 

co umożliwia montaż we wrażliwych na hałas pomiesz-
czeniach mieszkalnych i gabinetach. Poprzez nowator-
ską technikę inwerterową dekoracyjne urządzenia ścien-
ne Premium osiągają klasę efektywności energetycznej 
A+++ w trybie chłodzenia i A++ w trybie grzania. Urzą-
dzenia serii MSZ-EF mogą pracować w układach typu 
Single lub Multi Split. 

http://www.instalreporter.pl
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W Nowym Muzeum Akropolu w budynku o powierzchni 23 tys. m2 zgromadzo-
ne są liczne zabytki pochodzące z czasów starożytnej Grecji. Zachowanie dzie-
dzictwa kulturowego Grecji jest głównym zadaniem tego obiektu, dlatego waż-
nym elementem inwestycji była decyzja dotycząca systemu grzewczego. Musiał 
być wydajny i niezawodny – wybór padł na kotły stalowe Logano SK725 mar-
ki Buderus. 
W nowocześnie urządzonym, trzypiętrowym budynku na zwiedzających czeka 
wiele antycznych skarbów. Budynek mieści także audytorium dla 200 osób, te-
atr z 180 miejscami oraz kafeterię i sklep z pamiątkami. 
Wymagania dla systemu grzewczego, który sprostałby zadaniu, były bardzo wy-
sokie: wydajność i oszczędność okazały się równie ważne jak niezawodność. in-
westorzy zdecydowali się na system składający się z trzech kotłów stalowych 
Logano SK725, każdy o mocy 870 kW. Kotły te wyróżnia-
ją się optymalnym spalaniem oraz bardzo skuteczną izo-
lacją cieplną. W połączeniu z trzema zasobnikami ciepłej 
wody użytkowej Logalux SU1000, każdy o pojemności 1000 
l, stworzyły rozwiązanie, które gwarantuje także wydaj-
ne zaopatrzenie w ciepłą wodę. Ciepło wytwarzane przez 
kotły jest rozprowadzane po muzeum poprzez wymien-
niki ciepła i ogrzewanie podłogowe.
Pracą kotłów sterują inteligentne systemy regulacji Lo-
gamatic 4311 i 4312 należące do serii Logamatic 4000. 
Strategią kaskady kotłów kieruje moduł funkcyjny FM447. 

Produkty Buderus w Nowym Muzeum 
Akropolu w Atenach

Immergas Polska inwestuje w zakup siedziby 

Zarząd immergas Polska Sp. z o.o. podjął decyzję o zakupie budynku w Parkridge Business Center w Łodzi, w którym od 2009 roku mieści się siedziba 
firmy. Decyzja ta to kolejny dowód na umacniającą się pozycję immergas na rynku polskim. Transakcja zakupu, po wielomiesięcznym, niełatwym proce-
sie negocjacji, doszła do skutku 24 czerwca br. W jej efekcie immergas Polska, należąca do Grupy immerfin, światowego lidera branży grzewczej, stała się wła-
ścicielem dwukondygnacyjnego budynku przy ul. Dostawczej 3a, który w 2009 roku został wzniesiony i wyposażony na potrzeby spółki. W siedzibie immergas 
Polska na powierzchni przeszło 1000 m2 mieszczą się przestronne pomieszczenia biurowe i konferencyjne.  Tu także zlokalizowany jest serwis oraz dział 
obsługi technicznej, który służy codzienną pomocą i poradą techniczną Partnerom handlowym i Autoryzowanym instalatorom. Siedziba immergas Pol-
ska jest także doskonale przygotowana do przeprowadzania szkoleń technicznych. Pozostałą część budynku zajmuje magazyn powierzchni ok. 4000 m2. 

Po 5 latach przerwy Hansgrohe Polska ma prezesa

Udziałowcy spółki hansgrohe pod-
czas ostatniego spotkania podjęli 
decyzję o powołaniu roberta Ka-
mińskiego na stanowisko prezesa 
zarządu hansgrohe Sp. z o.o.
Jak podkreślono w komunikacie, 
skierowanym do pracowników 
spółki, nominacja ta odzwiercie-
dla zaufanie wobec osoby nowe-
go prezesa oraz uznanie dla efek-
tów jego dotychczasowej pracy. 
robert Kamiński jest drugim pre-
zesem zarządu w 19-letniej historii 
firmy hansgrohe w Polsce. W latach 
1996-2010 funkcję tę pełnił ś.p. Lech 
Mielnik. Nowy prezes związany jest  
z firmą hansgrohe od listopada 2011 
roku. Początkowo pełnił funkcję dyrektora sprzedaży i marketingu, a od kwietnia 2013 roku był dyrektorem zarządzającym  
i członkiem zarządu. robert Kamiński urodził się w 1967 roku w Warszawie. Ukończył studia na Politechnice War-
szawskiej (Wydział Elektroniki) i na University of  Surrey w Wielkiej Brytanii. Prywatnie lubi podróżować i ceni ana-
logowy wymiar życia (jest kolekcjonerem gramofonów i płyt analogowych, magnetofonów, zegarków mechanicz-
nych, fotografuje analogowymi aparatami).
równocześnie Frank Sommnitz – dotychczasowy członek zarządu hansgrohe Sp. z o.o., odpowiedzialny za fi-
nanse i administrację wrócił do Niemiec, do pracy w siedzibie głównej hansgrohe SE. W jego miejsce do zarzą-
du hansgrohe Sp. z o.o. powołany został hans-Peter Wulf, szef sprzedaży regionu Europa Północ hansgrohe SE.

http://www.instalreporter.pl
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Stopień wykorzystania płytkich zasobów geoter-
malnych (m.in. przez gruntowe pompy ciepła) rośnie  
w większości krajów europejskich. Mimo to, wciąż 
ograniczony jest szeroki dostęp do informacji do-
tyczących bardzo płytkich zasobów geotermalnych 
(do głębokości 10 m). Z myślą o uzupełnieniu luk  
w badaniach oraz o ujednoliceniu dostępnych danych 
z zakresu geologii, hydrogeologii, gruntów, klimatu  
i ukształtowania terenu przystąpiono do realizacji pro-
jektu ThermoMap. W ramach projektu powstała Euro-
pejska Mapa Konturowa, obrazująca wstępne szacun-
ki potencjału płytkiej geotermii (do głębokości 10 m) 
na obszarze Europy. interaktywna mapa została wyko-
nana w skali 1:250 000. Na mapie zaznaczono również 
lokalizacje, w których zainstalowanie gruntowej pom-

py ciepła prawdopodobnie nie będzie możliwe (obsza-
ry zwartej zabudowy miast,  obszary objęte strefami 
ochronnymi itd.)
Dodatkowo w ramach projektu ThermoMap opracowa-
ny został kalkulator do szacowania potencjału płytkiej 
geotermii (vSGP- very shallow geothermal potential) 
dla miejsc, dla których dostępne są zewnętrzne dane – 
przykładowo opis odwiertu, czy lokalna analiza podło-
ża. Kalkulator wykorzystuje dane z Europejskiej Mapy 
Konturowej, które następnie można zmodyfikować  
i wspomóc danymi lokalnymi. 
W efekcie użytkownik otrzymuje bardziej szczegółowe 
dane na temat płytkiej geotermii w konkretnej lokali-
zacji. Ułatwia to planowanie posadowienia poziomych 
gruntowych wymienników ciepła (w różnych formach 

np. meandrycznych, spiralnych, koszowych).
Dzięki narzędziu ThermoMap możliwe jest generowa-
nie raportów zawierających przegląd map dla wybra-
nej lokalizacji, możliwe ograniczenia wykorzystania 
zasobów płytkiej geotermii, warunki klimatyczne, wła-
ściwości gleby oraz sytuację geotermalną zaznaczone-
go na mapie miejsca.
Dostęp do tych narzędzi nie jest w żaden sposób ogra-
niczony. Mogą korzystać z nich osoby fizyczne (inwe-
storzy), którzy chcieliby zweryfikować potencjał wyko-
rzystania płytkiej geotermii w nowobudowanym domu, 
władze samorządowe w planowaniu i administracji za-
sobami płytkiej geotermii, a także inwestorzy komercyjni 
zastanawiający się nad inwestycjami wielko powierzch-
niowymi. Te narzędzia to również spore ułatwienie  

w pracy projektantów instalacji grzewczych wykorzy-
stujących płytką geotermię.
Przedstawione narzędzia do szacowania potencjału 
płytkiej geotermii od niedawna dostępne są również 
w polskiej wersji językowej. Dodatkowe informacje  
o projekcie ThermoMap dostępne są tutaj, a narzędzia 
na stronie internetowej tutaj. 
Źródło: POrT PC

Mapa potencjału płytkiej geotermii teraz również w polskiej wersji językowej 1. Potencjał płytkiej
geotermii – mapa Polski

2. Dane dla wybranej
lokalizacji:

- mapa i dane
- przewodność cieplna
- właściwości gleby
- dane klimatyczne

Pobierz

RENEXPO® Poland – instalatorze, tutaj musisz być!

W dniach 22-24 września w Warszawskim Centrum EXPO 
XXi odbędzie się piąta edycja Międzynarodowych Tar-
gów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej. 
Od 2011 roku targi te oraz towarzyszące im konferen-
cje stanowią platformę wymiany wiedzy oraz doświad-
czeń z zakresu sektora energetycznego na płaszczyźnie 
krajowej oraz międzynarodowej. To doskonałe miejsce 
spotkań dla instalatorów, producentów i projektantów 
aktywnych na polu OZE i zainteresowanych najnow-
szymi rozwiązaniami w dziedzinie OZE, budownictwa 
i renowacji. rENEXPO® Poland to doskonale miejsce 
do nawiązania nowych kontaktów, zaczerpnięcia naj-
nowszych informacji z branży oraz poszerzenia wiedzy 
na temat OZE. 
Tradycyjnie w ramach targów rENEXPO® Poland od-
będzie się IV Kongres PORT PC, a także Forum Pomp 
Ciepła, podczas którego firmy z branży zaprezentują 

swoje produkty oraz usługi. Najszerzej potraktowanym 
tematem podczas targów będzie fotowoltaika. Targi 
rENEXPO® Poland skupiają w Polsce największy odse-
tek firm z tej branży. Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki 
po raz piąty organizuje Międzynarodową Konferen-
cję Fotowoltaiki w Polsce, w ramach której eksper-
ci, przedstawiciele przemysłu PV, władz państwowych  
i samorządowych oraz operatorów systemów dystrybu-
cyjnych będą dyskutowali na temat szans oraz barier na 
drodze rozwoju fotowoltaiki w Polsce. Podczas konfe-
rencji będzie również poruszany temat jakości instalo-
wanych systemów PV i związane z tym działania takie, 
jak: Program Certyfikowania Mikroźródeł OZE, certyfi-
kacja instalatorów systemów OZE, a także o zagrożenia 
związanych z brakiem poprawnego wykonania instalacji 
prosumenckich PV. Ponadto odbędzie się również bez-
płatne 4. Forum PV.

Podczas targów będzie okazja do zapo-
znania się z praktycznymi rozwiązaniami 
oraz z innowacyjnymi produktami takich 
firm jak Daikin, czy Astat. Odwiedzają-
cy zobaczą także kompletne rozwiązania 
umożliwiające uzyskiwanie prądu z pro-
mieniowania słonecznego, które zaprezen-
tuje firma iBC SOLAr. Obecna na targach 
będzie również firma rENUSOL Gmbh, 
która od 1997 roku specjalizuje się w za-
awansowanych rozwiązaniach dla instala-
cji systemów fotowoltaicznych na wszystkich rodzajach 
dachów, firma SELFA GE S.A., polski producent elemen-
tów grzejnych i modułów fotowoltaicznych zaprezentuje 
nowatorską technologię wykorzystywaną do produkcji 
modułów PV: automatyczny system potrójnej kontro-
li, bezdotykowe lutowanie gorącym powietrzem oraz 

laminację w głębokiej próżni. Na targach swoją obec-
ność potwierdziły m.in. Jinko Solar, FreeVolt, BrUK-BET 
Sp. z o.o., Fronius international Gmbh, Frankensolar CZ 
s.r.o. czy remor. 
Wstęp na targi jest bezpłatny po rejestracji online na 
www.renexpo-warsaw.com.
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Konferencja Geberit: podsumowanie finansowe 2014 i nowości produktowe

23 czerwca podczas konferencji prasowej firmy Geberit 
przedstawiono wyniki finansowe Grupy i nowości produk-
towe. Wyniki finansowe zaprezentował nowy prezes Gebe-
rit sp. z o.o. Przemysław Powalacz, który od kwietnia br. 
roku objął to stanowisko po akwizycji Grupy Sanitec. Gru-
pa Geberit osiągnęła po czterech kwartałach 2014 roku 
przychody ze sprzedaży w wysokości 2404,4 mln ChF czyli  
o ponad 4,9% więcej w porównaniu do analogicznego okre-
su roku ubiegłego. Zysk operacyjny (EBiT) wzrósł o 13,0% 
i wyniósł 576,9 miliona ChF, a poziom marży EBiT osią-
gnął 24,0% (22,3% w poprzednim roku). Przychód netto 
wzrósł o 14,4% i wyniósł 498,6 miliona ChF z rentownością 
sprzedaży na poziomie 20,7% (19,0% w poprzednim roku).
W Europie odnotowano dostosowany do waluty wzrost 
sprzedaży o 5,9%, przy czym wzrosty odnotowano na 
wszystkich rynkach. W Polsce wzrost wyniósł 15,3%  
w stosunku do roku poprzedniego. 
Konferencja to okazja do zaprezentowania nowości 
Geberit w 2015 r. Pierwsza z nich to przyciski zdalne-
go sterowania Typ 01, Typ 10 i Typ 70. Dzięki niewiel-
kim rozmiarom i pneumatycznej technice umożliwiają 
umieszczenie urządzenia uruchamiającego spłukiwanie 
w dowolnym miejscu. Atrakcyjny wygląd sprawia nato-
miast, że doskonale prezentują się na tle powszechnie 
stosowanych przycisków spłukujących. 

Kolejna nowość w łazienkowym asortymencie to od-
pływ Geberit CleanLine do natrysków bezbrodziko-
wych. Odpływ jest dostępny w wersjach z różnymi ty-
pami profili i powierzchni, które można dopasować do 
wyposażenia łazienki. W ofercie dostępne są warianty 
ze wzorami typu: CleanLine20 i CleanLine60. Odpływy 
prysznicowe ze szczotkowanej stali szlachetnej są ofe-
rowane w trzech wariantach wzorniczych i dostępne  
w długościach od 30 do 90 cm lub od 30 do 130 cm. Dla 
optycznego podkreślenia charakteru liniowego fazki na 
brzegach są ciemne lub polerowane. 
Od września w ofercie Geberit dostepna będzie nowa to-
aleta myjąca AquaClean Mera. Głównym atutem nowej 
toalety jest zastosowanie innowacyjnej technologii my-
cia WhirlSpray, umożliwiającej mycie dwoma dyszami. 
Oddzielny natrysk do higieny intymnej dla kobiet wyróż-
nia się łagodnym strumieniem wody i znacznie ułatwia 
codzienne korzystanie z toalety. Toaleta myjąca AquaC-
lean Mera dysponuje dodatkowo suszarką do obszarów 
stref intymnych. innym istotnym elementem toalety my-
jącej Geberit AquaClean Mera jest funkcja cichego i do-

Konkurs Panasonic PRO Awards rozstrzygnięty

Firma Panasonic ogłosiła wszystkich zwycięzców pierwszej edycji mię-
dzynarodowego konkursu Pro Awards. Do konkursu zgłoszono ponad 
30 obiektów z ośmiu krajów europejskich. Wszystkie wyróżniły się  
w dziedzinie projektowania, specyfikacji i montażu systemów grzew-
czo-chłodzących Panasonic. Ostatecznie jury wybrało osiem firm.  
W obszarze budynków mieszkalnych nagrody otrzymali: polska firma 
Procyon za najlepszy projekt domu jednorodzinnego, heat Merchants 
z irlandii w kategorii budynku wielorodzinnego oraz brytyjski projekt 
domu socjalnego Ecosphere renewables. Spośród autorów projektów 
komercyjnych wyróżniono natomiast: firmę BS-Klima z Niemiec za naj-
lepszą instalację hotelową, hydra ingenieria SL z hiszpanii za projekt 
handlowy, brytyjską firmę FWP and Oceanair za instalację restaura-
cyjną oraz Vini Thermo Consulting z Francji za najlepszy projekt ko-
mercyjnego urządzenia klimatyzacyjnego. Ponadto nagrodę specjalną 
otrzymała irlandzka firma Tech refrigeration and Air Conditioning za 
zgłoszenie aż trzech wyróżniających się projektów komercyjnych. Wy-
brane firmy będę mogły w nagrodę wziąć udział w tygodniowym wy-
jeździe do Japonii, gdzie odwiedzą główną siedzibę Panasonic oraz zrównoważone ekologicznie miasto Fujisawa.
– Jesteśmy pod wrażeniem wysokiego poziomu wszystkich projektów, które zostały zgłoszone do konkursu Panasonic 
Pro Awards. Ich autorzy zaprezentowali dużą kreatywność i profesjonalizm wykorzystaniu efektywnych i ekologicz-
nych rozwiązań. Jednocześnie bardzo cieszy nas fakt, że wśród zwycięzców znalazła się firma Procyon, co dowodzi, 
że w Polsce także tworzy się nowoczesne i przyjazne środowisku projekty – Tomasz Lenarczyk, Sales and Product 
Manager w Panasonic.Laureatów konkursu wybrało jury, w którym zasiedli czołowi przedstawiciele branży archi-
tektonicznej, usług budowlanych oraz inwestorów. 

kładnego spłukiwania. Wszystko za sprawą opracowanej 
przez Geberit asymetrycznej geometrii wnętrza bezkoł-
nierzowej miski ceramicznej z technologią TurboFlush.
Geberit przedstawił także nowy asortyment w zakresie 
systemów wodociągowych i kanalizacyjnych. W 2015 roku 
wprowadzone zostały nowości w asortymencie metalo-
wych systemów rurociągów Mapress ze stali szlachetnej 
i Mapress ze stali węglowej, a także systemy rur kompo-

zytowych Mepla. Zoptymalizowano także kształtki przyłą-
czeniowe z brązu zarówno pod względem oporów (osią-
gnięto 25% redukcję strat), jak i kosztów. Oferta systemów 
kanalizacyjnych Silent-PP, Silent-db20 i Pluvia również 
została znacznie poszerzona. Dodatkowo wprowadzono 
do oferty zamiennik dotychczasowych mat iSOL, które 
obecnie charakteryzują się większą elastycznością i po-
siadają gwarantowane parametry akustyczne.

Przemysław Powalacz

http://www.instalreporter.pl
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Nowy wizerunek marki Junkers

istniejąca od 1895 roku marka Junkers zmienia swój wizerunek. 
Należący do firmy robert Bosch brand będzie mocniej podkreślał 
swój związek z Boschem. W komunikacji marketingowej logo Bo-
scha będzie teraz zawsze towarzyszyć logo Junkersa. Junkers zbli-
ży się do marki Bosch także poprzez nową kolorystykę w komunikacji marketingowej. Bosch i Junkers to dwie silne marki. 
Junkers to marka o bogatej tradycji, od lat doskonale znana w branży grzewczej. Bosch jest brandem o szerszym zasięgu  
i większej rozpoznawalności, kojarzonym z różnymi branżami i innowacyjnością produktów. Wspólna komunika-
cja obu marek poprzez zestawianie ich logotypów zapewni efekt synergii – każda z nich zostanie wzmocniona  
i uzyska nowe kompetencje. Junkers, należący od 1932 roku do firmy robert Bosch Gmbh, będzie od teraz jeszcze 
mocniej podkreślać swój związek z koncernem. Zbliżenie obu marek będzie komunikowane także kolorystycznie. 
W komunikacji z klientami Junkers będzie teraz wykorzystywał kolory Boscha. Na ulotkach, w reklamach, na stro-
nie internetowej oraz w innych materiałach Junkersa zobaczymy odcienie kolorów: szarego, granatowego oraz 
niebieskiego, stosowane dotychczas przez markę Bosch. 

Mitsubishi Electric zaprosiła klientów do fabryki 

W dniach 16-18 czerwca 2015 roku firma Mitsubishi Electric zorganizowała wyjazd dla grupy swoich klientów do 
Szkocji. Zaproszeni goście odwiedzili fabrykę urządzeń klimatyzacyjnych i pomp ciepła Mitsubishi Electric w Li-
vingston. Wyjazd, którego celem było przede wszystkim zaprezentowanie fabryki urządzeń klimatyzacyjnych  
i pomp ciepła Mitsubishi Electric klientom firmy, dla części uczestników był nagrodą w promocji „Promocja – na 
dobry początek”. Akcję promocyjną przeprowadzono wczesną wiosną bieżącego roku. W promocji nagradzano 
firmy, które osiągnęły najlepsze wyniki zakupu urządzeń Serii M i Mr. Slim. Wyjazd do fabryki był dla 15 firm wy-
różnieniem specjalnym.
W fabryce w Livingston goście 
mieli okazję obejrzeć proces pro-
dukcji urządzeń klimatyzacyjnych  
i pomp ciepła. Klienci zapoznali się 
z powstawania urządzeń kaseto-
nowych, kanałowych oraz jedno-
stek zewnętrznych do pomp ciepła 
ECODAN. Wizycie w fabryce w Li-
vingston towarzyszył także bogaty 
program aktywności, wśród nich 
było m.in. zwiedzanie Edynburga 
i okolic, a także wizyta w najstar-
szej restauracji w Edynburgu. 
Fabryka urządzeń Mitsubishi Elec-
tric (LES) w Szkocji jest jednym  
z czterech zakładów produkcyj-
nych  firmy. Wszystkie pozostałe 
zakłady mieszczą się w Azji. 

Wakacje All Inclusive – promocja Mitsubishi Electric

7 lipca 2015 r. ruszyła atrakcyjna promocja Mitsubi-
shi Electric: Wakacje All inclusive. Obejmuje ona urzą-
dzenia klimatyzacyjne serii Mr. Slim – urządzeniom 
ściennym, kasetonowym, podstropowym oraz ka-
nałowym. W ramach akcji promocyjnej kupujący ze-
stawy urządzeń serii Mr. Slim, otrzymają do nabywa-
nych jednostek wewnętrznych wybrane akcesoria 

– gratis. Dodatkowo do każdego urządzenia zewnętrz-
nego Mr. Slim Mitsubishi Electric dodaje urządzenie 
diagnostyczne w prezencie. Akcja trwa do końca wa-
kacji, tj. do 30 sierpnia 2015 r. Promocja skierowa-
na jest do wszystkich aktualnych klientów firmy oraz 
nowych partnerów zainteresowanych współpracą  
z Mitsubishi Electric. 

Gazele Biznesu 2014 dla Venture Industries

Gazele Biznesu — to ranking dynamicznie rozwijają-
cych się firm ogłaszany corocznie na łamach Dzienni-
ka „Puls Biznesu”. Pierwsza edycja odbyła się w 2000 
roku. Autorem rankingu jest wywiadownia gospodarcza 
Coface Poland, która odpowiedzialna jest za weryfika-
cję danych finansowych zgłoszonych przedsiębiorstw. 
Venture industries otrzymało „Gazelę” już po raz ósmy. 
Dynamiczny rozwój firmy ponownie został dostrzeżony  
i nagrodzony przez instytucję zewnętrzną, niezwiązaną 
z branżą wentylacyjną.

http://www.instalreporter.pl
http://www.ogrzewnictwo.pl/
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nie z dedykowaną listą); stałe ceny określone przez 
Viessmann,
• w przypadku płatności w transzach terminowo do-
konuj kolejnych płatności,
• konieczność interwencji serwisowych zgłaszaj do 
Centrum Obsługi Serwisowej w Mysłowicach.

Urządzenia objęte programem:
– Vitodens 100- W 6,5-35 kW 
– Vitodens 100- E 7,9-26 kW
– Vitodens 111- W 6,5-35 kW
– Vitodens 200-W 3,2-150 kW
– Vitodens 222-W 3,2-35 kW
– Vitodens 222-F 3,2-26 kW

– Vitodens 242-F 3,2-26 kW
– Vitodens 300-W 1,9-35 kW
– Vitodens 333-F 1,9-26 kW
– Vitodens 343-F 1,9-19 kW
– Vitocrossal 300 CU3A 5,2-60 kW
– Vitocal 200-G 
– Vitocal 300-G do 46 kW
– Vitocal 222-G/242-G
– Vitocal 333-G/333-G NC/343-G
– Vitocal 200-S
– Vitocal 222-S/242-S

Zgłoszenia serwisowe:
tel. 801 0801 24, serwis@viessmann.pl  

  Od dnia 1.06.2015 roku firma Viessmann wpro-
wadza do swojej oferty Program Wydłużonej Gwa-
rancji, który pozwala na korzystanie z zalet posia-
dania gwarancji przez okres 5 lat od uruchomienia 
urządzenia. Oferta dotyczy urządzeń zakupionych 
przez firmy partnerskie od dnia 01.01.2015 r. i obej-
muje koszty części zamiennych oraz usług świadczo-
nych dla klienta, włączając koszty dojazdu. Opłata 
nie obejmuje kosztów przeglądów oraz części eks-
ploatacyjnych (szybkozużywalnych).
Wydłużoną gwarancją objęte są urządzenia firmy  
     Viessmann zakupione za pośred-

nictwem autoryzowanych 
firm partnerskich. Lis- 

ta autoryzowanych 
punktów sprzeda-

ży dostępna jest 
na stronie www.
viessmann.pl

Warunki objęcia urządzenia Programem 
Wydłużonej Gwarancji oraz procedura :
• zleć uruchomienie urządzenia osobie posiadającej 
odpowiednie, ważne uprawnienia,
• zarejestruj się w Strefie Klienta na stronie 
(www.viessmann-serwis.pl/ViKlient/), 
• zgłoś chęć przystąpienia do Programu przed upły-
nięciem 12 miesięcy od daty uruchomienia (przed 
wykonaniem pierwszego przeglądu),
• wybierz sposób dokonania płatności (płatność 
jednorazowa lub z rozbiciem na 3 transze), wydru-
kuj umowę,
• prześlij podpisaną umowę (2 egzemplarze) do Cen-
trum Obsługi Serwisowej, na adres: ul. Gen. Ziętka 
126, 41-400 Mysłowice,
• dokonaj płatności zgodnie z umową,
• po dokonaniu płatności otrzymasz podpisaną umo-
wę przez Viessmann Sp. z o.o.,
• wykonuj terminowo przeglądy urządzenia (zgod-

Program Wydłużonej 
Gwarancji Viessmann  

Twoje bezpieczeństwo! 

Program Wydłużonej Gwarancji zapewnia ochronę urządze-
nia po wygaśnięciu okresu gwarancji Firmy Partnerskiej.  

Program oferowany i obsługiwany jest przez Viessmann  
Sp. z o.o. Jest to usługa odpłatna i zapewnia bezpieczeństwo urzą-

dzeń przez okres dłuższy niż standardowy okres gwarancji. Firma Viessmann za-
pewnia obsługę serwisu fabrycznego i 24-godzinną pomoc techniczną. Usługa do-
stępna jest dla wybranych produktów.

http://www.instalreporter.pl
http://www.viessmann.pl
http://www.viessmann.pl
http://www.viessmann.pl/pl/services/program_wydluzonej_gwarancji.html
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cyjne BSh Klima, rC Polska i TrOX Austria Gmbh (Sp. 
z o.o.) Oddział w Polsce. Prawie pół roku wszystkie 
3 firmy przygotowywały się do funkcjonowania pod 
jednym brandem TrOX-BSh Technik. Przygotowy-
wania dotyczyły zarówno określenia gamy produk-
tów, która po akwizycji miała być dostępna w ofer-
cie firmy, jak także samego logo i nazwy firmy, czy 
struktury organizacyjnej. Obecnie działamy w okre-
sie przejściowym pod logo BSh Technik. 

BSH w nowym logo – tylko w Polsce?
W Polsce marka BSh Klima była bardzo silna, głęboko 
zakorzeniona w tradycji, o dużym znaczeniu dla spe-
cjalistów, dlatego też BSh jest obecne w logo. Mamy 
jednak podobną czcionkę i tonację kolorystyczną jak 
loga analogicznych firm w innych krajach, zależnie 
jednak od warunków regionalnych, przyzwyczajeń  
i struktur dotychczasowego funkcjonowania obu firm, 
na różnych rynkach loga wyglądają inaczej.

Docelowo w nazwie firmy na pewno znajdzie się na-
zwa Trox i człon Technik wskazujący na profil działal-
ności. Koncern przewiduje posługiwanie się jednym 
logo i jedną nazwą firmy dla wszystkich firm funkcjo-
nujących w różnych krajach świata. 

Czy zechciałby Pan podzielić się swoją opinią nt. 
dlaczego akurat Pan został szefem nowej struk-
tury? Jakie czynniki zaważyły, że BSH Klima jest 
tą silniejszą marką, jeśli popatrzymy na struktu-
rę zarządzania w Polsce?
Zmiany, które nastąpiły na skutek przejęcia BSh  
Klima przez koncern Trox nie były łatwe i na pewno 
rodziły sporo emocji w obu firmach. BSh Klima i rC 
Polska mimo, że oddzielne jako struktury księgowe, 
funkcjonowały pod moim zarządem. 
BSh Klima wraz z rC miało na rynku polskim moc-
niejszą pozycję niż Trox zarówno pod kątem udziałów 
rynkowych, struktury zatrudnienia, ale też technicz-

  Ponad rok temu (22 maja 2014 r.) TROX ofi-
cjalnie przejął część austriackiej firmy BSH Luft 
+ Klima Geräte GmbH. Czy proces ten odbył się 
jednocześnie we wszystkich krajach, w których 
działały te firmy?
Austriacka firma BSh Luft+Klima Geräte Gmbh 

od momentu jej powstania w 1978 roku po-
zostawała w rękach jednego właścicie-
la, równocześnie założyciela hansa Metza.  
W ciągu blisko 37 lat aktywności firma rozsze-
rzyła swoją działalność na inne kraje Europy 
Środkowej i Wschodniej zakładając firmy-córki na 
Węgrzech, w Polsce, czy w Czechach. Jako BSh fir-
ma ta stała się też obecna w rosji oraz na Słowacji.
Przed przejściem hansa Metza na emeryturę stało się 
oczywiste, że musi on podjąć decyzję, albo pozosta-
wienia firmy w rękach rodziny, albo jej sprzedaży. Na za-
kup zdecydował się koncern TrOX Gmbh. Warto może 
też wspomnieć, że TrOX kupił 3 lata temu fabrykę wen-
tylatorów TLT (marka oferowana w Polsce przez BSh 
Klima) i naturalną koleją rzeczy był zainteresowany 
zakupem firmy handlowej sprzedającej te urządzenia.
Akwizycja ta oznaczała dla wszystkich firm i filii BSh 
Technik wejście w struktury nowej organizacji oraz 
rozpoczęcie procesu integracji. 

W Polsce naturalną koleją rzeczy także nastąpi-
ły duże zmiany w funkcjonowaniu obu firm TROX 
i BSH Klima…
W Polsce w praktyce istnieją trzy struktury organiza-

TROX-BSH TECHNIK,  
czyli BSH Klima  
i TROX razem 

Udany związek choć… nie było łatwo 

WyWiad z prezesem piotrem Urasińskim

TrOX-BSh Technik –  
pozycja w Polsce

Po konsolidacji: 
• 60 pracowników 
• 3000 kontraktów rocznie

TROX na świecie:
• 2014 – 455 mln EUR
• 30 spółek córek w 28 krajach na 
5 kontynentach
• 14 fabryk
• przedstawiciele, Partnerzy w kolejnych 
45 krajach

http://www.instalreporter.pl


13s t r.0 7 / 2 0 1 5
w y w i a d

od nas też Euroclima ze swoimi produktami. Była to 
dość bolesna decyzja, głównie ze względu na świet-
ną, długoletnią dotychczasową współpracę. 

Na jakie największe trudności napotkaliście Pań-
stwo podczas przejęcia? 
Każdej konsolidacji dwóch firm towarzyszą proble-
my, które trzeba rozwiązać. Oprócz spraw „firmo-
wych” (konsolidacja formalna, sprzedażowa, logi-
styczna itp.), jest jeszcze aspekt „ludzki”, czyli sprawy 
personalne, które są chyba najbardziej newralgicz-
ne. Zawsze z tak dużymi zmianami wiąże się poczu-
cie zagrożenia i niepewności u pracowników. W na-
szym przypadku przebiegł proces ten dość spokojnie, 
choć w jednym czasie odeszły 4 osoby opiekujące 
się marką TrOX. Musi też upłynąć trochę czasu, aby 
dobrze funkcjonowały wprowadzone zmiany, w tym 
np. nowe zakresy obowiązków, czy chociażby znajo-
mość nowych grup produktów. 

Jak na co dzień wygląda zarządzanie firmami po-
łożonymi nawet dość blisko siebie (kilka kilome-
trów), ale jednak nie w jednej siedzibie? 
Siedziba nowej firmy BSh Technik mieści się w Sta-

rej iwicznej, na ul. Kolejowej, tu też teraz znajdują się 
działy wsparcia technicznego. Oczywiście obiekty, 
którymi dotychczas dysponował Trox ciągle są przez 
nas użytkowane. Są tu magazyny produktów i stąd 
odbywa się też sprzedaż. Ze względu na specyfikę 
działania marki Trox (spora cześć sprzedaży realizo-
wana na produktach gotowych, z zapewnieniem ich 
szybkiej dostępności i ciągłości sprzedaży) będzie-
my ten magazyn utrzymywać. BSh Klima z kolei nie 
potrzebowała dotychczas magazynów, realizacje za-
mówień odbywały się bowiem pod konkretne zamó-
wienie bezpośrednio od dostawców. 
W planach najdalej do 2016 roku jest więc utrzyma-
nie magazynu na Technicznej 2, cała jednak firma 
pracować będzie na Kolejowej.

Jakie są plany na najbliższe miesiące odnośnie 
marki RC?
Marka rC działa w ściśle określonym segmencie ryn-
ku (urządzenia chłodnicze) i ma ustaloną grupę od-
biorców przyzwyczajonych do nazwy, dlatego też 
pozostanie na rynku jako brand. Od nowego roku, 
podobnie jak BSh, czy TrOX będzie funkcjonowała 
już jako integralna część jednej firmy.  

nego zaplecza wsparcia klienta. Szerokie spektrum 
oferty i zakres stosowania produktów (wentylacja, 
klimatyzacja, chłodnictwo) wymagało specjalistycz-
nej wiedzy i dysponowania mocnym serwisem. Po-
ziom doradztwa technicznego, ofert, terminowość 
dostaw, solidność były i są zarówno w TrOX, jak  
i BSh na tym samym – uważam – najwyższym po-
ziomie. Nowa filozofia TrOX, mianowicie przejście 
od dostawcy komponentów do dostawcy syste-
mów oraz warunki siedziby, systemy operacyjne 
zdecydowały, że BSh stało się bazą do tworzenia 
nowych struktur.

Proces konsolidacji marek najczęściej jest praco- 
i czasochłonny. Czy już się zakończył?
Na dzień dzisiejszy wszystkie 3 firmy funkcjonu-
ją oddzielnie m.in. w strukturach księgowości, aż 
do czasu orzeczenia sądowego, dotyczącego reje-
stracji nowej firmy i zakończenia koniecznych pro-

cedur. Z końcem roku powinna nastąpić formalna 
konsolidacja. Praktycznie jednak na rynku na po-
ziomie sprzedaży, czy obsługi projektowej działamy 
już razem. Wiele sił i czasu poświęciliśmy na sko-
ordynowanie oferty produktowej. Opracowaliśmy 
spójną, konkretną propozycję urządzeń i rozwią-
zań przez nas oferowanych dla szeroko rozumianej 
branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej i chłodniczej, 
z pozycjami wzajemnie się niewykluczającymi/nie-
konkurencyjnymi. 

Kontynuując temat aktualnej oferty chciałam za-
pytać o marki, które świetnie funkcjonowały pod 
szyldem BSH Klima, a nie ma ich w BSH Technik… 
BSh Klima reprezentowała na polskim rynku takie 
marki, jak m.in.: TLT, Al-KO, Eichelberger, Schako,  
Euroclima. Nie mieliśmy żadnych fabryk, a nasza 
działalność polegała głównie na sprzedaży produk-
tów wymienionych marek, oraz zapewnieniu dla nich 
opieki i wsparcia technicznego, w postaci doradz-
twa, szkoleń, doboru urządzeń, serwisu. 
TrOX miał w swojej ofercie urządzenia czasami kon-
kurencyjne. W momencie konsolidacji gamy produk-
tów obu firm (BSh i TrOX) musieliśmy zrezygnować 
z niektórych marek, jak chociażby Schako, odeszła 

Piotr Urasiński 
Prezes TROX-BSH Technik

W BSh od momentu założenia firmy w Polsce, 
doskonale zna rynek i ma jego duże wyczucie.
Twierdzi, że nie jest pracoholikiem, ale umie po-
jawić się w firmie w niedzielę wieczorem, by na 
poniedziałek rano były przygotowane ważne do-
kumenty, wymagające jego podpisu. 
Prywatnie hołduje maksymie: zawsze znajdę czas 
na to, na co mam ochotę.
Lubi ruch na świeżym powietrzu: rower, narty, 
bieganie, muzykę i dobrą książkę.

60-lecie Wydziału Inżynierii Sanitarnej  
w Politechnice Śląskiej

W 1955 roku zarządzeniem ministra szkolnictwa wyż-
szego powołano w Politechnice Śląskiej Wydział in-
żynierii Sanitarnej, który w 1984 roku zmienił nazwę 
na Wydział inżynierii Środowiska, co w lepszym stop-
niu charakteryzowało profil działalności wydziału.  
W 1993 roku nastąpiło połączenie Wydziału inżynie-
rii Środowiska i Wydziału Mechanicznego Energe-
tycznego, w wyniku czego powstał obecny Wydział 

inżynierii Środowiska i Energetyki. Z okazji 60-lecia 
powołania Wydziału inżynierii Sanitarnej w Politech-
nice Śląskiej organizowane są jubileuszowe obcho-
dy tej rocznicy połączone ze Zjazdem Absolwentów 
wszystkich roczników Wydziałów: inżynierii Sanitar-
nej, inżynierii Środowiska oraz inżynierii Środowiska 
i Energetyki. Termin 25 września 2015 roku.
Szczegółowe informacje: www.is60lat.polsl.pl. 
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daje nam zapotrzebowanie sezonowe w wysokości 
20 925 kWh (rys. 1).

Według 2. Odparowanie wody
Zakładając odparowanie wody w wysokości 0,07 kg/
m2h, otrzymamy zapotrzebowanie na ciepło w wy-
sokości 49 W/m2. Uwzględniając użytkowanie base-
nu przez 182 dni w roku i fakt, że odparowanie wody 
stanowi 70% wszystkich strat ciepła, to całkowite za-
potrzebowanie będzie wynosiło 9100 kWh (rys. 2).

Otrzymano w ten sposób dwa wyniki, które najpraw-
dopodobniej stanowią zakres sezonowego zapotrze-
bowania na ciepło do ogrzewania basenu. Poniższe 
grafiki prezentują wynik obliczeń arkusza kalkulacyj-
nego do liczenia kosztów ogrzewania.

Dlaczego pompa ciepła do ogrzewania 
wody w basenie?

Warunki współpracy pompy ciepła z basenem są 
najbardziej optymalne dla specyfiki jej pracy. Ozna-
cza to, że im mniejsza różnica pomiędzy tempera-
turą powietrza zasilającego a ogrzewaną wodą, tym 
wyższe COP. W praktyce odpowiada to warunkom 

letnim, gdy temperatura powietrza wynosi powy-
żej 15°C i ogrzewanie wody basenowej odbywa się 
do temperatury 26-29°C. Doświadczenia zawodowe 
i wywiady z użytkownikami potwierdzają, że w za-
leżności od czasu eksploatacji możliwe są do osią-
gnięcia niskie koszty utrzymania. Szczególnie niskie 
są w miesiącach lipcu czy sierpniu, gdy nasłonecz-
nienie i temperatury powietrza są najwyższe. Z wyż-
szymi kosztami trzeba się liczyć w miesiącach kwie-
cień albo październik.

Ogrzewanie basenu przez pompę ciepła:
• charakteryzuje się dużym komfortem, bo automa-
tyka dba o utrzymanie stałej temperatury wody,
• wpisuje się najlepiej w zalety zastosowania urzą-
dzenia,
• dzięki bezpośredniemu ogrzewaniu wody przez skra-
placz wykonany z materiałów odpornych na wodę 
basenową uzyskuje najniższy koszt eksploatacji,
• miejsce montażu to okolice basenu, nie wymaga 
podłączania rur z kotłowni oraz stosowania dodat-
kowych wymienników układ ciśnieniowy/bezciś- 
nieniowy,
• wydłuża sezon kąpielowy do okresu kwiecień-
wrzesień.

Obliczenie rzeczywistego zapotrzebowania basenu 
sezonowego/rozporowego/ogrodowego na ciepło 
jest niemal niemożliwe, ponieważ oddziałuje na nie-
go wiele czynników mających wpływ na stratę cie-
pła. Najmocniej związana jest ona z temperaturą, wil-
gotnością i ruchem powietrza nad taflą wody, bo te 
właśnie czynniki mają bezpośrednio wpływ na pa-
rowanie, konwekcję i promieniowanie cieplne wody. 
Przeniknie ciepła przez ścianę basenu jest zazwy-
czaj pomijane, bo stanowi ok. 5% ogólnej wartości. 
Dlatego w większości nowych basenów popularne 
jest zastosowanie rolet, folii lub inne przykrycie lu-
stra wody, które ograniczy ruch powietrza.

Do przykładu obliczenia kosztów ogrzewania base-
nu ogrodowego posłużą dwa sposoby:
1. Zaczerpnięty z poradnika recnagel „Kompedium 
Ogrzewnictwa i klimatyzacji” wyd. 2008
2. Obliczenie własne odparowania wody.
Do obliczeń przyjmiemy, że basen ma powierzchnię 
lustra wody 30 m2 i średnią głębokość 1,4 m.

Według 1. Poradnik
Cytując za poradnikiem Również w basenach na wol-
nym powietrzu są stosowane pompy ciepła ze wzglę-
du na ochronę środowiska… Zapotrzebowanie na 

ciepło do ogrzania basenu na wolnym powietrzu bez 
uwzględnienia ciepła pozyskanego z promieniowania 
słonecznego przy 22°C temperatury wody w lecie od 
kwietnia do września maksymalnie około 465 W/m2… 
W wyniku dużego promieniowania słonecznego na po-
wierzchnię wody w ciągu 6 miesięcy letnich, potrzeb-
nych jest tylko około 1500 godzin pracy z pełnym ob-
ciążeniem…
Potrzebujemy maksymalnie 465 W/m2 powierzchni 
lustra wody na sezon kąpielowy. Proste przeliczenie 

Czym ogrzewać 
wodę dla basenu 
ogrodowego?

Odpowiedzi udzielił: RobeRt Kałużny
Inżynier ds. pomp ciepła Hewalex
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Kotły na paliwa stałe 
a podgrzew c.w.u. 
latem 

Okres, który nie wymaga ogrzewania budynku,  
a jedynie podgrzania wody na cele użytkowe może 
stanowić dylemat. Szczególnie dla tych użytkow-
ników, którzy planują lub prowadzą budowę do-
mów, a nie są jeszcze zdecydowani, co do sposo-
bu ogrzewania budynku. Podgrzew zbiornika c.w.u. 
(ciepłej wody użytkowej) w okresie nazywanym „let-
nim”, czyli mniej więcej w miesiącach od maja do 
sierpnia powinien również być rozsądnie rozważo-
ny pod względem ekologicznym oraz ekonomicz-
nym. Niestety, ale zwykle to drugie kryterium jest 
ważniejsze, czyli koszty. Dopiero w drugiej linii bie-
rze się pod uwagę podgrzew wody użytkowej, wli-
czając nakład pracy. W dużej mierze zależy to od 
zasobów finansowych użytkownika. 

Mówiąc o podgrzewie ciepłej wody użytkowej wśród 
użytkowników kotłów na paliwa stałe do możliwe 
najczęściej stosowanych opcji należą:
- kocioł z ręcznym zasypem opalany drewnem,
- kocioł z ręcznym zasypem opalany węglem lub mie-
szanką węgla i drewna,
- kocioł z automatycznym podawaniem paliwa opa-
lany ekogroszkiem,
- kocioł z automatycznym podawaniem paliwa opa-
lany peletami lub inną biomasą,

- podgrzew wody przy użyciu grzałki elektrycznej 
zasobnika c.w.u.

Kotły z ręcznym załadunkiem paliwa 
a podgrzew wody użytkowej 
– dlaczego warto?

Wybór odpowiedniego dla użytkowników sposobu 
podgrzewu zasobnika c.w.u. zależy od różnych kry-
teriów, jak dostępność paliwa (np. odpady z drew-
na), tanio kupowany opał, dyspozycyjność czasu 
na obsługę kotła z ręcznym załadunkiem, czy po 
prostu statusu społecznego. Patrząc na te kryteria 
pod względem ekonomicznym, to najtańszym roz-
wiązaniem jest podgrzew wody drewnem kawał-
kowym. Zaletą są zatem koszty. Wadą jest jednak 
dyspozycyjność – potrzebny czas na obsługę ko-
tła. Jeżeli kotłownia nie jest wyposażona w bufor, 
zbiornik akumulujący ciepło, to podgrzewając c.w.u. 
przy użyciu kotła należy go każdego dnia rozpalić. 
Nie jest fizycznie możliwe utrzymanie ognia w ko-
tle z ręcznym załadunkiem przez cały czas, ponie-
waż nadmiar mocy wyprodukowany przez kocioł nie 
byłby w jakikolwiek sposób wykorzystany i maga-
zynowany, a kocioł mógłby wskutek tego przekro-
czyć temperaturę krytyczną. Wadą jest także stała 

obsługa, czyli konieczność okresowego czyszcze-
nia kotła oraz uciążliwego codziennego rozpala-
nia. rozpalanie tym bardziej jest trudne, ponieważ 
w okresie letnim, gdy na zewnątrz panuje wyso-
ka temperatura, ciąg kominowy jest bardzo niski.  
W związku z tym podczas rozpalania należy zacho-
wać szczególną uwagę, aby mówiąc wprost nie na-
kopcić w kotłowni. Jeżeli kocioł jest usytuowany  
w piwnicy, gdzie jest chłodno, a na zewnątrz panu-
je temperatura powyżej 25oC mamy do czynienia  
z ciągiem wstecznym. 
Dopiero w chwili, gdy czopuch kotła podgrzany 
przez spaliny zostanie ogrzany do odpowiedniej 
temperatury, ciąg kominowy będący różnicą tem-
peratury, a więc i różnicą gęstości, będzie prawi-
dłowy. Tak ogrzewając wodę użytkową, należy 
pamiętać o bardzo ważnej wynikającej z tego ko-
rzyści, którą jest stała praca kotła. Kocioł, który 
jest okresowo odstawiany, może ulec uszkodzeniu 
na wypadek na przykład nieodpowiednie jego wy-
czyszczenie przez odstawieniem, działania siarki 
oraz wilgoci szczególnie w urządzeniach, które nie 
są wentylowane podczas wyłączenia ich z pracy. 
Eksploatacja kotła przez cały rok znacznie wydłu-
ża jego czas pracy oraz trwałość. Dotyczy to każ-
dego rodzaju kotła niezależnie, czy jest on opala-
ny ręcznie czy automatycznie.
Ogrzewanie zasobnika c.w.u. kotłem komorowym 
z ręcznym zasypem opalanym węglem ma te same 
zalety, jak i wady co w przypadku opalania drew-
nem kawałkowym. Jedynie koszty są inne, ponie-
waż cena zakupowa węgla różni się od ceny drewna.

Kotły na paliwa stałe z automatycznym 
podawaniem paliwa – różne warianty 
pracy

Dla użytkowników posiadających kotły na paliwa 
stałe z automatycznym podawaniem paliwa nasu-
wa się pytanie, czy wodę podgrzewać kotłem czy 
lepszym wariantem jest włączenie grzałki elektrycz-

nej podgrzewacza c.w.u. W przypadku kotłów ko-
morowych z załadunkiem ręcznym rozpalanie musi 
następować każdego dnia, ale za to można przyjąć 
stałą ilość paliwa, potrzebną do podgrzania wody 
oraz stosować ją każdego dnia. W przypadku ko-
tłów z automatycznym podawaniem paliwa bez 
możliwości samozapłonu (w tym kotły retortowe, 
rynnowe, tłokowe czy inne na ekogroszek) sposób 
podgrzewu mocno powinien być uzależniony od 
ilości wykorzystywania podgrzewanej wody. Ko-
tły takie bowiem w chwili, gdy nie nagrzewają sys-
temu grzewczego, utrzymują żar na palniku. Może 
okazać się, iż paliwo podawane na rzecz utrzyma-
nia żaru na palenisku stanowi duży udział w pa-
liwie ogólnie wykorzystanym na podgrzew c.w.u.  
Z drugiej też strony codziennie rozpalanie oraz wy-
gaszanie takiego kotła (palnika automatycznego 
bez samozapłonu) jest bardzo czasochłonne i ra-
czej niestosowane przez użytkowników kotłów au-
tomatycznych. 
W chwili, gdy ciepłą wodę użytkową wykorzystuje-
my tylko wracając po pracy, np. po godzinie 17:00 
utrzymywanie kotła przez cały dzień jest mało sen-
sowne. Tacy użytkownicy często decydują się na 
podgrzew wody z wykorzystaniem grzałki elektrycz-
nej podgrzewacza. System taki dodatkowo można 
sprzęgnąć z włącznikiem czasowym i precyzyjnie 
podgrzewać wodę w chwili, kiedy faktycznie chce-
my z niej skorzystać przyjmując to jako zależność 
okresową, np. każdego dnia. Można również utrzy-
mywać stałą temperaturę w zasobniku c.w.u., au-
tomatycznie uruchamiając grzałkę w momencie 
spadku temperatury od wartości zadanej. Jest to 
bardzo wygodne, ponieważ nie wymaga żadnego 
wysiłku fizycznego, jak wynoszenie popiołu, rozpa-
lanie czy czyszczenie wymiennika. 
Jest to także ekologiczne, ponieważ wykorzystuje-
my prąd powstały w elektrowni, gdzie spalane pa-
liwo emituje do atmosfery bardzo małe ilości sub-
stancji szkodliwych. Dzieje się tak wskutek bardzo 
mocno rozwiniętego systemu regulacji oraz prze-

Odpowiedzi udzielił: MaRcin Foit 
Kierownik Działu Technicznego Klimosz Sp. z o.o.
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prowadzania procesu spalania paliwa w kotłach 
energetycznych.
inaczej można rozwiązać sprawę przy kotłach z au-
tomatycznym podawanie paliwa wyposażonych  
w automatyczne rozpalanie oraz wygaszanie pa-
leniska (palnika). Do grupy takiej należą między 
innymi kotły peletowe charakteryzujące się zni-
komą emisją substancji szkodliwych do atmosfe-
ry. Kotły takie przeważnie spełniają kryteria nor-
my EN 303-5:2012 klasyfikując się jako urządzenia 
o najwyższej możliwej klasie emisyjno-sprawno-
ściowej. Kotły takie umożliwiają podgrzanie wody  
w określonych strefach czasowych, zadanych na re-
gulatorze kotła przez użytkownika. Oznacza to, że 

poza tymi strefami kocioł jest wygaszony, a tempe-
ratura na kotle nie jest utrzymywana, kocioł swo-
bodnie stygnie. Dodatkowo kocioł jest eksploato-
wany przy minimalnym nakładzie pracy, bowiem 
rozpalanie i wygaszanie realizowane jest automa-
tycznie a po spaleniu pelet pozostaje bardzo mała 
ilość popiołu. Sam wymiennik kotła również nie wy-
maga szczególnej uwagi, ponieważ spalanie peletu  
w automatycznych palnikach peletowych jest czy-
ste. Kocioł peletowy podgrzewający tylko c.w.u. 
również nie jest odstawiany z eksploatacji, co jest 
korzystne pod względem jego trwałości oraz nie-
zawodności elementów mogących się zastać lub 
skorodować. 

Kocioł na pelet kontra podgrzewacz elektryczny – 
szacunkowe porównanie kosztu podgrzewu c.w.u. 

W porównaniu do podgrzewu wody elektrycz-
nie zostaje nam do rozstrzygnięcia koszt eksplo-
atacyjny. Należy przyjąć, iż koszt peletu waha 
się w przedziale 700-1000 zł/tonę. W związku  
z powyższym koszt pelet za 1 kg przyjęto mię-
dzy 70 gr a 1 zł. Średnio koszt za 1 kg peletu 
wynosi 85 gr. Na podgrzanie zasobnika c.w.u. 
o pojemności 100 l od temperatury 25oC do 
60oC wraz z podgrzewem kotła oraz wody za-
wartej w wymienniku potrzebna jest dawka 
2-2,5 kg peletu. Czyli maksymalnie 2,1 zł. Pod-
grzewając przez 7 dni podgrzewacz c.w.u. do 
temperatury 60oC dla mieszkańców 3-osobo-
wej rodziny z uwzględnieniem wody potrzeb-
nej na cele sobotniego cotygodniowego sprzą-
tania należy zapewnić 18 kg peletu, czyli koszt 
18x0,85=15,3 zł. W miesiącu jest to kwota 61,2 zł.  
Doświadczalna instalacja nie jest wyposażo-
na w pompę cyrkulacyjną, która zwiększa po-
bór ciepła z zasobnika c.w.u. Należy pamiętać, 

iż, aby nagrzać wodę w zbiorniku c.w.u., należy 
najpierw podgrzać wodę w kotle, a następnie 
po osiągnięciu określonej temperatury ciepło 
to jest przekazywane do zbiornika poprzez wę-
żownicę. Ogrzewanie wody użytkowej jest bar-
dziej opłacalne w sezonie grzewczym, ponieważ 
sam kocioł jest już wygrzany i następuje prze-
kazanie ciepła bez wcześniejszej konieczności 
nagrzania wymiennika kotła. 
Podczas ładowania zasobnika c.w.u. elektrycz-
nie podgrzew wody jest bezpośredni, ponieważ 
element grzejny jest usytuowany bezpośrednio 
w podgrzewanej wodzie podgrzewacza. Koszt 
ten jest bardzo zbliżony. Siedmiodniowe zużycie 
prądu na cele podgrzewu c.w.u. to 25 kWh. Ozna-
cza to, iż tygodniowy koszt podgrzewu wody dla 
warunków opisanych powyżej (identycznych jak 
przy podgrzewaniu peletem) wynosi 16,5 zł, przy 
cenie 1 kWh = 66 gr. W miesiącu koszt podgrze-
wu wody wynosi 66 zł. 

Efektywne rozwiązania. Ogrzewanie. Klimatyzacja.
www.saunierduval.pl infolinia: 801 80 66 66

Korzyści:THELIA CONDENS
Nowa seria gazowych kotłów 
kondensacyjnych

• Nowy wymiennik ciepła:
 –  aluminiowo-krzemowy
 –  opatentowany system 

kanałów wodnych z 4 stron
 –  duży przekrój kanałów wodnych 
• Nowy blok hydrauliczny 
•  Pompa o wysokiej sprawności (HEP)  
•  Klasa ErP: 

W POLSCE
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pneumatycznymi (mającymi wpływ na małe zużycie 
energii elektrycznej przez wentylatory). Wartością 
dodaną wymiennika płytowego jest fakt, iż może on  
w okresie zimowym, poza ogrzewaniem, dodatkowo 
dowilżać przepływające powietrze, które ma bez-
pośredni kontakt z gruntem. W okresie letnim nato-
miast podczas schładzania powietrza może docho-
dzić do  kondensacji i wykraplania  pary wodnej, co 
jest zjawiskiem korzystnym, powoduje bowiem osu-
szenie powietrza. Jednocześnie kondensat wsiąka do 
podłoża GWC, nie powodując groźnych zastoin, jak 
w wymiennikach rurowych i nie ma wymogu wyko-
nywania dodatkowych instalacji odwodnieniowych.

  Wybierając GWC należy zwracać szczególną 
uwagę na uzyskiwane rezultaty:
- potwierdzoną badaniami efektywność energe-
tyczną,
- efektywność w redukcji niekorzystnych dla zdro-
wia mikroorganizmów, 
- jakość powietrza za GWC,
oraz dodatkowe kwestie: 
- powierzchnię niezbędną do montażu wymiennika,
- możliwość montażu w obrysie fundamentowym 
oraz pod płytami fundamentowymi budynków, czy 
pod parkingami. 

Dobry wymiennik powinien zagwarantować  wyso-
ko skuteczne oczyszczanie powietrza przepływają-
cego przez GWC, znaczną redukcję stężenia bakterii  
i grzybów w powietrzu po przejściu przez wymiennik.
Ponadto jest skutecznym zabezpieczeniem rekupe-
ratora przed szronieniem oraz obladzaniem w sezo-
nie zimowym (temperatura za GWC nie powinna być 
niższa od 0°C).
W sezonie letnim natomiast ma za zadanie wspomóc 
utrzymanie komfortowego mikroklimatu w wenty-
lowanych pomieszczeniach poprzez dostarczenie 
chłodnego i osuszonego powietrza (temp. za GWC 

latem powinna zawierać się w przedziale 15÷18°C).
Z szerokiej oferty dostępnych na rynku rozwiązań 
jedynie nieliczne są w stanie sprostać powyższym 
wymaganiom. 

Bezprzeponowy płytowy GWC 

Na szczególną uwagę zasługuje bezprzeponowy pły-
towy GWC firmy Pro-Vent, który został odpowiednio 
skonstruowany pod względem uzysku wysokich pa-
rametrów energetycznych oraz, co jest bardzo ważne, 
wymiennik ten charakteryzuje się małymi oporami 

W dobie budownictwa energooszczędnego oraz 
pasywnego na szczególną uwagę zasługują 
gruntowe wymienniki ciepła. Obecnie na rynku 
krajowym dostępnych jest kilka rozwiązań 
GWC, w tym wymienniki przeponowe typu 
rurowego oraz wymienniki bezprzeponowe 
płytowe oraz żwirowe. Pomijam rozwiązania 
nieprzebadane, bez atestów PZH czy 
rekomendacji ITB, które ukazały się na polskim 
rynku w przeciągu ostatnich kilku lat. 
Czym powinien charakteryzować się poprawnie 
dobrany oraz wykonany GWC?

GWC – o ich pracy i współpracy 
z rekuperatorami, centralami…

Paweł MalcheRczyK

http://www.instalreporter.pl


18s t r.0 7 / 2 0 1 5
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

nie przyspieszy i uprości czynności formalne, jakie 
są w tych przypadkach niezbędne do wykonania.

Współpraca z instalacją wentylacyjną

Gruntowy wymiennik ciepła może współpracować  
z centralami typowo wentylacyjnymi wyposażonymi 
w rekuperator (odzysk ciepła) oraz z wbudowanym 
by-passem (możliwa praca bez odzysku ciepła w se-
zonie letnim). Większa część z dostępnych na rynku 
GWC musi być okresowo wyłączana w celu regene-
racji złoża, w związku z czym niezbędne jest wykona-
nie dodatkowej przepustnicy zewnętrznej przełącza-
jącej pomiędzy GWC a czerpnią ścienną (pomijanie 
wymiennika). Wymogu takiego nie ma płytowy grun-
towy wymiennik ciepła, który jest przeznaczony do 
pracy ciągłej, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 
365 dni w roku.
Kolejną cechą charakterystyczną wydajnych (wy-
sokosprawnych) gruntowych wymienników ciepła 
oraz dedykowanych do współpracy z wymiennikami 
central jest praktycznie stała temperatura nawiewu 
w okresie grzewczym. Jest ona około 1÷3°C niższa 
od temp. powietrza wywiewanego. W związku z po-
wyższym uzasadniona jest rezygnacja z nagrzewnic 
powietrza nawiewanego. Straty wentylacyjne mogą 
być ograniczone do minimum.
Dodatkowo nagrzewnice wtórne powodują przesu-
szenie powietrza wentylacyjnego. Temperatura po-
wietrza, jaka jest doprowadzana do poszczególnych 
pomieszczeń, jest również uzależniona od właściwo-
ści termicznych instalacji dystrybucji powietrza oraz 
stref w których jest ona ułożona. 
Odpowiednio dobierane gruntowe wymienniki cie-
pła mogą współpracować również z centralami wy-
posażonymi w pompy ciepła. Takie połączenie może 
pełnić funkcję podstawowego (monowalentnego) 
lub uzupełniającego (biwalentnego) źródła ogrze-
wania i chłodzenia budynków – charakteryzujących 
się niskim zapotrzebowaniem na energię grzewczą. 
Stabilna temperatura powietrza za GWC gwarantu-

je wysokoefektywną i sprawną pracę pompy ciepła 
zabudowanej w centrali wentylacyjnej. Powietrze 
dostarczane z wymiennika gruntowego w pierwszej 
kolejności trafia na rekuperator w centrali wentyla-
cyjnej, w którym następuje odzysk ciepła. W dalszej 
kolejności powietrze za rekuperatorem (wyrzutowe) 
trafia na wymiennik pompy ciepła, gdzie odbierana 
jest pozostała porcja energii (oprócz ciepła jawne-
go mamy tutaj do czynienia z ciepłem utajonym – 
kondensacja pary wodnej zawartej w powietrzu wy-
wiewanym). W konsekwencji energia przekazywana 
jest wraz z czynnikiem obiegowym na sprężarkę PC,  
a w dalszej części na skraplacz, za pośrednictwem 
którego przygotowywane jest powietrze (ogrzewane 
w zimie/chłodzone w lecie – praca w rewersji). Urzą-
dzenia wentylacyjne z pompami ciepła mają możli-
wość rozbudowy układu o dodatkowy moduł przy-
gotowujący czynnik grzewczy wodny, który może 
być wykorzystywany do celów podgrzewu c.w.u., 
jak również ogrzewania niskotemperaturowego po-
wierzchniowego. 
Za pośrednictwem GWC cały układ pracuje przy 
bardzo wysokim średnio sezonowym współczyn-
niku efektywności pracy SPF = 4,5-5 ( w centralach  
z pompami ciepła z płynną regulacją wydajności DC 
inverter).  

Sposób na zabezpieczenie wymiennika 
przed zalaniem

Ciężko doszukiwać się wad powyższego rozwiąza-
nia, natomiast zdarzają się różne opinie w kontekście 
pracy GWC na terenach, gdzie występuje wysoki po-
ziom wód gruntowych. Nie ma wątpliwości, iż po za-
laniu przez wodę gruntową wymiennik jest wyłączony 
z eksploatacji na okres, kiedy woda utrzymuje się na 
rzędnej posadowienia GWC. Po jej obniżeniu możliwa 
jest dalsza praca gruntowego wymiennika ciepła. Jed-
nak nawet w niekorzystnych warunkach gruntowych,  
w których docelowo ma zostać posadowiony GWC ist-
nieje skuteczna metoda gwarantująca jego zabezpiecze-
nie przed zalaniem. Należy w tym celu  wykonać drenaż 
pod powierzchnią podsypki. Wówczas nawet przy okre-
sowym wysokim poziomie wód gruntowych wymien-
nik jest zabezpieczony i możliwa jest jego ciągła praca. 
Wodę gruntową należy odprowadzić do zewnętrznego 

odbiornika, bądź wyko-
rzystać dzięki zastoso-
waniu pompkę samoza-
łączalnej z pływakiem. 

Uwaga na rury
 kanalizacyjne 
w GWC

Na budowach spotkać 
można wymienniki 
gruntowe wykonane z 
materiałów ogólnie do-
stępnych na rynku, np. 
ze standardowych rur 
kanalizacyjnych PVC. 
Są to materiały, któ-
re mają ściśle określo-
ne zadanie (kanaliza-
cja sanitarna, instalacje 
odwodnieniowe itp.), 
natomiast z uwagi na 

swój skład chemiczny nie powinny być wykorzysty-
wane jako powietrzne GWC. Wielkość oraz sposób 
ułożenia wymiennika gruntowego jest bardzo często 
w tych przypadkach niewłaściwa (bez jakichkolwiek 
podstaw technicznych).  

Dokumenty GWC 

Niezwykle ważna jest posiadana przez producen-
ta dokumentacja potwierdzająca parametry pracy, 
efektywność energetyczną, warunki i sposób mon-
tażu w postaci rekomendacji Technicznej iTB (insty-
tutu Techniki Budowlanej), Atestów PZh itp. Powinny 
to być dokumenty, które odnoszą się do komplet-
nego rozwiązania, jakim jest gruntowy wymiennik 
ciepła. Ważne, aby parametry deklarowane przez 
producenta GWC były potwierdzone przez niezależ-
ną instytucję badawczą. Posiadana dokumentacja,  
w szczególności przy większych realizacjach, znacz-

Reasumując, wymienniki gruntowe 
odgrywają decydującą rolę w insta-
lacjach, które musi charakteryzo-
wać niskie zużycie energii pier-
wotnej. W kontekście aktualnych 
wymogów (rozporządzenie ministra 
infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie  
z ostatnią zmianą z dnia 5 lipca 2013 r.)  
GWC dla wielu inwestycji będzie 
wręcz obligatoryjny.  
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Elastyczna dystrybucja powietrza 
w budynku 

W przypadku głównych przewodów systemu dystry-
bucji powietrza, zamiast spiralnych rur płaszczowych, 
Junkers stosuje rury wykonane z ekspandowanego po-
lipropylenu (EPP). Są one bardzo lekkie i łatwe w mon-
tażu, odporne na dyfuzję oraz zaizolowane. rozdział  
i odprowadzanie powietrza nawiewnego i wywiew-
nego w budynku odbywa się za pośrednictwem no-
wego systemu rur okrągłych lub systemu płaskich ka-
nałów wykonanych z tworzywa sztucznego. Gładka, 
antystatyczna i antybakteryjna powłoka wewnętrzna 
gwarantuje higieniczną eksploatację systemu przez 
wiele lat. Kanały, także w punktach połączeń, osiąga-
ją maksymalną wysokość zaledwie 50 mm. Skrzynka 
rozdzielcza powietrza wykonana z tworzywa sztucz-
nego zapewnia maksymalną elastyczność montażu. 
Dzięki niej istnieje pięć możliwości podłączenia króćca 
głównego przyłącza oraz podłączenie aż do 24 przy-
łączy rur dystrybucyjnych po bokach. 

Łatwe uruchomienie i komfortowa 
obsługa systemu

Uruchomienie oraz ustawienie najważniejszych 
parametrów, takich jak wartości temperatury gra-
nicznej lub wartości zadane, odbywa się za pomo-
cą panelu sterującego lub za pośrednictwem złą-
cza USB. Odpowiednie oprogramowanie umożliwia 
instalatorowi wygodną konfigurację systemu Aera-
starComfort na laptopie. Użytkownicy mogą obsłu-
giwać system AerastarComfort za pomocą pulpitu 
obsługowego zintegrowanego w obudowie lub in-

tuicyjnie za pomocą pilota.  

  Komfort, ekologia, wygoda 

System AerastarComfort to wygodna i ekologiczna 
alternatywa do klasycznego wietrzenia pomiesz-
czeń. Centralne urządzenie wentylacyjne wyprowa-
dza powietrze z pomieszczeń z dużą ilością wilgoci 
typu: kuchnia, łazienka, pomieszczenia gospodarcze. 
Wprowadza natomiast świeże powietrze do przestrze-
ni mieszkalnej i pokoi, w których śpimy. Ciepło z po-
wietrza wywiewanego z pomieszczeń przekazywane 
jest poprzez wymiennik ciepła do powietrza nawie-
wanego. Dzięki temu odzyskujemy aż do 91% ciepła  
z usuwanego powietrza. AerastarComfort to także 
idealne rozwiązanie dla alergików. W lecie zastosowa-
ne w systemie filtry zatrzymują nie tylko insekty, ale 

też najbardziej uciążliwe 
dla osób uczulonych pył-
ki. Systemy AerastarCom-
fort mają atest Niemiec-
kiego instytutu Techniki 

Budowlanej (DiBt) oraz cer-
tyfikat wydany przez instytut Budow-

nictwa Pasywnego (Phi).

Trzy warianty systemu

Urządzenia AerastarComfort marki Junkers są do-
stępne w trzech wariantach: 
- LP 140-2 dla domów szeregowych, oferujący nomi-
nalną wydajność przepływu do 140 m³/h;
- LP 230-2 dla domów jednorodzinnych oferujący no-
minalną wydajność przepływu 230 m³/h; 
- LP 350-2 dla większych domów jednorodzinnych ofe-
rujący nominalną wydajność przepływu do 350 m³/h.
Obliczona sprawność odzysku ciepła (EN 13141-7) 
wynosi we wszystkich modelach ok. 90%. Obudowa 
wykonana z polistyrenu ekspandowanego (EPS) za-
pewnia optymalne odprowadzanie kondensatu i niski 

poziom emisji dźwięku. Wszystkie przyłącza wenty-
lacyjne są wyprowadzone do góry, co ułatwia pro-
jektowanie oraz podłączenie urządzeń do systemu 
dystrybucji powietrza w budynku. Urządzenie Aera-
starComfort można eksploatować w wersji prawo- 
i lewostronnej. Oznacza to, że zasysanie powietrza  
z zewnętrz i oddawanie powietrza może odbywać 
się do wyboru przez przyłącza po prawej lub po le-
wej stronie obudowy. 

Ciągła eksploatacja także przy ujemnej 
temperaturze 

W przypadku temperatury zewnętrznej poniżej -3°C 
zintegrowana nagrzewnica wstępna ogrzewa zasy-
sane powietrze, umożliwiając eksploatację systemu 
AerastarComfort także zimą. Służy ona jako ochro-
na przed zamarzaniem i zapobiega tworzeniu się 
lodu na wymienniku ciepła. Dzięki temu także przy 
ujemnej temperaturze zagwarantowana jest wymia-
na powietrza bez strat ciepła. Przeciwprądowy wy-
miennik ciepła wykonano z aluminium. Dzięki temu 
urządzenie jest odporne na działanie kondensatu. 

Junkers prezentuje nową generację urządzeń do kontrolowanej 
wentylacji pomieszczeń mieszkalnych z funkcją odzyskiwania 
ciepła (rekuperacją). System AerastarComfort przeznaczony 
jest do stosowania w domach jednorodzinnych i stanowi 
wygodną alternatywę dla klasycznego wietrzenia pomieszczeń. 
Rozwiązanie marki Junkers pomaga zaoszczędzić od 30 do 
50% kosztów energii i ogrzewania w nowych budynkach.

Junkers AerastarComfort  
Nowy system kontrolowanej wentylacji pomieszczeń z odzyskiem ciepła
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Jak to działa, czyli Mistral MAX w skrócie
Wbudowana pompa ciepła pozwala na realizowanie 
z najwyższą efektywnością funkcji ogrzewania i chło-
dzenia. W przypadku funkcji grzania – w zależności od 
tego czy korzystamy z gruntowego wymiennika ciepła 
do przygotowania zewnętrznego strumienia powietrza, 
czy też strumień ten trafia bezpośrednio do centra-
li – zostaje on wstępnie ogrzany (GWC lub nagrzewni-
ca wstępna). Tak przygotowane powietrze przecho-
dzi przez wymiennik przeciwprądowy, gdzie przejmuje 
dodatkowo część ciepła z powietrza usuwanego. Na-
stępnie strumień trafia na skraplacz i tu następuje jego 
ogrzanie do temperatury umożliwiającej zastosowanie 
centrali wentylacyjnej jako źródła ogrzewania budyn-
ku. Natomiast powietrze wywiewane, stanowiące dol-
ne źródło ciepła dla powietrznej pompy ciepła, trafia  
z kolei na parowacz, gdzie oddaje część energii cieplnej.
Nieco inaczej wygląda funkcjonowanie systemu, gdy 

na zewnątrz jest ciepło. W okresie letnim powietrze 
napływa do centrali bezpośrednio z otoczenia lub 
z GWC. Kierowany by-passem strumień omija wy-
miennik ciepła i trafia bezpośrednio na parowacz. 
Tu następuje odebranie porcji ciepła poprzez odpa-
rowanie czynnika obiegowego w wymienniku pom-
py ciepła. Powietrze „omywając” parowacz najpierw 
jest ochładzane, a następnie kierowane do instala-
cji nawiewnej. 

Dwie wersje dla różnych wymagań
Centrale z PC występują w dwóch wersjach: Mistral 
MAX S i Mistral MAX GEO. Każda z nich wyposażona 
jest w automatykę stałoprzepływową, która utrzy-
muje zadany przepływ powietrza w instalacji i regu-
luje pracę wentylatorów w zależności od funkcji, jaką  
w danym momencie realizuje (grzanie lub chłodzenie).
Pierwsze z wymienionych urządzeń, Mistral MAX S, 

  Centrale Mistral MAX 

Jednym z oferowanych przez firmę Pro-Vent urzą-
dzeń wentylacyjnych i grzewczo-chłodzących rów-
nocześnie jest centrala wentylacyjna z pompą cie-
pła Mistral MAX, opracowana z myślą o budynkach 
niskoenergetycznych i pasywnych, czyli tych, gdzie 
wymagania dotyczące parametrów powietrza są naj-
wyższe. Jakie są korzyści z zastosowania tego typu 
rozwiązania? Przede wszystkim obiekty są wentylo-

wane z odzyskiem ciepła (czyli bez jego strat) oraz 
ogrzewane i chłodzone nadmuchowo dzięki wbudo-
wanej pompie ciepła. 
Dla komfortu osób przebywających w pomieszcze-
niach ważna jest wilgotność powietrza, która rów-
nież może być regulowana poprzez system Mistral 
MAX, dzięki zastosowaniu wydajnego, bezprzepo-
nowego gruntowego wymiennika ciepła utrzymu-
jącego optymalną wilgotność zimą (dowilżanie) i la-
tem (osuszanie).

Co zrobić, aby zachować komfort osób, które przebywają wewnątrz pomieszczeń, 
ale bez wymienionych wyżej skutków ubocznych? Jak utrzymać zapewniające dobre 
samopoczucie parametry powietrza, jego optymalną wilgotność i stałą temperaturę 
niezależnie od zmieniających się warunków pogodowych? Jak wreszcie obniżyć 
koszty zużycia energii potrzebnej do pokrycia zapotrzebowania na ciepło budynku 
lub pomieszczeń innych niż mieszkalne? 
Odpowiedzi na te pytania znalazła firma Pro-Vent, która opracowała urządzenia 
wentylacyjne pozwalające na odzysk ciepła nawet powyżej 90%.  
Co istotne, w przypadku ich zastosowania niepotrzebne są dodatkowe urządzenia 
wytwarzające w okresie letnim chłód (np. klimatyzatory). System oparty o centralę 
z pompą ciepła oraz płytowy bezprzeponowy gruntowy wymiennik ciepła pozwala 
na spełnienie najsurowszych wymagań dotyczących współczynnika rocznego 
zapotrzebowania budynku na energię pierwotną EP do ogrzewania, chłodzenia, 
wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Centrale MISTRAL  
z firmy PRO-VENT

Chłodzenie, grzanie, wentylowanie i… oszczędzanie 

Mateusz GołąbeK

Centrala Mistral MAX 
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elektrycznej SFP = 0,22 W/(m3/h) i niewielkim pozio-
mem hałasu.
Specjalna, zastrzeżona w Urzędzie Patentowym kon-
strukcja wymiennika w centralach Mistral PRO za-
pewnia:
• wysoki odzysk ciepła na poziomie 85-94%,
• wysoką odporność na zamarzanie,
• minimalne straty ciśnienia.
Nowy przeciwprądowy wymiennik ciepła został zop-
tymalizowany pod względem zwiększenia odzysku 
ciepła oraz minimalizacji oporów hydraulicznych. 
Większość wymienników płytowych ma budowę sy-
metryczną kanalikową. Jest to wymuszone względa-
mi ich prostej i masowej produkcji.
Skutkuje natomiast znacznym spadkiem odzysku 
ciepła podczas wykraplania się w nich kondensatu

(niedrożność kanalików). Dodatkowo rosną wskutek 
kondensacji opory wewnętrze wymiennika,
co z kolei powoduje rozbilansowanie przepływów  
i co za tym idzie dalszy spadek sprawności
temperaturowej wymiennika. Wymienniki central  
Mistral PRO działają niezawodnie nawet podczas 
dużej kondensacji. Wymiennik ulega zamarzaniu 
znacznie wolniej od typowych konstrukcji, ponieważ  
w wymienniku zachodzi tylko „szronienie” niewiel-
kiej części kondensatu, reszta w postaci ciekłej jest 
na bieżąco usuwana z centrali. Umożliwia to znacz-
ne ograniczenie działania nagrzewnicy wstępnej.  
Nagrzewnica w centralach MISTRAL PRO załącza się  
w zależności od warunków na krótkie okresy 10-20-mi-
nutowe, co około 80-100 minut. Zużycie energii jest 
więc średnio 4-5 razy mniejsze.  

to centrala przystosowana do pracy w dowolnych 
układach wentylacyjnych, która pracuje niezawod-
nie nawet przy temperaturze sięgającej -15°C. Gdy 
temperatura zewnętrza spadnie poniżej tego po-
ziomu, zostaje wyłączona pompa ciepła, a centrala 
pracuje w funkcji wentylacji. Z kolei latem urządzenie  
z powodzeniem realizuje funkcję chłodzenia, co jest 
możliwe dzięki dodatkowemu obiegowi powietrza.
Z kolei wersja Mistral Max GEO przeznaczona jest wy-
łącznie do współpracy z płytowym GWC w układach 
wentylacyjnych GEO-System Max oraz GEO-Klimat. 
Jako dolne źródło pompy ciepła funkcjonuje w tym 
układzie wymiennik, dzięki czemu ta wersja centrali 
może pracować jako jedyne źródło ciepła. 

Mistral MAX w liczbach, czyli ile możesz zyskać
Przyjmijmy standardowy dom jednorodzinny o po-
wierzchni 150 m², w pierwszej wersji działa tam ogrze-
wanie konwencjonalne (tj. bez centrali wentylacyj-
nej), ze standardowym źródłem ciepła w postaci 

kotła grzewczego do c.o. i c.w.u., w drugiej – dzia-
ła centrala Mistral MAX wraz z gruntowym wymien-
nikiem ciepła PrOVENT-GEO (model M-MAX 600). 
Strumień powietrza dla budynku to ok. 465 m³/h.  
W okresie zimowym straty energii wynikające z wen-
tylacji budynku w obiekcie bez wentylacji mechanicz-
nej (wentylacja grawitacyjna) wyniosą 12 442 kWh 
(moc potrzebna na pokrycie strat wentylacyjnych  
w domu 7,1 kW), w obiekcie z wentylacją mechanicz-
ną Mistral MAX tylko 1493 kWh. różnica w stratach 
ciepła jest znaczna.

Centrale rekuperacyjne Mistral Pro

Kolejny produkt z szerokiej oferty firmy Pro-Vent to 
nowe centrale wentylacyjne o nazwie Mistral PRO 
wyposażone w przeciwprądowy wymiennik ciepła. 
Energooszczędne i skuteczne centrale wentylacyj-
ne Mistral PRO charakteryzują się wysokim realnym 
odzyskiem ciepła: 85-94%, niskim poborem energii 

PrO-VENT Systemy Wentylacyjne
ul. Posiłkowa 4a, 47-300 Dąbrówka Górna
tel. 77 44 044 98, 96
tel. 77 55 582 28, 29
info@pro-vent.pl, www.pro-vent.pl
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Centrala Mistral PRO

Wymiennik gruntowy Pro-Vent Geo
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  Vitovent 300-F jest nowoczesną centralą wenty-
lacyjną z odzyskiem ciepła. Skutecznie odzyskuje cie-
pło z powietrza usuwanego budynku. Może również 
efektywnie wykorzystywać ciepło z gruntu, wody lub 
z powietrza, oraz energię słoneczną. razem z instala-
cją ogrzewania domu i fotowoltaiczną, tworzy kom-
pletny system energetyczny gwarantujący najniższe 
z możliwych koszty eksploatacji budynku. 

Ciepło ze środowiska

Aby skutecznie usuwać wilgoć i zużyte powietrze  
z pomieszczeń, wentylacja powinna pracować cią-
gle, również podczas zimnych dni. 
Dla dogrzewania powietrza do odpowiedniej tem-
peratury Vitovent 300-F może wykorzystywać pom-
pę ciepła Vitocal. Wystarczy zamontować w centrali 
wentylacyjnej układ hydrauliczny dogrzewu powie-
trza nawiewanego do pomieszczeń. Jest on zasila-
ny wodą grzewczą dostarczaną przez pompę ciepła 
jako niezależny obieg grzewczy – niezależnie stero-
wany i bezpośrednio zasilany – bez zaworu miesza-
jącego. Można w ten sposób tanio dogrzewać świeże 
powietrze do temperatury nawet 50°C i bez koniecz-
ności stosowania grzałki elektrycznej. Chociaż insta-
lację można również wyposażyć w elektryczny prze-
pływowy podgrzewacz powietrza.
Jeśli w instalacji pompy ciepła nie przewidziano za-
stosowania zasobnika buforowego wody grzewczej, 
dla zwiększenia objętości wody można zamontować 
w centrali wentylacyjnej mały zasobnik buforowy  
o pojemności 25 litrów.
Vitovent 300-F może współpracować z pompami cie-
pła o mocy grzewczej do 10,6 kW, np. wykorzystu-
jącymi ciepło z gruntu Vitocal 200-G, 300-G, 350-G  
i z pompami kompaktowymi Vitocal 222-G/242-G, 
Vitocal 333-G/343-G; z pompami powietrznymi jak 
Vitocal 300-A, Vitocal 222-S/242-S, jak również z hy-
brydową pompą ciepła Vitocaldens 222-F – kompak-
towe urządzenie z powietrzną pompą ciepła i gazo-
wym kotłem kondensacyjnym. 

Tylko aktywna współpraca  
i optymalizacja pracy 
różnych instalacji  
i systemów w budynku 
może przyczynić się do 
znacznego zmniejszenia 
kosztów jego eksploatacji  
i obciążenie dla 
środowiska naturalnego. 
Dlatego, firma Viessmann 
proponuje kompletne 
rozwiązana systemowe, 
gdzie rekuperator 
aktywnie współpracuje  
z pompą ciepła Vitocal,  
a pompa ciepła  
i rekuperator zasilane 
są darmowym prądem 
produkowanym przez 
własną elektrownię 
słoneczną Vitovolt. 

Nowoczesne urządzenia 
wentylacyjne Viessmann

KRzysztoF GnyRa
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Centrala wentylacja dostępna jest w kolorze białym 
lub srebrnym, dopasowanym do kolorystyki obudo-
wy pompy ciepła, z którą współpracuje. 

Prąd słoneczny do wentylacji

Prąd produkowany przez elektrownię słoneczną  
Vitovolt wykorzystywany jest do zasilania oświetle-
nia, urządzeń AGD i rTV. Jeśli w danej chwili mamy 
więcej prądu słonecznego niż potrzebują odbiorni-
ki w budynku, wykorzystamy go do zasilania pom-
py ciepła – do ogrzewania lub chłodzenia budynku.  

W rozwiązaniu tym, również centrala wentylacyjna  
Vitovent 300-F skorzysta z darmowego prądu słonecz-
nego. Nie bez znaczenia jest tutaj sposób współpra-
cy poszczególnych instalacji, bo ma to istotne zna-
czenie dla maksymalnego wykorzystania solarnej 
energii elektrycznej na własne potrzeby.  
regulator Vitotronic 200 typ WO1C optymalnie staru-
je pracą pompy ciepła oraz innych urządzeń. W opar-
ciu o dane pomiarowe i adaptacyjną logikę, określa 
czy i kiedy należy oczekiwać zapotrzebowania na 
ciepło. W zależności od prognozowanego zapotrze-
bowania załącza się na ogrzewanie c.w.u., ogrzewa-

Vitovent 300-F 

rekuperator Vitovent 300-F jest odpowiednim rozwią-
zaniem dla nowych, jak i modernizowanych domów 
jednorodzinnych i mieszkań. Wydajność powietrza do 
280 m3/h pozwala skutecznie wentylować powierzch-
nię mieszkalną do ok. 200 m2. 
Świeże powietrze zewnętrzne jest najpierw oczyszczane 
przez dokładny filtr przeciwpyłkowy F7, a następnie ogrze-
wane w przeciwprądowym wymienniku ciepła przez cie-

płe powietrze usuwane z budynku. Odzyskujemy w ten 
sposób do 98% ciepła z powierza usuwanego z pomiesz-
czeń (wg Niemieckiego instytutu Techniki Budowlanej). 
W zależności od temperatury powietrza zewnętrznego 
i w pomieszczeniach wentylowanych, regulator może 
automatycznie wyłączyć funkcję odzysku ciepła w cen-
trali – poprzez zamknięcie klapy obejścia. W ten sposób 
można chłodzić pomieszczenia w budynku powietrzem 
zewnętrznym, np. podczas chłodniejszych letnich nocy.
rekuperator wyposażony jest w energooszczędne sil-
niki, a regulacja stałego strumienia powietrza zapew-
nia zawsze ściśle określony i stały przepływ powietrza 
nawiewanego i usuwanego.
instalację można wyposażyć w: czujnik CO2/wilgoci – do 
regulacji przepływu objętościowego powietrza w zależ-
ności od stężenia CO2 i wilgotności powietrza; czujnik ci-
śnienia powietrza – jako zabezpieczenie przed wystąpie-
niem podciśnienia, np. w pomieszczeniu z kominkiem.
Vitovent 300-F spełnia wymogi dotyczące zastosowa-
nia w budynku pasywnym, zarówno pod względem sa-
mej wentylacji, jak i podgrzewania powietrza nawiewa-
nego do pomieszczeń w połączeniu z pompą ciepła. 

Nie można zabronić budowy POŚ

inwestor, który posiada konieczne środki i warunki tereno-
we, ma prawo zgłosić budowę przydomowej oczyszczal-
ni ścieków – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Po-
znaniu. Starosta zgłosił sprzeciw, co do zamiaru wykonania 
oczyszczalni biologicznej na działce jednego z mieszkań-
ców gminy. W ocenie organu budowa oczyszczalni była 
sprzeczna z ustaleniami miejscowego planu. Plan bowiem 
wykluczał możliwość realizacji urządzeń, które zmienia-
ją warunki gruntowo-wodne na obszarze nim objętym. in-
westor poskarżył się do sądu administracyjnego. Jego zda-
niem jedynie wówczas, gdyby plan miejscowy wprowadzał 
zakaz budowy wszelkich oczyszczalni ścieków, organy ad-
ministracji uprawnione byłyby do stwierdzenia, że inwe-
stycja narusza ten plan. Nie można narzucać inwestorowi 
rozwiązań w zakresie sposobu odprowadzania ścieków, 
jeżeli proponowane przez niego metody nie są sprzeczne 
z ustawą. WSA uznał skargę za zasadną. Sąd podkreślił, iż 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego może 
kształtować sposób wykonywania prawa własności jedynie  
w zakresie, jaki jest do pogodzenia z przepisami odrębnymi, 
w tym i z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gmi-
nach. Ponieważ ustawa dopuszcza wprost od 2001 r. budo-
wę przydomowych oczyszczalni ścieków, ograniczenie tego 
uprawnienia w oparciu o postanowienia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego uznać należy za błędne.
Zatem, zgłoszenie sprzeciwu w rozpatrywanej sprawie 
nie znajduje prawnego uzasadnienia.
Ponadto organy administracji nie wykazały, aby odpro-
wadzenie ścieków do oczyszczalni biologicznej stano-
wiło niewłaściwe odprowadzenie ścieków, jak i narusza-
ło stosunki gruntowo-wodne.
Sąd zwrócił uwagę, iż budowa biologicznych oczyszczal-
ni ścieków jest szczegółowo uregulowana w obowią-
zujących przepisach, zarówno w ustawie o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, jak i w rozporządzeniu  
w sprawie warunków technicznych oraz obowiązujące-
go w dniu wniesienia sprzeciwu rozporządzenia ministra 
środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, 
jakie powinny spełniać przy wprowadzaniu ścieków do 
wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegól-
nie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2006 r.  
nr 137, poz. 984, ze zm.). Spełnienie przez inwestora wa-
runków określonych w tych przepisach powoduje, iż nie 
można zarzucać mu bezprawności działania i wyrządza-
nia szkody środowisku – uznał sąd.
Na podstawie: Wyrok WSA w Poznaniu z 11 marca 2015 r.,  
sygn. akt iV SA/Po 1122/14, nieprawomocny
www.budownictwo.abc.com.pl

nie lub chłodzenie pomieszczeń. Przy czym, zawsze 
realizowany jest priorytet wykorzystania prądu so-
larnego do zasilania domowych odbiorników ener-
gii elektrycznej. ilość prądu solarnego, którego nie 
zużyły domowe urządzenia elektryczne, mierzona 
jest przez licznik energii i zgłaszana pompie ciepła. 
Na tej podstawie regulator wie, czy i ile prądu solar-
nego ma do dyspozycji w danej chwili. 

Wygodna obsługa

Vitovent 300-F zasilany i obsługiwany jest przez regu-
lator Vitotronic 200 typ WO1C, zabudowany w pompie 

ciepła. Oprócz programów roboczych i czasowych dla 
ogrzewania i chłodzenia budynku, ustawia się na nim 
również parametry pracy centrali wentylacyjnej – pro-
gramy czasowe do automatycznego sterowania wydaj-
nością wentylacji, oraz przeprowadza się jej diagnostykę. 
Układ regulacji można również wyposażyć w zdalne 
sterowanie, które pozwala kontrolować i obsługiwać 
całą instalację z innych pomieszczeń, lub z dowolne-
go miejsca za pomocą aplikacji mobilnych. 
Vitovent 300-F ma funkcję aktywnego nadzoru za-
montowanych w centrali filtrów powietrza. Dzięki 
temu, regulator pompy ciepła informuje użytkow-
nika o konieczności wymiany filtra.  
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regulacji, których celem jest ekonomicznie uzasad-
niona poprawa charakterystyki energetycznej bu-
dynków na skutek zmniejszenia zapotrzebowania na 
energię wykorzystywaną na potrzeby ogrzewania, 
chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej 
i oświetlenia, a także zapewnienie odpowiedniego 
standardu energetycznego budynków wznoszonych 
oraz przebudowywanych.
W wyniku nowelizacji ww. rozporządzenia w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie, od dnia 1 stycznia 2014 r. 
zmianie i uzupełnieniu uległy wymagania dotyczące 
wyposażenia technicznego budynku, parametrów 
wpływających na jego energooszczędność oraz ja-
kość ochrony cieplnej. Zgodnie ze znowelizowany-
mi przepisami techniczno-budowlanymi budynek  
i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimaty-
zacyjne, ciepłej wody użytkowej, a w przypadku bu-
dynków użyteczności publicz-
nej, zamieszkania zbiorowego, 
produkcyjnych, gospodarczych 
i magazynowych – również oś- 
wietlenia wbudowanego, po-
winny być zaprojektowane  
i wykonane w sposób zapew-
niający spełnienie wymagań mi-
nimalnych. Poziom wymagań  
w zakresie oszczędności energii 
i izolacyjności cieplnej będzie 
stopniowo podnoszony, aż do 
roku 2021. Takie etapowe zmia-
ny pozwolą m.in. na płynne do-

stosowanie się rynku budowlanego do obowiązują-
cych wymogów prawnych i standardów europejskich.

Źródła finansowania

Wymienione poniżej działania dotyczące dofinanso-
wania inwestycji zmierzających do poprawy efektyw-
ności energetycznej w budynkach są głównym, ale 
nie jedynym, źródłem finansowego wsparcia inwe-
stycji wspierających rozwój budownictwa efektyw-
nego energetycznie oraz wykorzystania odnawial-
nych źródeł energii. Ważny jest odpowiedni podział 
dostępnych środków na poszczególne grupy bene-
ficjentów i określone inwestycje. Oprócz określe-
nia samych grup beneficjentów ważnym jest rów-
nież wskazanie samych źródeł finansowania działań,  
a co za tym idzie mechanizmów, z jakich będą mogli 
korzystać potencjalni zainteresowani beneficjenci. 

  Głównymi konsumentami energii w naszym 
kraju są gospodarstwa domowe, które zużywają 
około 20% energii finalnej, co przekłada się na cał-
kowite zużycie energii w sektorze budynków. istot-
nym elementem bilansu jest  ciepło do ogrzewa-
nia. W budynkach mieszkalnych potrzeby związane 
z ogrzewaniem pochłaniają ok. 70% energii końco-
wej zużywanej przez przeciętne gospodarstwo do-
mowe. Wysokie koszty ogrzewania i życia energii na 
ogrzewanie wynikają z wysokiej energochłonności 
budynków. Przez lata sektor budownictwa mieszka-
niowego nie przywiązywał wagi do tego, jak i z cze-
go budujemy, zastępując jakość budynków ich ilością 
w aspekcie ciągle rosnących potrzeb. Budowało się 
byle jak, z byle jakich materiałów i za zwyczaj „sys-
temem gospodarczym” co przekładało się na jakość 
budownictwa w naszym kraju, regionie i kontynen-
cie. Dlatego też sektor budownictwa wskazywany jest 
w polityce klimatycznej Polski i UE jako ten, w któ-

rym podjęte uzasadnione ekonomicznie działania, 
będą prowadziły do znacznego ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych, racjonalizacji wykorzystania 
energii oraz zwiększenia udziału energii pochodzą-
cej z odnawialnych źródeł. O ograniczeniu strat cie-
pła z budynku przez zwiększenie izolacyjności, a tym 
samym zmniejszeniu zużycia energii na ogrzewanie  
w budynkach świadczą również zmiany zachodzą-
ce w przepisach dotyczących współczynnika prze-
nikania ciepła ścian zewnętrznych, stropów budyn-
ków oraz okien. Mając na uwadze powyższe, poziom 
wymagań oszczędności energii i izolacyjności ciepl-
nej obowiązujący od 1 stycznia 2014 r. w przeciągu 
najbliższych 5 lat będzie wymagał weryfikacji oraz 
uaktualnienia tak, aby zapewnić optymalny pod 
względem kosztów poziom wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej.
implementacja dyrektywy 2010/31/UE obejmuje mo-
dyfikację istniejących oraz wprowadzenie nowych 

W publikacji postarałam się przedstawić dostępne źródła dofinansowania inwestycji 
wspierających rozwój budownictwa efektywnego energetycznie oraz wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii. Ważny jest odpowiedni podział dostępnych środków 
na poszczególne grupy beneficjentów i określone inwestycje. Przedstawiono 
dostępność środków finansowych w ramach poszczególnych programów i możliwe 
źródła finansowania oraz uwzględniono wymagania krajowe w zakresie efektywności 
energetycznej  jako elementu strategii państwa jest promocja oraz tworzenie 
odpowiednich regulacji dotyczących oszczędności energii oraz ochrony środowiska.

Programy wsparcia 
instalacji OZE w Polsce 

Joanna Kawa* 

Dyrektywy UE jako źródło prawa wspólnotowego oprócz celów zakreślają również obo-
wiązki państw członkowskich stworzenia instrumentów finansowych, aby cele zakreślo-
ne w dyrektywach mogły być osiągnięte.  Instrumenty wsparcia, jakie są dostępne w na-
szym systemie finansowym, podlegają ścisłej kontroli prawno-formalnej i celowościowej, 
u podstaw której leży rozwój OZE w naszym kraju. Energetyka odnawialna w naszym sys-
temie nie odnosi się li tylko do energii elektrycznej, ale również i energii cieplnej. 

* Joanna Kawa, NEXUM Consulting Finansowo-Energetyczny 
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Instrumenty: kredyt z dotacją łącznie do 100% kosz-
tów kwalifikowanych, w tym:
• dotacja 20-40% kwoty dofinansowania (15 lub 30% 
po 2015 r.);
• pożyczka o oprocentowaniu w skali roku – 1% (okres 

finansowania pożyczką/kredytem do 15 lat).
Beneficjenci: osoby fizyczne posiadające prawo do 
dysponowania budynkiem mieszkalnym; wspólno-
ty i spółdzielnie mieszkaniowe; jednostki samorzą-
du terytorialnego i ich związki.

Programy NFOŚiGW

Każde z powyższych źródeł zawiera kilka instrumentów, 
z których będą mogli korzystać beneficjenci. Główny 

strumień dostępnych środków finansowych będzie do-
stępny w ramach instrumentów Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – NFOŚiGW. 
Poniżej 6 ważnych dla beneficjentów programów. 

1. Dopłaty do kredytów na budowę domów 
energooszczędnych
Jednym z warunków uzyskania wsparcia jest osiągnię-
cie wymaganego zapotrzebowania na energię użytko-
wą poprzez spełnienie warunków z wytycznych (zał. 
do Programu): minimalnych wymagań technicznych, 
wymagań dla projektu budowlanego, wymagań dla 
zrealizowanego przedsięwzięcia, zapewnienia jakości 
robót budowlanych. Standard NF40 i NF15 dla budyn-
ków mieszkalnych jest szeregiem wymogów opraco-
wanych specjalnie na potrzeby omawianego programu 
finansowania, które w wielu aspektach przewyższają  
i poszerzają te wynikające z obowiązujących przepisów 
prawa oraz definicji budynku o niskim zużyciu energii.
Cel: oszczędność energii i ograniczenie lub uniknię-
cie emisji CO2 przez dofinansowanie przedsięwzięć 
poprawiających efektywność wykorzystania ener-
gii w nowobudowanych budynkach mieszkalnych.
Budżet: wypłaty środków z podjętych i planowa-
nych zobowiązań dla bezzwrotnych form dofinan-
sowania programu wynoszą 300 000 tys. zł. Środki 

pozwolą na realizację ok. 12 tys. budynków miesz-
kalnych jednorodzinnych i mieszkań w budynkach 
mieszkalnych wielorodzinnych
Czas: program jest wdrażany w latach 2013-2022. 
Wydatkowanie środków w terminie do 31.12.2022 r. 
Instrumenty: dotacja na częściową spłatę kapitału kre-
dytu bankowego realizowana za pośrednictwem banku 
na podstawie umowy o współpracy zawartej z NFOŚiGW.
Beneficjenci: osoby fizyczne budujące nowe bu-
dynki mieszkalne jednorodzinne, osoby fizyczne 
kupujące nowo budowane budynki mieszkalne jed-
norodzinne i mieszkania w budynkach mieszkal-
nych wielorodzinnych od deweloperów (spółdziel-
ni mieszkaniowych)
Efekty: zakończone budowy 62 budynków jedno-
rodzinnych w standardzie NF 40 i NF 15 na dotację  
w wysokości: 1 960 tys. zł.; 
• ponad sto budynków powstających w standardzie 
NF15 i NF40; 
• 14 pozytywnie zweryfikowanych osiedli domów 
jednorodzinnych i wielorodzinnych.

2. LEMUR – Energooszczędne budynki 
użyteczności publicznej
Finansowane będą instalacje do produkcji energii elek-
trycznej lub ciepła i energii elektrycznej wykorzystujące:
• źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolek-
tory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt;
• systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, 
oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazow-
nie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe, dla 
potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub 
wielorodzinnych, w tym również będących w budowie. 
Wymagana jest wysoka jakość instalowanych urzą-

dzeń, gwarancja producenta głównych urządzeń na 
co najmniej 5 lat, rękojmia wykonawcy na co najmniej 
3 lata, projektowanie i montaż przez osoby posiada-
jące uprawnienia.
Cel: celem programu jest osiągnięcie efektu ekolo-
gicznego polegającego na ograniczeniu lub uniknię-
ciu emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii 
ze źródeł odnawialnych przez zakup i montaż ma-
łych lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.
Budżet: budżet programu wynosi 800 mln zł.
Czas: lata 2014-2022 z możliwością zawierania umów 
kredytu do 2020 r.

3. BOCIAN – rozproszone, odnawialne źródła energii
Program obejmuje budowę, rozbudowę lub przebu-
dowę instalacji odnawialnych źródeł energii o mocach 
mieszczących się w określonych przedziałach np. elek-
trownie wiatrowe do 3 MWe, systemy fotowoltaiczne 
od 200 kWp do 1 MWp, energia z wód geotermalnych 
od 5MWt do 20 MWt, małe elektrownie wodne 5 MW.
Cel: ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 przez 
zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzy-

stujących odnawialne źródła energii.
Budżet: planowane zobowiązania dla zwrotnych form do-
finansowania wynoszą 420 mln zł ze środków NFOŚiGW.
Czas: okres wdrażania w latach 2014-2022 r.
instrumenty: pożyczka.
Beneficjenci: przedsiębiorcy w rozumieniu art. 43 
Kodeksu cywilnego podejmujący realizację przed-
sięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na 
terenie rzeczypospolitej Polskiej.

4. Inwestycje energooszczędne w małych 
i średnich przedsiębiorstwach
inwestycje LEME – przedsięwzięcia obejmujące re-
alizację działań inwestycyjnych w zakresie:
a. poprawy efektywności energetycznej lub zasto-
sowania odnawialnych źródeł energii,
b. termomodernizacji budynku/ów lub zastosowa-
nia odnawialnych źródeł energii, realizowane przez 
zakup materiałów/urządzeń/technologii zamieszczo-
nych na Liście LEME.
Dotyczy przedsięwzięć, których finansowanie w for-
mie kredytu z dotacją nie przekracza 250 000 EUr;
inwestycje
Wspomagane przedsięwzięcia obejmujące realiza-
cję działań inwestycyjnych, które nie kwalifikują się 
jako inwestycje LEME, w zakresie:
c. poprawy efektywności energetycznej lub odna-
wialnych źródeł energii, w wyniku których zostanie 
osiągnięte min. 20% oszczędności energii,
d. termomodernizacji budynku/ów lub odnawialnych 
źródeł energii w wyniku których zostanie osiągnięte 
minimum 30% oszczędności energii.
Dotyczy przedsięwzięć, których finansowanie w for-

mie kredytu z dotacją nie przekroczy 1 mln EUr.
Cel: celem programu jest ograniczenie zużycia ener-
gii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie efektyw-
ności energetycznej i zastosowania odnawialnych 
źródeł energii w sektorze małych i średnich przed-
siębiorstw. W rezultacie realizacji programu nastąpi 
zmniejszenie emisji CO2.
Budżet: planowane zobowiązania dla bezzwrotnych 
form dofinansowania wynoszą 60 mln zł.
Czas: okres wdrażania w latach 2014-2016 z możli-
wością zawierania umów do 2015 r.
Instrumenty: dotacje na częściowe spłaty kapita-
łu kredytów udzielane są w ramach limitu przyzna-
nego bankowi przez NFOŚiGW.
Beneficjenci: zarejestrowane w Polsce mikroprzed-
siębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa (zwane 
dalej MŚP), tj. przedsiębiorstwa zatrudniające mniej 
niż 250 pracowników, których roczne obroty nie prze-
kraczają 50 mln EUr lub aktywa nie przekraczają war-
tości 43 mln EUr oraz spełniające pozostałe warunki 
określone w definicji mikro, małych i średnich przed-
siębiorstw zawartej w załączniku i do rozporządze-
nia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia uznają-
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• pożyczka o oprocentowaniu w skali roku – 1% (okres 
finansowania pożyczką/kredytem do 15 lat).
Beneficjenci: 
osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowa-
nia budynkiem mieszkalnym;
• wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe;
• jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.
W dniu 12 czerwca 2015 r. BOŚ Bank jako jedy-
ny bankowy operator programu Prosument za 
zgodą NFOŚiGW czasowo wstrzymał przyjmowanie 
wniosków o EKOkredyt PrOSUMENT. Program Pro-
sument będzie w tym miesiącu przedmiotem obrad 
rady Nadzorczej NFOŚiGW. Zakończyły się właśnie 
konsultacje społeczne w sprawie znam w zapisach 
programu. Zmiany, jakie mają zostać wprowadzone, 
nakierowane są na dostęp większej liczby potencjal-
nych beneficjentów do programu oraz dostosowa-
nie jego warunków do ustawy OZE. Zamiany mają 
obejmować takie zagadnienia, jak: 
• wykluczenie podwójnego finansowania Prosument 
– taryfy gwarantowane zakreślone ustawą OZE oraz 
rozliczanie nadprodukcji energii w bilansowaniu pół-
rocznym (net-meteringu) zgodnie z ustawą;
• zniesienie obowiązku łączenia instalacji do produk-
cji ciepła z instalacjami wytwórczymi energii elek-
trycznej;
• obniżenie maksymalnego jednostkowego kosztu 
kwalifikowanego dla kolektorów słonecznych i sys-
temów fotowoltaicznych;
• dla jednostek samorządu terytorialnego – obniże-
nie minimalnej kwoty wniosku do 500 tys. zł, dopusz-
czenie stowarzyszeń jst i spółek gminnych, 
• dla WFOŚiGW – rozszerzenie katalogu beneficjen-
tów o samorządy, ich związki, ich stowarzyszenia  
i spółki gminne;
• zmiany wymagań technicznych w przypadku źró-
deł opalanych biomasą, pomp ciepła, układów fo-
towoltaicznych, mikrokogeneracji;
• określenie terminu wprowadzenia obowiązku po-
siadania przez instalatorów uprawnionych do mon-
tażu instalacji certyfikatów UDT.

ce niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym 
rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogól-

ne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) 
(Dz.Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3). 

5. KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierają-
ca wzrost efektywności energetycznej i rozwój 
rozproszonych odnawialnych źródeł energii
Dofinansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia ujęte  
w obowiązujących, na dzień ogłoszenia przez WFOŚiGW 
konkursu, programach ochrony powietrza, w szczególności:
1) przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej 
emisji związane z podnoszeniem efektywności energe-
tycznej oraz wykorzystaniem układów wysokospraw-
nej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii, m.in.:
a. likwidacja lokalnych źródeł ciepła,
b. zastosowanie kolektorów słonecznych celem ob-
niżenia emisji,
c. termomodernizacja budynków wielorodzinnych 
zgodnie z zakresem wynikającym z wykonanego 
audytu energetycznego, jako element towarzyszą-
cy wymianie źródła ciepła;
2) kampanie edukacyjne (dotyczy beneficjentów) 
pokazujące korzyści zdrowotne i społeczne z eli-
minacji niskiej emisji.

Cel: Celem programu jest osiągnięcie efektu eko-
logicznego polegającego na ograniczeniu lub unik-
nięciu emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych przez zakup i mon-
taż małych lub mikroinstalacji odnawialnych źró-
deł energii.
Budżet: 800 mln zł.
Czas: lata 2014-2022 z możliwością zawierania umów 
kredytu do 2020 r.
Instrumenty: kredyt z dotacją łącznie do 100% kosz-
tów kwalifikowanych, w tym:
• dotacja 20-40% kwoty dofinansowania (15 lub 30% 
po 2015 r.);
• pożyczka o oprocentowaniu w skali roku – 1% (okres 
finansowania pożyczką/kredytem do 15 lat).
Beneficjenci: 
• osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowa-
nia budynkiem mieszkalnym;
• wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe;
• jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.

6. Prosument – linia dofinansowania 
z przeznaczeniem na zakup i montaż mikro-
instalacji odnawialnych źródeł energii
Finansowane będą instalacje do produkcji energii elek-
trycznej lub ciepła i energii elektrycznej wykorzystujące:
• źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz 
kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy ciepl-
nej do 300 kWt;
• systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatro-
we oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikro-
biogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 
40 kWe, dla potrzeb budynków mieszkalnych jedno-
rodzinnych lub wielorodzinnych, w tym również bę-
dących w budowie.
Wymagana jest wysoka jakość instalowanych urządzeń, 

gwarancja producenta głównych urządzeń na co najmniej 
5 lat, rękojmia wykonawcy na co najmniej 3 lata, projek-
towanie i montaż przez osoby posiadające uprawnienia.
Cel: Celem programu jest osiągnięcie efektu ekolo-
gicznego polegającego na ograniczeniu lub uniknię-
ciu emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii 
ze źródeł odnawialnych przez zakup i montaż ma-
łych lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.
Budżet: 800 mln zł.
Czas: lata 2014-2022 z możliwością zawierania umów 
kredytu do 2020 r.
Instrumenty: kredyt z dotacją łącznie do 100% kosz-
tów kwalifikowanych, w tym:
• dotacja 20-40% kwoty dofinansowania (15 lub 30% 
po 2015 r.);

NFOŚiGW – zmiany  
w Programie Prosument

rada Nadzorcza NFOŚiGW zatwierdziła zmiany w progra-
mie priorytetowym Prosument. Do głównych zmian należy 
zniesienie obowiązku łączenia instalacji do produkcji cie-
pła z instalacjami wytwórczymi energii elektrycznej oraz 
wydłużenie do końca 2016 r. okresu, w którym beneficjen-
ci będą mogli otrzymać preferencyjne warunki wsparcia tj. 
wyższą dotację. Na inwestycje w systemy fotowoltaiczne, 
małe elektrownie wiatrowe i mikrokogenerację o mocy do 
40 kWp można otrzymać dofinansowanie do 40% kosztów 
kwalifikowanych. W kolejnych latach pomoc spada do 30%. 
Preferencyjne finansowanie źródeł ciepła obejmuje zakup 
i instalację kotłów opalanych biomasą, pomp ciepła i ko-
lektorów słonecznych o zainstalowanej mocy cieplnej do 
300 kWt. Dla tych przedsięwzięć dofinansowanie wynosi do 
końca 2016 r. 20% kosztów kwalifikowanych, potem zaś – 
15%. Zwiększono budżet programu przeznaczony na po-
moc bezzwrotną z 240 mln zł na 280 mln zł.
Znowelizowany program wprowadza niższe stawki dotyczą-
ce maksymalnych, jednostkowych kosztów kwalifikacji insta-
lacji. Wprowadzono też zmiany w niektórych zapisach doty-
czących wymagań technicznych, m.in. dotyczących kotłów 
na biomasę, pomp ciepła, układów fotowoltaicznych, a także 
osób uprawnionych do projektowania i montażu instalacji.
Dodano też zapis, że w przypadku skorzystania z dofinan-
sowania NFOŚiGW na instalacje o mocy 0-10 kW benefi-
cjent po 1 stycznia 2016 roku nie może korzystać z taryf 
gwarantowanych, o których jest mowa w Ustawie o OZE.
Znacząco, bo – z 1 mln zł do 200 tys. zł obniżono dolny 
próg inwestycji realizowanych przez jednostki samorzą-
du terytorialnego. 
Zmienione zapisy programu będą obowiązywały dla no-
wych naborów prowadzonych przez NFOŚiGW – oraz dla 
wniosków o dofinansowanie składanych po 31 lipca 2015 r.  
www.nfosigw.gov.pl
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Środki zagraniczne: Norweski Mechanizm Finan-
sowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Ob-
szaru Finansowego – PL04 Oszczędzanie energii  
i promowanie odnawialnych źródeł energii
W ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowe-
go i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Ob-
szaru Finansowego, spośród różnych programów 
realizowanych na obszarze kraju w perspektywie 
2009-2014, zadania z zakresu efektywności ener-
getycznej w budynkach, są realizowane w ramach 
programu PL04 Oszczędzanie energii i promowanie 
odnawialnych źródeł energii. Program PL04 obej-
muje swym zakresem termomodernizację budyn-
ków użyteczności publicznej, przeznaczonych na 

potrzeby: administracji publicznej, oświaty, opie-
ki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, szkolnic-
twa wyższego, nauki, wychowania, turystyki, spor-
tu. Dodatkowo program ma na celu modernizację 
lub zastąpienie istniejących źródeł energii, wraz 
z ewentualną wymianą lub przebudową przesta-
rzałych lokalnych sieci zaopatrujących budynki 
użyteczności publicznej nowoczesnymi, energo-
oszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła lub 
energii elektrycznej o łącznej mocy nominalnej 
do 5 MW w tym: pochodzącymi ze źródeł odna-
wialnych lub źródłami ciepła i energii elektrycznej 
wytwarzanymi w skojarzeniu. Program przewidu-
je również instalację, modernizację lub wymianę 

System zielonych inwestycji (GIS – Green Invest-
ment Scheme) jest pochodną mechanizmu handlu 
uprawnieniami do emisji. idea i cel GiS sprowadzają 
się do stworzenia i wzmacniania proekologicznego 
efektu wynikającego ze zbywania nadwyżek jedno-
stek AAU (jednostki przyznanych emisji).
Dzięki uzyskaniu dofinansowania z tego programu, 
możliwe jest zmniejszenie zużycia energii w budyn-
kach użytkowanych. Działania obejmują m.in. ter-
momodernizację budynków użyteczności publicz-
nej, a w szczególności ocieplenie obiektu, wymianę 
okien, wymianę drzwi zewnętrznych, przebudowę 
systemów grzewczych, wymianę systemów wen-
tylacji i klimatyzacji, przygotowanie dokumenta-
cji projektowej dla przedsięwzięcia, zastosowa-
nie systemów zarządzania energią w budynkach, 
wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł 
energii, czy wymianę oświetlenia wewnętrznego 
na energooszczędne (dodatkowe zadanie reali-
zowane równolegle z termomodernizacją obiek-
tów). W ramach programu mogą być realizowane 
projekty grupowe.
Cel: ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku 
węgla poprzez dofinansowanie przedsięwzięć po-
prawiających efektywność wykorzystania energii 

przez budynki użyteczności publicznej.
Budżet: planowane zobowiązania dla bezzwrotnych 
form dofinansowania wynoszą 298 329 tys. zł – ze 
środków pochodzących z transakcji sprzedaży jed-
nostek przyznanej emisji (dotacji z GiS) lub innych 
środków NFOŚiGW.
Czas: program jest wdrażany w latach 2010-2017 r.
instrumenty: dotacja lub pożyczka.
Beneficjenci: 
• jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
• podmioty świadczące usługi publiczne w ramach 
realizacji zadań własnych jednostek samorządu te-
rytorialnego niebędące przedsiębiorcami;
• Ochotnicza Straż Pożarna;
• uczelnie w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  
– Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 
572, z nóź. zm.) oraz instytuty badawcze;
• samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 
oraz podmioty lecznicze prowadzące przedsiębior-
stwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego w za-
kresie udzielania świadczeń zdrowotnych;
• organizacje pozarządowe, Kościoły i inne związ-
ki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i in-
nych związków wyznaniowych oraz kościelne oso-
by prawne.

węzłów cieplnych o łącznej mocy nominalnej do 
3 MW, zaopatrujących budynki użyteczności pu-
blicznej.
Cel: celem przedmiotowego programu jest poprawa 
efektywności energetycznej i wzrost produkcji ener-
gii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Budżet: całkowita wartość przedmiotowego pro-
gramu to 145 525 170 EUr, z czego na efektywności 
energetyczną w budynkach oraz zwiększenie energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych zostało prze-
znaczone 67 394 000 EUr.
Czas: program, w części dotyczącej efektywności 
energetycznej w budynkach, realizowany jest w okre-
sie od grudnia 2012 r. do kwietnia 2016 r.
Instrumenty: dofinansowanie projektów, w części 
dotyczącej efektywności energetycznej budynków, 

następuje przez otwarty nabór na projekty, w któ-
rych dofinansowanie może maksymalnie wynieść do 
80% kosztów kwalifikowalnych projektów. 
Beneficjenci: beneficjentami, w części dotyczącej 
efektywności energetycznej w budynkach, są pod-
mioty publiczne oraz podmioty prywatne realizują-
ce zadania publiczne.
Efekty: w efekcie przeprowadzonego pierwsze-
go naboru w zakresie efektywności energetycz-
nej dotychczas zatwierdzono do dofinansowania 
79 projektów na łączną kwotę 213 222, 755 tys. zł 
(ok. 51 476 969 EUr). W chwili obecnej trwa pro-
ces podpisywania umów z beneficjentami końco-
wymi. W okresie od 4 lipca 2014 r. do 15 września 
2014 r. trwał kolejny nabór na projekty do dofi-
nansowania.

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. 
Cel 2: Zwiększenie efektywności energetycznej  
i redukcja emisji, w szczególności gazów cieplar-
nianych i niebezpiecznych substancji.
W ramach projektów podejmowane są działania 
zmierzające do poprawy efektywności energetycz-
nej przez wprowadzenie systemów energii odnawial-
nej, odnowy, remontu i modernizacji komunalnych 
sieci cieplnych na obszarach o przekroczonych do-
puszczalnych i docelowych poziomach zanieczysz-
czeń powietrza oraz odnowy, remontu i moderniza-
cji centralnych źródeł ciepła i instalacji grzewczych 
w publicznych zakładach opieki zdrowotnej świad-
czących usługi w zakresie hospitalizacji i publicz-
nych szkołach.
Cel: celem realizowanych zadań jest zwiększenie efek-
tywności energetycznej i redukcja emisji, w szcze-
gólności gazów cieplarnianych i niebezpiecznych 
substancji.
Budżet: całkowita wartość alokacji w celu z zakresu 
efektywności energetycznej wynosi 115 127 731 ChF.
Czas: rzeczowa realizacja projektów trwa od listo-
pada 2011 r. do końca 2016 r. W ramach programu 

nie przewiduje się kolejnych naborów.
Instrumenty: wsparcie otrzymały projekty wyłonio-
ne w ramach otwartego naboru, w których dofinan-
sowanie może maksymalnie wynieść 85% kosztów 
kwalifikowanych projektu.
Beneficjenci: beneficjentami korzystającymi ze 
wsparcia są instytucje sektora publicznego i pry-
watnego.
Efekty: w ramach projektów podejmowane są 
działania zmierzające do poprawy efektywności 
energetycznej poprzez wprowadzenie systemów 
energii odnawialnej, odnowy, remontu i moderni-
zacji komunalnych sieci cieplnych na obszarach  
o przekroczonych dopuszczalnych i docelowych po-
ziomach zanieczyszczeń powietrza oraz odnowy, re-
montu i modernizacji centralnych źródeł ciepła i in-
stalacji grzewczych w publicznych zakładach opieki 
zdrowotnej świadczących usługi w zakresie hospita-
lizacji i publicznych szkołach. Planowana jest insta-
lacja 17 023 kolektorów słonecznych na budynkach 
użyteczności publicznej oraz domach prywatnych, 
a także 15 pomp ciepła, z czego na chwilę obecną 
zainstalowano 4155 kolektorów oraz 9 pomp.
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Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Oś Priorytetowa I. Priorytet inwestycyjny 4.III 
Wspieranie efektywności energetycznej, inte-
ligentnego zarządzania energią i wykorzysta-
nia odnawialnych źródeł energii w infrastruktu-
rze publicznej, w tym w budynkach publicznych  
i w sektorze mieszkaniowym.
Przewiduje się wsparcie głębokiej kompleksowej mo-
dernizacji energetycznej budynków użyteczności pu-
blicznej i mieszkalnych wraz z wymianą wyposaże-
nia tych obiektów na energooszczędne w zakresie 
związanym m.in. z:
• ociepleniem obiektu, wymianą okien, drzwi ze-
wnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne,
• przebudową systemów grzewczych (wraz z wy-
mianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów 
wentylacji i klimatyzacji, związanym z zastosowa-
niem automatyki pogodowej i systemów zarządza-
nia budynkiem,
• budową lub modernizacją wewnętrznych instala-
cji odbiorczych oraz likwidacją dotychczasowych 
źródeł ciepła,
• instalacją mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na 
potrzeby własne,
• instalacją OZE w modernizowanych energetycznie 

budynkach (o ile wynika to z audytu energetycznego),
• instalacją systemów chłodzących, w tym również 
z OZE.
Cel: zwiększenie efektywności energetycznej w bu-
downictwie wielorodzinnym mieszkaniowym oraz 
w budynkach użyteczności publicznej.
Budżet: 451 721 tys. EUr (w tym 180 700 tys. EUr 
budynki publiczne i 271 021 tys. EUr sektor miesz-
kaniowy), wkład ze środków UE (Fundusz Spójności).
Czas: czas trwania określono na: od 01.01.2014 r. do 
31.12.2023 r.
Beneficjenci: w ramach priorytetu inwestycyjnego 
wsparcie przewidziane jest dla organów władzy pu-
blicznej, w tym państwowych jednostek budżetowych 
i administracji rządowej oraz podległych jej organów 
i jednostek organizacyjnych, spółdzielni mieszkanio-
wych oraz wspólnot mieszkaniowych, państwowych 
osób prawnych, a także podmiotów będących do-
stawcami usług energetycznych w rozumieniu dy-
rektywy Parlamentu Europejskiego i rady 2012/27/
UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektyw-
ności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE 
i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE  
i 2006/32/WE (Dz. Urz. UE L 315 z 14.11.2012, str. 1, 
z późn. zm.).

Kolejnym źródłem finansowania są Regionalne Prog- 
ramy Operacyjne (RPO). Zgodnie z Umową Partner-
stwa na 16 regionalnych programów w latach 2014-
2020 zostanie przeznaczonych 60% funduszy struk-
turalnych (Europejski Fundusz rozwoju regionalnego  
i Europejski Fundusz Społeczny). Każde z województw 
dysponuje pewną częścią wszystkich dostępnych  
w programie środków finansowych i opracowuje 
swój regionalny Program Operacyjny. 
Wśród proponowanych działań znajdują się też te do-
tyczące poprawy efektywności energetycznej w bu-
downictwie. Beneficjenci, typ przedsięwzięcia oraz 
sposób finansowania ustalany jest indywidualnie dla 
każdego województwa, jednak w ramach określonych 

celów tematycznych i priorytetów inwestycyjnych.
Szczegółowa informacja dotycząca regionalnych 
Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 została 
przedstawiona w załączniku nr 3 do Krajowego pla-
nu. informacja obejmuje działania planowane w ra-
mach priorytetu inwestycyjnego Pi 4.iii (wcześniej 
używana numeracja to Pi 4.3) dotyczącego zwięk-
szenia efektywności energetycznej budynków uży-
teczności publicznej i mieszkalnych wielorodzin-
nych. Nie jest jednak wykluczona realizacja projektów  
z omawianego zakresu w innym priorytecie inwesty-
cyjnym, w tym w szczególności Pi 4.ii (promowanie 
efektywności energetycznej i korzystania z odna-
wialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach) oraz 
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Pi 4.V (promowanie strategii niskoemisyjnych). Na-
leży mieć jednak na uwadze, że projekty dotyczące 
efektywności energetycznej budynków w tych prio-
rytetach inwestycyjnych będą, co do zasady, stano-
wić element większych przedsięwzięć wynikających 
z przeprowadzonych audytów energetycznych czy 
opracowanych strategii niskoemisyjnych, dlatego 
nie jest możliwe podanie tak szczegółowych infor-
macji jak w przypadku Pi 4.iii. 
Łączna kwota przewidziana na priorytet inwesty-
cyjny 4iii to 1 545 941 800 EUr. W ramach priory-
tetu realizowane będą zadania polegające na głę-
bokiej kompleksowej modernizacji energetycznej 

budynków użyteczności publicznej oraz mieszkal-
nych wielorodzinnych wraz z wymianą wyposaże-
nia tych obiektów na energooszczędne w zakresie 
związanym m.in. z: 
• ociepleniem obiektu, wymianą okien, drzwi ze-
wnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne,
• przebudową systemów grzewczych (wraz z wymia-
ną i przyłączeniem źródła ciepła), systemów wenty-
lacji i klimatyzacji,
• budową lub modernizacją wewnętrznych instala-
cji odbiorczych oraz likwidacją dotychczasowych 
źródeł ciepła,
• wykorzystanie technologii OZE w budynkach,
• instalacją systemów chłodzących, w tym również 
z OZE.
realizowane inwestycje mają wynikać z audytów ener-
getycznych. Często projekty zakładają również budo-
wę lub przebudowę jednostek wytwarzania energii 
elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji.

Regionalne Programy 
Operacyjne (RPO)

Pobierz

Fundusz Termomodernizacji i Remontów
Zasady otrzymania dofinansowania ze środków Fun-
duszu Termomodernizacji i remontów określa usta-
wa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomo-
dernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 r. poz. 712).
Podstawowym celem jest finansowa pomoc inwe-
storowi realizującemu przedsięwzięcie termomo-
dernizacyjne, remontowe lub remont istniejącego 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego z udzia-
łem kredytów zaciąganych w bankach komercyj-
nych. Pomoc ta zwana odpowiednio: „premią ter-
momodernizacyjną", „premią remontową”, „premią 
kompensacyjną” stanowi spłatę części zaciągnięte-
go kredytu na realizację przedsięwzięcia lub remon-
tu. Szczegółowy sposób dofinansowania w ramach 
każdej z premii określa ustawa z dnia 21 listopada 
2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. 
Premia termomodernizacyjna przysługuje w przy-
padku realizacji przedsięwzięć, których celem jest:
• zmniejszenie zużycia energii na potrzeby ogrzewa-

nia i podgrzewania wody użytkowej w budynkach 
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz bu-
dynkach stanowiących własność jednostek samo-
rządu terytorialnego, które służą do wykonywania 
przez nie zadań publicznych,
• zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarcza-
nego do ww. budynków – w wyniku wykonania przy-
łącza technicznego do scentralizowanego źródła cie-
pła w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła,
• zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych 
sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokal-
nych źródłach ciepła,
• całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na 
źródła odnawialne lub zastosowanie wysokospraw-
nej kogeneracji – z obowiązkiem uzyskania określo-
nych w ustawie oszczędności w zużyciu energii.
Cel: celem programu jest pomoc finansowa dla in-
westorów realizujących przedsięwzięcia termomo-
dernizacyjne, remontowe lub remonty budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych z udziałem kredytów 

zaciąganych w bankach komercyjnych (premia ter-
momodernizacyjna, remontowa, kompensacyjna).
Budżet: na dzień 22 grudnia 2014 r. BGK posiadał  
w ramach limitów dla premii termomodernizacyjnej 
– 191 800 tys., dla premii remontowej – 46 500 tys. zł, 
dla premii kompensacyjnej – 16 100 tys. zł.
Źródła finansowania:
1) środki przekazywane z budżetu państwa w wyso-
kości określonej corocznie w ustawie budżetowej;
2) odsetki od lokat środków funduszu w bankach;
3) wpływy z inwestycji środków funduszu w papie-
ry wartościowe;
4) darowizny i zapisy;
5) inne wpływy.
Czas: początek: 2009 r. Koniec: fundusz ma charak-
ter systemowy i obowiązujące przepisy nie regulują 
czasu zakończenia jego działania.
Beneficjenci: o premię termomodernizacyjną mogą 
się ubiegać właściciele lub zarządcy:
• budynków mieszkalnych;
• budynków zamieszkania zbiorowego;
• budynków użyteczności publicznej stanowiących 
własność jednostek samorządu terytorialnego i wy-
korzystywanych przez nie do wykonywania zadań 
publicznych;
• lokalnej sieci ciepłowniczej;
• lokalnego źródła ciepła.
Z premii mogą korzystać inwestorzy, bez względu na 
status prawny, a więc np.: osoby prawne (np. spół-
dzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowe-
go), jednostki samorządu terytorialnego, wspólno-
ty mieszkaniowe, osoby fizyczne, w tym właściciele 
domów jednorodzinnych. Premia nie przysługu-
je jednostkom budżetowym i zakładom budżeto-
wym.  

Programy wsparcia  
a rodzaje obiektów  
i grupy beneficjentów

Pobierz

Letnie promocje Zehnder

Zehnder rozpoczął akcję „Program ekspresssowej dosta-
wy grzejników Zehnder Charleston”. Czas trwania pro-
gramu: 1.06.2015-30.09.2015:
- grzejniki Zehnder Charleston w kolorze białym rAL 9016 
– dostawa w 8 dni roboczych!
- grzejniki Zehnder Charleston w kolorach z palety Zehnder 
i unikatowy Technoline dostawa w 12 dni roboczych!
Zehnder Charleston to grzejnik dekoracyjny, unikatowa 
technologia produkcji z zastosowaniem laserów dla dosko-
nałej obróbki powierzchni, najszersza na rynku paleta mo-
deli obejmująca wysokości od 190 mm do 6000 mm, po-
jedyncze żeberka od dwóch do sześciu kolumn, wszystkie 
warianty złącz łącznie z 5 wariantami VK, to tylko niektóre 
walory tego wyjątkowego produktu. 
Druga letnia promocja Zehnder dotyczy grzejników kon-
wektorowych. Teraz w cenie grzejnika Zehnder Terraline 
atrakcyjne kratki dekoracyjne. Szeroka paleta este-
tycznych modeli kratek do wyboru!
www.zehnder.pl
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W pierwszym przypadku krzywa grzewcza główna 
(temperatura czynnika grzewczego) dotyczy sprzę-
gła hydraulicznego, na którym umiejscowiona została 
sonda do odczytu temperatury. Bezpośrednie obiegi 
instalacyjne wykorzystują czynnik grzewczy o tempe-
raturze takiej samej, jak na sprzęgle hydraulicznym. 
W drugim przypadku zawory mieszające obiegów 
nr 1 i 2, odpowiednie pompy i sondy na zasilaniu są 
podłączone do sterownika kaskadowego, gdzie do-
konuje się wyboru krzywych grzewczych oraz czasu 
pracy poszczególnych obwodów. Trzeci obieg grzew-

czy, tj. c.w.u. również podłącza się do sterownika, na 
którym dokonuje się ustawień wartości temperatury  
w przedziałach czasowych. Warto jeszcze wspomnieć, 
że sterownik jest wyposażony w funkcję wygrzewu 
wody (antylegionelli), dzięki czemu zagwarantowa-
no bezpieczeństwo użytkowania wody sanitarnej. 
Automatyka narzuca wygrzew wody minimum raz 
w tygodniu. Dodatkowo jeżeli obwód sanitarny ma 
przyłącze cyrkulacyjne, wówczas możemy zaprogra-
mować, kiedy ma być załączana pompa cyrkulacyj-
na w ciągu całego tygodnia pracy. 

  Rozwiązanie takie bazuje na zastosowaniu ste-
rownika kaskadowego (głównego), który kieruje pra-
cą wszystkich kotłów w kaskadzie zbudowanej z mak-
symalnie 8 urządzeń (rys. 1). Komunikacja pomiędzy 
kotłami a sterownikiem jest realizowana za pomo-
cą transmisji danych BUS, tak więc istnieje możli-

wość zarówno odczytywania 
poszczególnych parametrów 
kotła (np. ich aktualnej mocy 
czy też temperatury na zasi-
laniu), jak i zarządzania obiegami instalacyjnymi, tj. 
obiegami grzewczymi czy też obiegiem c.w.u. 

W niniejszym artykule przybliżę system oparty na standardowych 
kotłach kondensacyjnych o mocy, np. do 35 kW połączonych  
w układ kaskadowy, który z powodzeniem można stosować  
w budynkach wielorodzinnych, niewielkich hotelach, budynkach 
produkcyjnych, przedszkolach, szkołach i wszędzie tam,  gdzie 
bardzo ważnym czynnikiem jest zagwarantowanie ciągłej 
produkcji c.w.u. oraz c.o.

Kaskadowe kotły 
kondensacyjne 
małej mocy 

O układach, sterowaniu i kominach 

MaRcin JósKowsKi

1   Schemat podłączeń 
hydraulicznych i elektrycznych

Użytkownik ma do dyspozycji krzywe grzewcze oraz program tygodniowy, dzię-
ki któremu może dostosować poszczególne obiegi do własnych potrzeb. Ustawie-
nie krzywej grzewczej odbywa się na sterowniku kaskadowym, a realizowana jest 
przez kotły połączone kaskadowo. Obiegi grzewcze za sprzęgłem (rys. 1) mogą być 
sterowane bezpośrednio (bez wykorzystania zaworów mieszających) lub pośrednio 
(z wykorzystaniem zaworów mieszających). 
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Kominy do kaskad

W rozwiązaniu opartym na kotłach kaskadowych 
bardzo ważnym aspektem zarówno dla instalato-
rów, jak i inwestorów jest system kominowy. i tutaj 
również producenci wychodzą naprzeciw oczekiwa-
niom klientów, dając do dyspozycji wiele rozwiązań. 
Pierwszym z nich jest odprowadzenie spalin od poje-
dynczych kotłów z osobna systemem koncentrycz-
nym lub rozdzielonym. 

Przy wspólnym podłączeniu kominów należy bez-
względnie pamiętać o zastosowaniu zaworów zwrot-
nych klapowych, które gwarantują, że w przypadku, 
kiedy jeden kocioł pracuje, a inny jest wyłączony, 
spaliny nie będą przedostawać się przez wyłączo-
ny kocioł do kolektora powietrznego. Taka sytuacja 
przyczyniłaby się do nieprawidłowej pracy, a wręcz 
powodowałaby wyłączanie się awaryjne urządzeń. 
Przykładowe maksymalne długości podane zosta-
ły w tabeli. 
Przy podłączeniach kotłów kondensacyjnych jeszcze 
jeden parametr jest istotny, a mianowicie odprowa-
dzenie powstającego kondensatu w przewodzie spali-
nowym. Ponieważ kotły są dostosowane do pracy ze 
spalinami „mokrymi”, tak więc wykraplająca się para 
wodna ze spalin na powierzchni przewodów spalino-
wych nie jest szkodliwa. Należy ją odprowadzić do 
kanalizacji, wykorzystując fabryczne wyprowadze-
nia w kotłach, jak i na końcu systemu kominowego. 

Dlaczego warto stosować kaskadowe 
kotły kondensacyjne „małej” mocy?

Wybór takiego rozwiązania podyktowany jest kilko-
ma czynnikami. Do głównych możemy zaliczyć:
1) brak potrzeby zgłoszenia kotłów do UDT,
2) łatwość montażu i serwisowania,
3) głęboka modulacja mocy,
4) gwarancja nieprzerwanej pracy układu.
Ad 1) Często projektanci i inwestorzy szukają drogi 

„ucieczki” przed Urzędem Dozoru Technicznego, czyli 
zgłoszeniem kotła pod dozór ograniczony lub pełny. 
Warto tu wspomnieć, że dozorem technicznym obję-
te są m.in. kotły o mocy większej niż 70 kW, tak więc 
kaskada złożona z 3 kotłów o mocy 35 kW każdy nie 
podlega pod dozór (Dz.U. z 2000r. Nr 122 poz. 1321).
Ad 2) Montaż kaskady, w przeciwieństwie do monta-
żu kotłów o dużej mocy, nie różni się wiele od mon-
tażu standardowych kotłów w domach jednorodzin-
nych, tak więc bez obaw każdy instalator podejmie 

Gdy kotły pracują w systemie ka-
skadowym, idealnym rozwiązaniem 
jest  podłączenie kominów razem 
do kolektora zbiorczego. Do dyspo-
zycji pozostaje komin koncentrycz-
ny (rys. 2) i rozdzielony lub system 
typu B (pobór powietrza z pomiesz-
czenia) (rys. 3)

Kaskada kotłów Beretta 
Mynute Green R.S.I. Moc kaskady Maksymalna 

długość
2x25 kW 50 kW 25 m
2x35 kW 70 kW 20 m
3x25 kW 75 kW 20 m
3x35 kW 105 kW 15 m

1x25 kW i 1x35 kW 60 kW 20 m
2x25 kW i 1x35 kW 85 kW 20 m
1x25 kW i 2x35 kW 95 kW 20 m

Tabela   Maksymalne długości przewodów spalinowych 

MYNUTE GREEN

MYNUTE GREEN

Powietrze

Powietrze

Powietrze

MYNUTE GREEN

MYNUTE GREEN

2   Kolektor spalinowy koncentryczny z poborem powietrza 
z zewnątrz 

3   Kolektor spalinowy typu B z poborem powietrza do spalania 
z pomieszczenia 
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się takiego zadania. Późniejsza konserwacja czy też 
naprawa również nie nastręcza trudności, gdyż czę-
ści zamienne są łatwo dostępne.
Ad 3) Należy pamiętać o dodatkowej zalecie za-
stosowania kaskadowych rozwiązań, a mianowicie  
o bardzo głębokiej modulacji mocy, np. dla 3 kotłów 
35 kW zakres modulacji może wynosić od 10 kW do 
105 kW, co jest bardzo ważne na przykład w okresie 
letnim, gdy podgrzewamy tylko c.w.u.
Ad 4) Pamiętajmy, że nie psują się tylko te urzą-
dzenia, które nie zostały sprzedane. Tak więc jeżeli 
mamy do dyspozycji nie jedno, a więcej urządzeń 

podłączonych w kaskadzie, to prawdopodobień-
stwo, że w pensjonacie czy w przedszkolu zabraknie 
c.w.u. ze względu na awarię jest minimalne. Jeżeli 
powstanie usterka w jednym urządzeniu, to pozo-
stałe nadal pracują.
Na koniec warto jeszcze dodać, że oprócz wszystkich 
wspomnianych zalet powyższe rozwiązanie niejed-
nokrotnie jest znacznie tańsze, porównując wszyst-
kie koszty, jakie należy ponieść podczas realizacji, 
jak i późniejszej eksploatacji. 
W artykule wykorzystano materiały techniczne 
marki Beretta  
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Nowa Kawka na ograniczenie niskiej emisji

Obniżenie wymogu dotyczącego liczby mieszkańców 
miast oraz zawężenie możliwych działań inwestycyj-
nych – to główne zmiany w programie Kawka. 
NFOŚiGW zweryfikował program priorytetowy Kawka 
„Poprawa jakości powietrza Część 2) Kawka – Likwi-
dacja niskiej emisji, wspierająca wzrost efektywności 
energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych 
źródeł energii” w celu zapewnienia  komplementarno-
ści z funduszami unijnymi, w tym regionalnymi Pro-
gramami Operacyjnymi 2014-2020.
Zmieniona została wielkość miejscowości (określonej 
jako liczba ludności) z 10 tys. do 5 tys., kwalifikującej 
przedsięwzięcia z danego obszaru do dofinansowa-
nia, ograniczenie nie dotyczy miejscowości uzdrowi-
skowych. W zmienionym programie zawężono katalog 
przedsięwzięć do likwidacji bądź modernizacji lokalnych 
źródeł ciepła oraz do działań edukacyjno-informacyj-
nych. Wprowadzono przy tym dodatkowe wymagania 
dla kotłów opalanych paliwem stałym, gdy przedmio-
tem zadania będzie wymiana istniejącego węglowe-
go źródła ciepła na urządzenie o wyższej sprawności.
Budżet programu Kawka wynosi 120 mln zł. 
NFOŚiGW chce w trzecim kwartale tego roku rozpo-
cząć kolejny nabór wniosków dla WFOŚiGW.
W dwóch pierwszych edycjach programu Kawka 

na poprawę jakości powietrza przyznanych zosta-
ło łącznie prawie 637 mln zł. Z finansowania skorzy-
stało ponad 60 miast w 12 regionach kraju. Zlikwido-
wanych zostało prawie 34,5 tys. pieców węglowych 
i zastąpiono je przyłączami do miejskich sieci cie-
płowniczych i prawie 9 tys. niskoemisyjnymi źródła-
mi ciepła, takimi jak: kotły gazowe, pompy ciepła, 
ogrzewanie elektryczne.
Celem Programu priorytetowego Kawka jest zmniej-
szenie narażenia ludności na oddziaływanie zanie-
czyszczeń powietrza, w szczególności pyłów PM10, 
PM2,5 oraz benzo(a)pirenu zagrażających zdrowiu  
i życiu ludzi w strefach, w których występują znaczą-
ce przekroczenia dopuszczalnych i docelowych pozio-
mów stężeń tych zanieczyszczeń i dla których opraco-
wane zostały programy ochrony powietrza. Pieniądze 
z dotacji płyną do samorządów, ale ostatecznym od-
biorcą dofinansowania mogą być m.in. osoby fizycz-
ne, wspólnoty mieszkaniowe, deweloperzy. Dofinan-
sowanie wynosi do 90% kosztów kwalifikowanych 
inwestycji z czego ze środków NFOŚiGW dofinansowa-
nie w formie dotacji wynosi 45%. Pozostała część bę-
dzie uzupełniana przez wojewódzkie fundusze ochro-
ny środowiska w ustalonej przez nie formie.
Więcej informacji o programie KAWKA

http://www.biawar.com.pl
http://www.instalreporter.pl
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/poprawa-jakosci-powietrza/#c2
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oraz prędkość powietrza zmierzoną zgodnie z nor-
mą iSO 27327-1 (wg materiałów firmy Frico). 
W przypadku wysokości montażu poniżej 2,5 metra, 
zazwyczaj dobrze jest wybrać kurtynę, która może 
zapewnić ok. 2,5 m/s w odległości równej wysoko-
ści montażu. Należy zwrócić uwagę, że prędkość 
powietrza przy wymiarowaniu nie jest prędkością, 
jaką powietrze powinno mieć na poziomie podło-
gi w rzeczywistej instalacji, lecz mocą, jaką musi 

  Pola zastosowań
Na początku artykułu chciałbym powołać się na roz-
porządzenie ministra infrastruktury w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. Paragraf § 63 w rozdzia-
le 3, informuje, że „Wejścia z zewnątrz do budynku  
i pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi nale-
ży chronić przed nadmiernym dopływem chłodnego 
powietrza przez zastosowanie przedsionka, kurtyny 
powietrznej lub innych rozwiązań nieutrudniających 
ruchu. Wymagania te nie dotyczą wejść nieprzewi-
dzianych do stałego użytkowania”.
Należy zwrócić uwagę, że kurtyny powietrzne oprócz 
ochrony przed nadmiernym dopływem chłodnego 
powietrza do pomieszczenia znajdują również inne 
zastosowania np. w chłodni lub w przemyśle. Chłod-
nia jest wymagającym pomieszczeniem. Duże róż-
nice temperatury powodują straty energii, wzrost 

temperatury w zimnych obszarach, kondensację  
i oblodzenie na podłodze czy na sprzęcie chłodni-
czym. rozsądnym wyborem do utrzymania tem-
peratury w chłodni jest wybór kurtyny zimnej (bez 
wymiennika ciepła). Kurtyny powietrzne stoso-
wane w przemyśle mają nie tylko oddzielić strefy  
o różnej temperaturze, ale również zapobiec dosta-
waniu się zanieczyszczeń, pyłu czy gazów spalino-
wych do wnętrza.

Impuls kurtyny powietrznej
Do oceny wydajności kurtyny powietrznej używa 
się pojęcia impulsu, który opisuje siłę danej barie-
ry powietrznej.

impuls = ilość powietrza x gęstość x prędkość 
powietrza 
[kgm/s2] = [m3/s] x [kg/m3] x [m/s]

Jednostką impulsu jest 
[kgm/s2], czyli niuton (N). 
impuls można uzyskać 
na różne sposoby. Pro-
dukt o wysokiej prędkości  
i małym przepływie może 
mieć taki sam impuls, co 
produkt o niskiej prędko-
ści i dużym przepływie po-
wietrza. Aby uzyskać skuteczną barierę powietrzną  
w całym otworze drzwiowym, impuls musi być od-
powiednio silny do samej podłogi. Dlatego przy do-
borze kurtyny należy koniecznie uwzględnić pręd-
kość powietrza.
Stosunek między wielkością drzwi i wymaganą mocą 
kurtyny powietrznej nie jest liniowy. im większe drzwi, 
tym wymagana jest większa moc. Jako odniesienie 
postanowiłem wykorzystać odległość do podłogi 

Wskazówki właściwego 
doboru kurtyn powietrznych

toMasz DuRKo
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pewnić odpowiednią temperaturę wodzie przepły-
wającej przez wymiennik w kurtynie. 
W przypadku kurtyn z grzałkami elektrycznymi trze-
ba sprawdzić czy na obiekcie jest odpowiedni zapas 
mocy elektrycznej na zasilanie grzałek. Zdarza się 
również, że kurtyna powietrzna jest stosowana jako 
urządzenie do dogrzewania pomieszczenia, co nie jest 
zgodne z jej przeznaczeniem. Jeżeli już jednak ma peł-
nić taką funkcję, należy pamiętać o sumowaniu mocy 
grzewczej kurtyny z ogrzewaniem podstawowym.

istotnym elementem przy wyborze kurtyny jest rów-
nież wkomponowanie urządzenia w aranżację obiek-
tu. O umiejscowieniu kurtyny decydują nie tylko wzglę-
dy energetyczne, ale też dążenie do wkomponowania 
kurtyny w wystrój wejścia, tak aby stanowiła estetycz-
ny element i pełniła jednocześnie swoją funkcję. Dla-
tego wykonuje się kurtyny o nietypowych kształtach 
oraz wykonanych ze stali nierdzewnej.
Fot. Systemair/Frico  

dysponować urządzenie, aby skompensować na-
pór wiatru i różnicę ciśnienia, występujące w rze-
czywistym wejściu.

Kurtyna a wentylacja
Przy doborze kurtyny bardzo ważnym elemen-
tem jest podciśnienie i napór wiatru. Podciśnienie  
w budynku znacznie obniża sprawność kurtyny po-
wietrznej. Dlatego należy odpowiednio zbilansować 
wentylację. Kurtyna nie chroni przed niedoborem 
ilości powietrza, który wynika z nierównoważonej 
wentylacji (podciśnienia). Jeśli otwór jest narażo-
ny na działanie wiatru, wpływa to na wydajność 
kurtyny powietrznej. Kurtyna powietrzna wytrzy-
muje prędkość wiatru do 3 m/s, w zależności od 
warunków. W istniejącym otworze, który jest na-
rażony na większy napór wiatru, można zastoso-
wać mocniejsze ogrzewanie, aby poprawić komfort.

Kurtyna wpasowana w otwór
Znając już charakterystykę budynku i wymiar otwo-
ru oraz zasięg strumienia powietrza deklarowanego 
przez producenta możemy dobrać właściwą kurtynę 
powietrzną. Szerokość kurtyny powietrznej nie po-
winna być mniejsza od szerokości zabezpieczanego 
otworu. Jeżeli drzwi lub brama jest szersza niż wy-
miar pojedynczej kurtyny, należy łączyć urządzenia 
ze sobą, aż pokryjemy cały otwór wejściowy. istot-
nym aspektem montażu kurtyny jest, aby urządzenie 
było zamontowane, jak najbliżej otworu wejściowe-
go. Odsunięcie kurtyny powietrznej na większą odle-
głość niż 15 cm od drzwi spowoduje, że kurtyna nie 
będzie spełniała swojej funkcji. W takim przypadku 

należy zamontować dłuższą kurtynę. Najczęstszym 
typem montażu kurtyny powietrznej jest zamonto-
wanie jej poziomo nad otworem wejściowym, jeśli 
taki sposób montażu jest niemożliwy wtedy kurty-
nę powietrzną można zainstalować z boku wejścia. 
Jeśli wejście jest zbyt szerokie, rekomendowanym 
montażem jest zainstalowanie dwóch kurtyn z obu 
stron wejścia. 

Kurtyny z funkcją podgrzewania powietrza
Obecnie na rynku polskim występują kurtyny z grzał-
kami elektrycznymi, z wymiennikiem wodnym, zimne, 
a także hybrydowe (połączenie dwóch nagrzewnic: 
wodnej i elektrycznej), gazowe oraz pracujące jako 
pompa ciepła. W zależności od wymagań stawianych 
przez inwestora i jakim medium grzewczym dyspo-
nuje użytkownik, należy wybrać odpowiedni model. 
W przypadku kurtyn powietrznych z wymiennikiem 
wodnym należy mieć na uwadze dostępną moc źró-
dła ciepła (pieca, kotła czy węzła cieplnego), aby za-

Kurtyny powietrzne nie są w stanie 
zabezpieczyć otworu wejściowego 
w 100% przed napływem zimnego 
powietrza do pomieszczenia. Straty 
ciepła można ograniczyć o 60-80%.

regaty Branży hVACr 2015 to impreza żeglarska prze-
znaczona dla firm i osób związanych z branżą grzew-
czą, wentylacyjną, klimatyzacyjną i chłodniczą, zwa-
ną w skrócie hVACr oraz branż pokrewnych. 
regaty portalu hVACr.pl dla branży hVACr organi-
zowane są w roku 2015 po raz trzeci. W zawodach 
weźmie udział 10-40 załóg, reprezentujących firmy  
z całej Polski, a uczestniczyć w nich będzie około 
150-300 osób. W zawodach biorą udział przedsta-
wiciele producentów oraz dystrybutorów urządzeń 
i systemów hVACr, mediów, uczelni i szkół oraz sto-
warzyszeń branżowych. 

regaty tradycyjnie już odbędą się w pierwszy wrze-
śniowy weekend: 5-6 września 2015 r. w Giżycku.

Regaty branży HVACR
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jątkowym powodzeniem cieszą się termodynamicz-
ne podgrzewacze wody. Stanowią one rozwiązanie 
alternatywne dla systemów solarnych. ich działanie 
nie jest uzależnione od pogody – stąd rosnący udział  
w rynku. De Dietrich rozszerza typoszereg pomp ciepła 
do wody użytkowej KALiKO TWh. Dołączyły dwie kon-
strukcje: KALiKO Essentiel oraz KALiKO Split. Pierwsza 
z nich to termodynamiczny podgrzewacz do pracy 
na powietrzu obiegowym, wyposażony we wspar-
cie w postaci grzałki elektrycznej o mocy 1550 W.  
Podgrzewacz wyprodukowany w klasie efektyw-
ności energetycznej A z dobrym współczynnikiem 
COP do 3,02 proponowany jest w dwóch pojemno-
ściach – 180 oraz 230 litrów. Prosta i funkcjonalna 
konsola sterownicza pozwala użytkownikowi na wy-
bór dwóch trybów pracy: oszczędny – wykorzystu-
jący jedynie moduł termodynamiczny do produkcji 
ciepłej wody oraz hybrydowy – z grzałką elektrycz-

ną. Wodę możemy podgrzać maksymalnie do tem-
peratury 65°C.
Druga konstrukcja o nazwie KALiKO Split rozdziela 
podgrzewacz o pojemności 200 i 270 litrów od jed-
nostki termodynamicznej montowanej na zewnątrz. 
Moc elektryczna jednostki termodynamicznej 1750 W  
oraz wysoki współczynnik COP do 3,42 stawiają KALi-
KO Split w gronie urządzeń o najwyższej efektywno-

  Nowy kocioł 
kondensacyjny
MCR3 Plus

harmonogram wdraża-
nia dyrektywy ErP narzu-
ca dwie daty: 1 sierpnia 
i 26 września. Pierwsza 
z nich wymaga, aby po-
cząwszy od tego dnia 
sprzedawane kotły ze 
zintegrowaną pom-
pą obiegową miały ten 

komponent w klasie energetycznej A. W tym kontek-
ście zadebiutuje następca jednego z najbardziej roz-
poznawalnych urządzeń na rynku – kocioł konden-
sacyjny MCr3 Plus. Krótka, bo niespełna 3-letnia, 

obecność na rynku zaowocowała sprzedażą ponad 
20 tysięcy wersji MCr3, co dało pozycję lidera w seg-
mencie małych kotłów kondensacyjnych. Pierwsze 
dni sprzedaży wersji Plus zapowiadają jeszcze więk-
szy wolumen sprzedażowy w podobnym okresie. 
Kocioł niewiele się zmieni – spełni bowiem wymóg 
dyrektywy tj. zostanie wyposażony w elektroniczną 
pompę modulowaną klasy A. Dodatkowo zyska za-
bezpieczenie przed zbyt niskim stanem wody w ko-
morze kotła. Zostały oczywiście utrzymane miksy 
pakietowe kotła MCr3 Plus cieszące się wśród in-
stalatorów wyjątkową popularnością. 

KALIKO TWH

Szczególny nacisk w grupie kładziony jest na produk-
ty wykorzystujące źródła odnawialne. Na rynku wy-

Druga połowa 2015 roku to szczególny okres dla branży 
grzewczej. Trwają bowiem intensywne przygotowania do 
wdrożenia zaleceń związanych z zapisami dyrektywy ErP. 
Wiele znanych i popularnych produktów zniknie z ofert 
producentów, ale jest to również niepowtarzalna okazja dla 
zaprezentowania nowości. Ich zapowiedzią była największa 
i najbardziej prestiżowa impreza targowa ISH we Frankfurcie 
nad Menem. Jednym z największych wystawców była grupa 
przemysłowa BDR Thermea, którą reprezentowała między 
innymi marka De Dietrich.

Nowości 2015  
w ofercie De Dietrich

walDeMaR MatuszyńsKi

Wszelkie nowości będą dostępne  
od 1 sierpnia br. Szczegóły opubli-
kowane zostaną na stronach in-
ternetowych: www.dedietrich.pl 
i www.dedietrich-pompyciepla.pl 
oraz w Katalogu 2014-2, który uka-
że się z końcem września 2015.

KALiKO TWh

MCr3 PlusKALiKO Split 
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ści. rozwiązanie to jest polecane dla małych domów, 
gdzie trudno o odpowiednie kubaturowo pomiesz-
czenie dla podgrzewaczy ze zintegrowaną jednost-
ką termodynamiczną. Nie bez znaczenia jest fakt, że 
emitowany hałas, pomimo że jest niewielki, zostanie 
przeniesiony na zewnątrz.

NeOvo – nowy kocioł olejowy

W ramach wymiany urządzeń dopasowanych do 
wymagań dyrektywy ErP, firma De Dietrich wy-

cofuje serię małych kotłów 
olejowych GTU. Ten skrót to 
cała historia marki, która na 
pewnym etapie rozwojowym 
oparła konstrukcję kotłów  
o wysokiej jakości żeliwo pro-
dukowane we własnej od-
lewni. Kocioł olejowy GTU  
w różnych wcieleniach był pro-
dukowany od ponad 30 lat.  
W tym czasie zyskał również  
i na rynku polskim wyjątkowo 
dobrą opinię. Firma ma na-
dzieję, że nowy kocioł NeO-
vo będzie godnym następcą. 
Nowa konstrukcja zaprezen-
towana zostanie w dwóch wy-
konaniach: klasycznej pod 
nazwą NeOvo EcoNOx EFU  
i kondensacyjnej NeOvo Con-
dens EFU. Wersja kondensa-
cyjna wykonana w sprawdzo-

nej technologii dwóch wymienników, żeliwnego  
i ceramicznego, dała w efekcie sprawność sięgają-
cą 101,5%, co w kontekście wymagań Dyrektywy 
ErP dało klasę A efektywności energetycznej. Nowo 
zaprojektowany palnik spełnia najostrzejsze nor-
my związane z emisją NOx i CO. Początkowo wersja  
EcoNOx zadebiutuje w mocach 22 i 29 kW a Condens   
w mocach 19, 24 i 32 kW. Obie wersje będzie można 
zestawiać w kompakty uzupełnione o podgrzewacze 
leżące 110 i 160 litrów. Do wyboru będą dwie konso-
le sterownicze – B oraz inicontrol 2.  

De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o.
ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław
tel. 71 71 27 400
infolinia 801 080 881, biuro@dedietrich.pl
www.dedietrich.pl, www.blog.dedietrich.pl 
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NeOvo

Grupa Klima-Therm – nowa odsłona w Internecie

„We Care About Air” – to zarówno nowe motto, jak i sy-
gnał nowej odsłony strony korporacyjnej Grupy KLiMA-
-ThErM. Unowocześniona graficznie witryna została 
rozbudowana o informacje na temat polskich oraz za-
granicznych spółek w 6 krajach. Grupa KLiMA-ThErM 
wdrożyła nową wersję strony internetowej, będącej 
wizytówką całej organizacji. Stronę uzupełniono m.in. 
o wizytówki wszystkich 8 spółek w 6 krajach w Polsce 
(KLiMA-ThErM S.A., KLiMOr S.A., FG Poland S.A., EUrO-
-CLiMA Sp. z o.o., G.A.S. Sp. z o.o.), Szwecji (FG Nordic 
AB), Finlandii (FG Finland OŸ) oraz w Estonii, na Litwie  
i Łotwie (FG Baltics OÜ). Witryna zawiera również prze-
gląd wszystkich marek produktowych w ramach port-

folio rozwiązań klimatyzacyjnych i wentylacyjnych ofe-
rowanych przez Grupę KLiMA-ThErM (m.in. FUJiTSU, 
KLiMOr oraz KLiMA-ThErM by CLiNT).
Zmiany na witrynie obejmują m.in.:
• nowy, atrakcyjny wygląd zaprojektowany w oparciu  
o najnowsze trendy graficzne w marketingu internetowym 
- np. mechanizm dynamicznego przeglądania treści przez 
płynne nakładanie się elementów graficzno-tekstowych.
• film korporacyjny zamieszczony na stronie głównej;
• baza najważniejszych publikacji związanych z działal-
nością Grupy KLiMA-ThErM.
Strona została przygotowana w dwóch językach – pol-
skim i angielskim. 
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czym (np. podłogówka), dzięki modułowi „hydrokit”  
(BiAWAr hK) ze sterownikiem. 
Ogrzewanie podłogowe, a przede wszystkim grzej-
nikowe, może być również używane wyłącznie do 
ogrzewania (zima), a powietrzne jednostki wewnętrz-
ne wyłącznie do chłodzenia (lato). Ponadto do jed-
nostki zewnętrznej można podłączyć moduł BiAWAr 
EMiX, służący do produkcji ciepłej wody użytkowej  
w osobnym zasobniku c.w.u., który do ogrzewania wy-
korzystuje głównie ciepło powstające podczas chło-
dzenia. Daje to ogromną przewagę nad typowymi po-
wietrznymi pompami ciepła, ponieważ ogrzewanie 
wody jest bardzo ekonomiczne, nie obniża współ-
czynnika sprawności pompy ciepła i może zacho-
dzić jednocześnie z procesem chłodzenia budynku.

Budowa pomp BIAWAR MULTISPLIT

inwerterowo sterowana sprężarka, umożliwia 
optymalne dopasowanie mocy grzewczej do ak-
tualnego zapotrzebowania na ciepło lub na chłód  
w budynku oraz odpowiednie zbilansowanie mocy 
grzewczej, potrzebnej do przekazania na wodny sys-
tem grzewczy (np. podłogówka) w stosunku do po-
wietrznych jednostek wewnętrznych, tak żeby we 

  BIAWAR MULTISPLIT 

To kompletny, nowoczesny i bardzo elastyczny sys-
tem na bazie powietrznej pompy ciepła z modulo-
waną mocą grzewczą, do budynków o zapotrze-
bowaniu na ciepło 1-13 kW, dostosowany do pracy  
w warunkach klimatu chłodnego, aż do -32°C. Cie-
pło zawarte w powietrzu otaczającym budynek, od-
zyskiwane jest przez jednostkę zewnętrzną o mocy 
do 6, 9, 11 lub 13 kW i przekazywane przez czynnik 

chłodniczy bezpośrednio do jednej lub kilku jedno-
stek wewnętrznych. Do dyspozycji w ofercie firmy  
NiBE-BiAWAr, znajdują się jednostki wewnętrzne za-
równo ścienne (BiAWAr AW), jak i przypodłogowe 
(BiAWAr AF), pracujące w systemie powietrze/po-
wietrze. Wyjątkową zaletą systemu BiAWAr MULTi-
SPLiT jest jego „elastyczność”, która daje możliwość 
ogrzewania lub chłodzenia powietrzem kilku pomiesz-
czeń równocześnie, przy jednoczesnym ogrzewaniu/
chłodzeniu pomieszczeń, wodnym systemem grzew-

Powietrze jest darmowe, 
dlaczego więc tego nie 

wykorzystać? Idealne 
do tego celu są pompy 
ciepła typu powietrze/
powietrze, które jako źródło 

ciepła wykorzystują powietrze 
zewnętrzne, nie wymagają 
więc dolnego źródła w postaci 
sond pionowych lub kolektora 
gruntowego. Pompy na powietrze 

zewnętrzne cieszą się 
ogromną popularnością 

                     w krajach zachodniej Europy. 
Według raportu Europejskiego Stowarzyszenia Pomp 
Ciepła EHPA, dominującym dolnym źródłem dla pomp 

ciepła jest i w najbliższej przyszłości pozostanie powietrze. 

BIAWAR MULTISPLIT 
Źródło domowego ciepła 

MałGoRzata sMuczyńsKa

Możliwości konfiguracji systemu BiAWAr MULTiSPLiT pracującego w funkcji ogrzewania/chłodzenia i c.w.u.
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pompa ciepła ma produkować ciepłą wodę użytko-
wą, oprócz wielu możliwych konfiguracji jednostek 
wewnętrznych, możemy osobno podłączyć moduł 
EMiX, służący do ogrzewania wody w zewnętrznym 
zasobniku c.w.u., o wybranej pojemności. Co więcej, 
pompa ciepła BiAWAr MULTiSPLiT, może być prze-
znaczona wyłącznie do produkcji dużej ilości cie-
płej wody użytkowej (aż do 1200 l dla AEi1G 110 EMX 
+ 4xEMiX), pokrywając zapotrzebowanie na c.w.u. 
obiektów komercyjnych, takich jak: hotele, pensjo-
naty, szkoły oraz obiektów przemysłowych. System 
BiAWAr MULTiSPLiT może być idealnym rozwiąza-
niem również do domów z poddaszem, w których 
latem, nawet mimo dobrego docieplenia dachu, przy-
dałoby się chłodzenie piętra. 

Analiza kosztów oraz okres zwrotu 
inwestycji

Wyliczenia wykonane w kalkulatorze oszczędności 
kosztów (http://kalkulator-pomp-ciepla.biawar.com.
pl/) wskazują, że inwestycja w powietrzną pompę cie-
pła BiAWAr MULTiSPLiT 13kW, zastosowaną do ogrze-
wania i produkcji c.w.u w standardowym domu o po-

wierzchni 200 m2 zamieszkanym przez 4-osobową 
rodzinę, zwróci się już po roku w porównaniu z kotłem 
na gaz płynny, po 2 latach w porównaniu z kotłem elek-
trycznym oraz po 3-4 latach w porównaniu z kotłem 
olejowym i na gaz ziemny. Tak krótki okres zwrotu in-
westycji, wynika przede wszystkim z niskiej ceny urzą-
dzeń oraz unikalnych rozwiązań technologicznych za-
stosowanych w systemie BiAWAr MULTiSPLiT.  

wszystkich pomieszczeniach została osiągnięta za-
dana temperatura wewnętrzna. Proces rozmraża-
nia jednostki zewnętrznej realizowany jest inaczej niż  
w standardowych pompach powietrznych, ponieważ 
zamiast funkcji rewersu (odwrócenia obiegu), w po-
czątkowej fazie procesu rozmrażania, zastosowany 
jest by-pass gorącego gazu, za pomocą którego część 
czynnika chłodniczego zawracana jest na parownik. 
Takie rozwiązanie jest korzystne ze względu na mniej-
sze ryzyko zaburzenia komfortu cieplnego w budynku.

Przeznaczenie systemu

BiAWAr MULTiSPLiT znajduje zastosowanie zarówno 
w budynkach nowych, ale i termomodernizowanych, 
również tam, gdzie nie ma możliwości podłącze-

nia urządzenia z wewnętrznym syste-
mem rozprowadzenia ciepła lub chło-
du, i w tym celu wykorzystywane jest 
powietrze (np. kamienice i starsze bu-
dynki wielorodzinne, apartamentow-
ce, biura, lokale usługowe itp.). Przy 
zastosowaniu powietrznej jednost-
ki wewnętrznej, otrzymujemy jeden 
z najtańszych systemów grzewczo-
-chłodzących na bazie pompy cie-
pła, ponieważ koszt 6 kW jednost-
ki zewnętrznej wraz z jednostką AW 
S13 wynosi jedynie 7300 zł netto!  
W przypadku ogrzewania/chłodzenia 
pomieszczeń powietrzem, do stero-
wania wystarczy dostarczony z jed-
nostką wewnętrzną pilot. istnieje moż-
liwość zaprogramowania jednego 
pilota do obsługi kilku jednostek we-
wnętrznych pompy ciepła. Powietrz-
ne jednostki wewnętrzne typu AW  
i AF, wyposażone są w jonizator usu-
wający bakterie z powietrza oraz filtr 
wychwytujący zanieczyszczenia stałe. 
Do dyspozycji użytkownika jest kilka 

funkcjonalnych trybów pracy urządzenia takich, jak: 
program nocny (obniżanie wydajności przez 10 h),  
maksymalna moc, tryb usuwania wilgoci. Przycisk 
funkcyjny pilota „iFeel” pozwala na aktywację czujni-
ka temperatury w pilocie i dostosowanie wydajności 
pompy ciepła, w celu osiągnięcia zadanej tempera-
tury w pomieszczeniu, w którym aktualnie przeby-
wamy. Urządzenia wyposażone są również w progra-
mator czasowy, który pozwala na programowanie 
pracy pompy ciepła na okres jednej godziny, dnia, 
tygodnia oraz okresu urlopowego. 
Do budynków nowych, znakomicie sprawdza się jed-
nostka wewnętrzna typu „hydrokit” (BiAWAr hK), pra-
cująca w układzie powietrze/woda, która umożliwia 
przekazywanie ciepła przez wodne systemy grzew-
cze oraz ma wbudowany moduł elektryczny. Jeżeli 

System na bazie powietrznej pompy ciepła BiAWAr MULTiSPLiT
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Zastosowanie BIAWAR MULTISPLIT: 
•	instalacje	ogrzewania/chłodzenia	w	nowo	po-
wstałych budynkach;
•	instalacje	ogrzewania/chłodzenia	w	budyn-
kach poddawanych termomodernizacji; 
•	w	budynkach	bez	instalacji	rozprowadzenia	
ciepła lub w instalacjach z ogrzewaniem podło-
gowym, ściennym, grzejnikowym, z klimakon-
wektorami, w systemach mieszanych; 
•	jako	jedyne	źródło	ciepła	lub	do	współpracy	
ze szczytowym źródłem ciepła;
•	w	budownictwie	jednorodzinnym,	wieloro-
dzinnym, biurach, budynkach usługowych.
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  Zabudowa z płyt G-K 
…w dwóch warstwach 

Podstawowe zasady montażu stelaży niezależnie 
od producenta są jednakowe. Konstrukcja musi 
być odpowiednio przymocowana i zabudowana 
płytami G-K. Stelaż podtynkowy jest zwykle zabu-
dowywany za pomocą płyt G-K. Najczęściej stosu-
jemy płyty o grubości 12,5 mm. Takie płyty powin-
ny być ułożone w 2 warstwach, tak by zabudowa 

uzyskała odpowiednią sztywność i ułożona glazura 
na tej powierzchni nie popękała pod naciskiem ce-
ramiki. Możemy także zastosować płyty pokrywa-
jące innego typu jak np. płyty włókowe Fermacell,  
które dzięki większej wytrzymałości w porównaniu  
z płytami G-K  mogą być stosowane jako pojedyn-
cza płyta o grubości 18 mm. Stosując stelaże do za-
budowy lekkiej, czyli do zabudowania płytami G-K, 
możemy uzyskać oczekiwane w łazience półki lub 
możemy stworzyć wyspy. 

Projektując łazienkę, poszukujemy rozwiązań, które umożliwią nam swobodę  
w aranżacji przy jednoczesnym zachowaniu pełnego bezpieczeństwa, 
wytrzymałości i trwałości przez lata użytkowania. Stelaże do montażu ceramiki  
i armatury sanitarnej zwiększają swobodę aranżacji i ułatwiają montaż. Niestety, 
nawet najlepszy i najbardziej zaawansowany technicznie stelaż nie zagwarantuje,  
że konstrukcja wykonana za jego pomocą będzie trwała i estetyczna. 

O stelażach 
instalacyjnych  
i błędach w ich 
zabudowie 

Jakich błędów unikać?  
– podpowiedź eksperta 

aDaM bRząKowsKi

Ustawienie wysokości stelaża

Najczęściej popełnianym błędem podczas montażu 
stelaży podtynkowych jest nieprawidłowe ustawienie 
wysokości stelaża względem przyszłej posadzki. Więk-
szość stelaży ma zaznaczony na ramie punkt, który 
określa wysokość 1 m od przyszłej posadzki. Fachowcy 
często przyjmują, że zaznaczona wysokość jest wyso-
kością od poziomu wylewki, a to oznacza błąd o oko-
ło 15 mm stanowiący grubość płytek wraz z klejem. 
Niestety błędy w ustaleniu odpowiedniej wysokości 
są często znacznie większe, a zauważone bywają do-
piero podczas montażu samej miski. Na szczęście są 
na rynku stelaże, które umożliwiają regulację wyso-
kości przyłączy niezależnie od zamontowanej ramy. 

http://www.instalreporter.pl


Przymocowanie ramy do ściany 
i posadzki

rama stelaży do zabudowy lekkiej musi być odpo-
wiednio zamontowana do ściany i posadzki. Miska 
ustępowa zamontowana na prawidłowo zamocowa-
nym i zabudowywanym stelażu powinna wytrzymać 
zgodnie z normą PN-EN 997 obciążenie statyczne 
sięgające 400 kg, a w przypadku umywalki obcią-
żenie może sięgać 150 kg. Spotkałem się jednak  
z przypadkami, gdy niepoprawnie lub niestarannie 
zamontowany stelaż spowodował pękanie płytek  
i uginanie się ceramiki pod naciskiem kilkudziesięciu 
kilogramów. Chciałbym zwrócić uwagę, że każdy ste-
laż podtynkowy powinien przejść badania kontrolne 
potwierdzające wytrzymałość konstrukcji zgodnie  
z normą PN-EN 997. Przypadki problemów z nośno-
ścią i wytrzymałością zabudowy stelaży do ceramiki 
sanitarnej wynikają prawie zawsze z błędów podczas 
montażu. W większości przypadków stelaże monto-
wane są do masywnej ściany murowanej oraz do po-
sadzki. Montaż odbywa się zwykle tylko w 4 punk-
tach: dwa do posadzki oraz dwa do ściany. Użycie 
nieprawidłowych kotew może spowodować oblu-
zowanie mocowania i uginanie się całej konstrukcji. 
Pamiętajmy, że do silikatów wymagane są inne ko-
twy niż do porotermu, a jeszcze inne do gazobetonu. 
Dolne mocowania (stopki) są przytwierdzane do po-
sadzki. Posadzka betonowa wydaje się wyjątkowo wy-
trzymałym podłożem i punktem mocowania. Niestety 

nie zawsze tak jest. Jastrychy cementowe wykonywa-
ne z tzw. moksokreta często mają wytrzymałość za-
ledwie 10 MPa przy grubości 4 cm, uzyskujemy więc 
bardzo słaby punkt mocowania. Byłem świadkiem mo-
cowania stelaża do posadzki w nowo wybudowanym 
bloku do posadzki, która miała zaledwie 4 cm grubo-
ści. Standardowe kotwy umożliwiały przymocowanie 
stopek w sposób gwarantujący stabilność konstruk-
cji. Mocowanie stopek stelaża przez wylewkę i war-
stwę styropianu do płyty stropowej, także nie gwa-
rantuje stabilności konstrukcji. Powodem problemów  
w takiej sytuacji jest warstwa styropianu umieszczona 
pod jastrychem. Posadzka „pływająca” wymaga so-
lidnego mocowania stelaży do wylewki o odpowied-
niej wytrzymałości lub ustawienia i przymocowania 
stopek bezpośrednio do płyty stropowej. 
Takie rozwiązanie jest szczególnie polecane przy 
tworzeniu tzw. „wysp”. 

Wyspy a …ich szczególne wymagania

Montaż 
Montaż stelaży w takim przypadku odbywa się z po-
minięciem montażu góry konstrukcji do ściany. Brak 
możliwości mocowania góry konstrukcji do ściany 
wymaga stworzenia wyjątkowo sztywnej konstrukcji  
o odpowiedniej szerokości. Należy pamiętać, że szer-
sza konstrukcja będzie sztywniejsza. Montaż dwóch 
warstw płyt G-K, także zwiększa sztywność konstrukcji.  

Podłączenie do kanalizacji
Budowa wyspy wymaga, zwrócenia szczególnej uwa-
gi na instalację kanalizacji. Należy pamiętać o od-
powietrzeniu kanalizacji. Nie możemy dopuścić do 
sytuacji, gdy „wyspa” z miską ustępową będzie pod-
łączona do rury kanalizacyjnej jako ostatni element. 
Podłączenie miski ustępowej do niewystarczająco 
napowietrzonej rury kanalizacyjnej będzie skutko-
wało podsysaniem bądź bulgotaniem wody w przy-
rządach zamontowanych w szeregu przed WC. Planu-
jąc łazienkę z wyspą, powinniśmy szczególną uwagę 

Viega Eco Plus

Jakość w każdej sytuacji

viega.pl

Zalety w praktyce
Prosta instalacja, wytrzymałe  materiały wysokiej jakości, cztery wysokości montażu ceramiki  
i możliwość łączenia stelaża ze wszystkimi płytkami uruchamiającymi Visign. Funkcjonalność, technologia 
i uniwersalność: Viega Eco Plus – jeden system, tak wiele korzyści. Viega. Liczy się pomysł!

0 7 / 2 0 1 5

r
e

k
l

a
m

a

Pamiętajmy, że większość przyborów 
ceramicznych i armatury ma znorma-
lizowane wysokości montażu. Górna 
krawędź ceramiki mierzona od goto-
wej posadzki powinna wynosić dla:
•	miski	ustępowej	oraz	bidetu	40	cm,
•	umywalki	85	cm,
•	pisuaru	65	cm.

http://www.viega.pl
http://www.instalreporter.pl
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50 bakterii z grupy Coli i żadnej bakterii Salmonella. 
Powszechnym błędem popełnianym przez instala-
torów, a nawet przez projektantów, jest montowanie 
rur wody zimnej bezpośrednio obok rur wody ciepłej 
czy ogrzewania. Kontakt rury z wodą ciepłą spowo-
duje szybkie ogrzanie się wody w instalacji wody 
zimnej, a tym samym bardzo szybkie namnażanie 

się bakterii, przede wszystkim z rodziny Legionella.  
Bakterie Legionella namnażają się już powyżej 20°C,  
a w instalacji wody zimnej nie mamy możliwości do-
konania dezynfekcji termicznej, jak to ma miejsce  
w instalacji wody ciepłej. Europejskie i krajowe prze-
pisy dotyczące instalacji wody użytkowej precyzują 
tematykę projektowania instalacji w ten sposób, by 
zapewnić jej maksymalne bezpieczeństwo. Normy 
EN 1717 oraz EN 806-1 do 6 określają, jak powinna 
być wykonana instalacja, by jak najlepiej zabezpie-
czyć wodę użytkową przed rozwojem mikroorga-
nizmów chorobotwórczych. W niektórych z krajów 
europejskich obowiązują już przepisy mówiące o za-
bezpieczeniu w sposób automatyczny (elektronicz-
ny) instalacji wody użytkowej przed stagnacją wody 
oraz przed podgrzaniem zimnej wody powyżej 25°C 
i spadkiem temperatury wody ciepłej poniżej 55°C. 
Najprostszym i najtańszym sposobem zabezpiecze-
nia instalacji wody użytkowej przed rozwojem bak-
terii jest odpowiednie zaprojektowanie np. instalacje 
pierścieniowe oraz ich prawidłowe zaizolowanie.  

zwrócić na układ instalacji kanalizacji sanitarnej  
w danym obiekcie. Dostosowywanie istniejącej kana-
lizacji sanitarnej celem stworzenia wyspy może oka-
zać się praktycznie niemożliwe lub wykonane kosztem 
podstawowych zasad budowy takich instalacji. Pro-
blemy z prawidłowym odpływem wody są jednymi z 
najczęściej spotykanymi w łazienkach.  Zapychające 
się rury czy bulgocąca woda w umywalce, brodziku, 
czy wannie bywają bardzo częste i bardzo irytujące. 
Pisząc o tych problemach, nie mogę jednak dać pro-
stej wytycznej która pozwoli ustrzec się przed powyż-
szymi problemami. Specyfika instalacji kanalizacyjnej 
wymaga indywidualnego podejścia do każdej sytuacji. 

Podłączenie do instalacji wodnej
Przedstawienie wytycznych dotyczących instalacji 
wodnej jest prostsze. Każdy przybór sanitarny musi 
być podłączony do instalacji wody zimnej bądź zim-
nej i ciepłej rurą o odpowiedniej średnicy. Jest jed-

nak kilka dodatkowych szczegółów budowy instala-
cji, na które chciałbym zwrócić uwagę. Wytyczne te 
mają zwiększyć komfort i higienę wody użytkowej  
i zadbać o nasze zdrowie. Wytyczne określa Dyrek-
tywa rady 98/83/WE z dnia 3.11.1998 r. w sprawie ja-
kości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  
Bardziej szczegółowa i restrykcyjna jest Dyrektywa 
2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 
23.10.2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego 
działania w dziedzinie polityki wodnej – ramowa Dy-
rektywa Wodna. Należy mieć świadomość, że zale-
gająca w rurach woda będzie z biegiem czasu coraz 
gorszej jakości, a rozwijające się bakterie i drobno-
ustroje mogą zagrażać naszemu zdrowiu. Normy nie 
bez powodu określają parametry fizyko-chemiczne, 
jakie powinna mieć woda zimna i ciepła. Woda pit-
na to woda zimna o temperaturze do 25°C. Zgodnie  
z normą woda pitna powinna zawierać w jednym mi-
lilitrze wody mniej niż 100 bakterii ogółem, mniej niż 

1   Przymocowanie szyny montażowej do ściany obejmuje m.in. takie czynności, jak: określenie punktów mocowania, zainstalowanie na szynie 
montażowej zestawu mocującego.
2   Na zestawie następnie montuje się sam stelaż, pamiętając o jego odpowiednim ustawieniu z użyciem poziomnicy, przymocowaniu nóżek do podłoża, 
z boku lub obok elementu zamocowaniu profili ściennych do płyt obudowy.
3   Obudowę stelaży najczęściej stanowi podwójne poszycie z płyt gipsowo-kartonowych 2 x 12,5 mm.

Praca

BERETTA: marketing manager 
INSTALSOFT: manager klienta kluczowego 
ONNINEN: handlowiec 
AFRISO: przedstawiciel techniczno-handlowy 
EUROTERM: przedstawiciel handlowy 
TWEETOP: doradca techniczno-handlowy 
DAIKIN: inżynier wsparcia sprzedaży 
TERMECO: doradca techniczno-handlowy 

VESBO: przedstawiciel handlowy 
SANHA: specjalista ds. reklamacji 
KALTER: kierownik robót sanitarnych 
PM Architects and Engineers: projektant 
BTH INSTALACJE: kierownik działu ofert – kosztorysant 
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o wymiarach 212×142 mm, są około 25% mniejsze 
niż porównywalne przyciski spłukujące z serii Geberit  
Sigma. Mniejszym przyciskiem spłukującym jest Ome-
ga60 – przycisk zlicowany ze ścianą, o wymiarach 
184×114 mm. Unowocześnienie spłuczki podtynko-
wej Omega daje możliwość regulacji ilości spłukiwa-
nej wody nawet do 4/2 l. Przyciski montować można 
zarówno od góry, jak i od przodu (82 i 98 cm), tylko 
od przodu (112 cm).

Zdalne przyciski spłukujące

Zdalne przyciski uruchamiające to nowy wymiar wy-
gody. Nie tylko zwiększają funkcjonalność, ale też 
dają nowe możliwości projektowania wnętrza. Do-
wolne zainstalowanie przycisków w odległości na-
wet 2 metrów od spłuczki sprawia, że użytkownik 
sam decyduje o położeniu spłukiwania. Doskona-
le sprawdzają się w małej, jak i dużej łazience, w za-
budowie meblowej, ściance instalacyjnej lekkiej lub 
ciężkiej. Niektóre modele mają funkcję dwudzielne-
go spłukiwania. Stosując przyciski zdalne, trzeba pa-

  W trakcie modernizacji lub remontu łazienki 
największym wyzwaniem jest odpowiednie zapla-
nowanie nieruchomych części wyposażenia, takich 
jak systemy instalacyjne, rury kanalizacyjne i wodo-
ciągowe, a także zagospodarowanie małej przestrze-
ni. W tym wypadku doskonale sprawdzić się może 
ukryta instalacja i zamontowanie toalety wiszącej. 

Spłuczki podtynkowe Omega

Jednym z rozwiązań Geberit, które gwarantują naj-
wyższą jakość wykonania oraz komfortu i przestrzeni 
w łazience, są spłuczki podtynkowe Omega. To nowy 
i niezwykle wszechstronny w zastosowaniu model. 
Przede wszystkim cechuje się niezwykłą elastycz-

nością – regulacja pozwalająca oszczędzać wodę 
może być uruchamiana od frontu albo z góry dla wy-
sokości 82 i 98 cm, a wodę z kolei można podłączyć 
z boku. Dodatkowo istnieje możliwość regulacji ilo-
ści zarówno dużego, jak i małego spłukiwania, któ-
re waha się między 4-7,5 l w przypadku dużej ilości 
oraz 2-4 l w przypadku mniejszej.
Stelaż Geberit Omega dostępny jest w trzech wy-
sokościach montażu (82, 98 i 112 cm). Dzięki temu 
spłuczkę można z łatwością zamontować w pomiesz-
czeniach o dowolnej wielkości i nietypowym kształ-
cie. Spłuczki podtynkowe Omega wyposażone są  
w zintegrowaną rurkę ochronną , służącą do szybkie-
go przeprowadzenia wężyka do podłączania wody 
w toaletach i deskach myjących Geberit AquaClean. 
Głębokość spłuczek Omega wynosi 12 cm, co po-
zwala dopasować je do szerokiej gamy projektów 
naściennej zabudowy.
Kolejną nowością jest zmniejszenie otworu serwiso-
wego do wymiarów 180/110 mm – pozwala to na za-
stosowanie eleganckich i kompaktowych przycisków 
specjalnie dedykowanych do tej grupy spłuczek. Są 
to przyciski Geberit Omega20 i Omega30 oraz zlico-
wany z powierzchnią ściany Omega60.

Przyciski spłukujące Omega

Oferta spłuczek podtynkowych Geberit Omega zapew-
nia także szeroki wybór wyjątkowo niewielkich przy-
cisków spłukujących. Przyciski Omega20 i Omega30,  

Jeszcze kilkanaście lat temu łazienki miały być przede wszystkim funkcjonalne,  
a do ich wystroju nie przywiązywano zbyt wiele uwagi. Dziś powinny być luksusowe, 
ładne i łatwe w utrzymaniu czystości. Realizacja tego trendu wymaga zastosowania 
nowoczesnych rozwiązań technicznych i najwyższej klasy materiałów.

Stelaże i spłuczki Omega  
oraz przyciski zdalne Geberit 

http://www.instalreporter.pl
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miętać o zapewnieniu dostępu do wnętrza spłucz-
ki – wykonaniu rewizji serwisowej. W ofercie marki 
Geberit znajdują się różnego rodzaju zaślepki wyko-
nane z metalu, szkła lub w wersji uniwersalnej – do 
wypełnienia materiałem własnym. 
Przyciski zdalne Geberit dostępne są w 3 wersjach: 
Typ 01, Typ 10 oraz Typ 70. Każdy z nich stwarza nowe 
możliwości przy aranżacji toalety. Są nad wyraz kom-
paktowe, dostępne w różnych kształtach i mogą 
być zamontowane w dowolnie wybranym miejscu.  
To najnowocześniejsze wzornictwo i funkcjonalność 
w jednym. istotną ich cechą jest to, że nie wymaga-
ją doprowadzenia prądu. W przypadku Typu 70 uru-
chomienie spłukiwania następuje za pomocą hydrau-
licznego serwopodnośnika, a w przypadku Typów 01 
i 10 – za pomocą sprawdzonego podnośnika pneu-
matycznego Geberit.
Przycisk Geberit Typ 70 ma zaledwie 11,2 cm szero-
kości. Proste wzornictwo przycisku zdalnego stero-
wania Typ 70 doceniono nagrodą w konkursie Design 
Plus Award 2015 podczas tegorocznych targów iSh 
we Frankfurcie. Przycisk ten nawiązuje do wzornictwa 
przycisku spłukującego Sigma70 i nadaje się do wszyst-
kich spłuczek podtynkowych z serii Sigma i Omega.
Jeszcze mniejsze wymiary mają przyciski zdalnego 
sterowania Typ 01 i 10. Swoje okrągłe kształty zapo-
życzyły z przycisków spłukujących Geberit Sigma01 
i Sigma10. Oba modele pasują do spłuczek z serii 
Sigma, Omega i Delta, a także do spłuczek natyn-
kowych AP123 i AP140.  

  Stelaż Viega Eco Plus do toalet myjących to od-
powiedź firmy z Attendorn na dużą różnorodność to-
alet myjących, które pojawiły się w ostatnich latach 
na rynku. instalator może teraz wykonać całą zabu-
dowę podtynkową w łazience wraz z płytkami, nieza-
leżnie od tego, na jaki model miski i od jakiego pro-
ducenta zdecyduje się klient. Dopiero kiedy wybierze 
on konkretną toaletę lub deskę myjącą, stelaż zosta-
nie przygotowany do odpowiedniego wyposażenia. 
Jest to korzystne rozwiązanie dla wszystkich poten-
cjalnych nabywców, ponieważ dzięki nowemu ste-
lażowi Viega Eco Plus w dowolnym momencie moż-
na w miejsce zwykłej miski ustępowej zamontować 
wersję myjącą. 

Przyłącza ukryte za szklaną płytką
Nowy stelaż Viega Eco Plus do toalet myjących zo-
stał fabrycznie przystosowany do podłączenia wody 
i zasilania elektrycznego. Przyłącza ukryte są za ele-
gancką szklaną płytką, która jest dostępna w trzech 
wersjach pasujących do dostępnych na rynku toalet  
i desek myjących popularnych producentów. insta-
lator łatwo zdejmie szklaną osłonę podczas później-
szych prac montażowych. Miskę ustępową można za-
montować na pięciu różnych wysokościach od 310 mm 
do 390 mm.

Bogaty asortyment Viega Eco Plus
Nowy stelaż do toalet myjących Viega Eco Plus, jak 
wszystkie modele z tej serii, jest od razu gotowy do 
instalacji. Samonośne stelaże oparte na malowa-
nych proszkowo stalowych ramach charakteryzuje 
nie tylko wysoka stabilność, lecz również niezwykła 
łatwość montażu. Zapewnia to regulowany zestaw 
mocujący i zintegrowana pomoc nastawcza. 
 
Szeroka oferta Viega Eco Plus obejmuje różnorod-
ne stelaże do WC, pisuarów, bidetów i umywalek. 
Jeśli w łazience nie ma zbyt wiele miejsca, można 
zastosować oszczędzające miejsce elementy na-
rożne.  

Montaż toalety myjącej w późniejszym etapie wykańczania łazienki bywa bardzo 
skomplikowany, jeśli na początku nie zainstalowano systemu podtynkowego  
z odpowiednimi przyłączami fabrycznymi.  Podłączenia te jednak często znacznie 
się różnią w zależności od modelu i producenta. Do nowego stelaża Viega Eco 
Plus można teraz podłączać różne toalety i deski myjące dostępne na rynku. 
Przyłącza są zasłonięte zdejmowaną szklaną płytką. Dzięki temu odpowiednią 
miskę lub deskę bez problemu zainstalujemy w dowolnym momencie. 

Viega Eco Plus 
Stelaż podtynkowy do wszystkich toalet myjących

Nowy stelaż do toalet myjących Viega Eco Plus jest przygotowany do montażu popularnych  
na rynku toalet i desek myjących. Dzięki ściąganej szklanej płytce urządzenia te można bez 
problemu zainstalować również w późniejszym etapie (fabryczne przystosowanie do  
podłączenia wody i zasilania elektrycznego)
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  Villeroy & Boch poszerzył swoją ofertę i do gamy 
produktów wprowadził system stelaży podtynkowych 
ViConnect dopasowany do wszystkich misek ustę-
powych niemieckiej marki. Zaawansowaną techno-
logię ukrytą w ścianie uzupełniają eleganckie przy-
ciski spłukujące o nowoczesnym i ponadczasowym 
wzornictwie, które doskonale komponują się z cera-
miką i meblami Villeroy & Boch. Dostępne są w wie-
lu kolorach i materiałach. ich różnorodność pozwoli 
wybrać taki zestaw, który idealnie będzie współgrać 
ze stylem i kolorystyką każdej łazienki.

Dane, które przekonują 
System stelaży podtynkowych ViConnect oferuje 
szereg zaawansowanych funkcji – technologicznych 
i proekologicznych. Stelaże ViConnect zostały dopa-
sowane do całej gamy misek ustępowych Villeroy & 
Boch – podwieszanych, a także stojących blisko ścia-
ny. Jego innowacyjna technologia gwarantuje bez-
pieczną, szybką i łatwą instalację. Wszystkie panele 
spłukujące zostały wyposażone w dwa przyciski: je-
den z nich zużywa 6/3 litry wody, a wariant ekono-
miczny 4,5/3 litrypodczas jednego spłukania. 

Aranżacyjne możliwości 
Obecnie w ofercie Villeroy & Boch znajduje się pięć 
modeli stelaży ViConnect: cztery dla zabudowy su-
chej oraz jeden dla zabudowy mokrej. Przyciski spłu-
kujące dostępne są w czterech różnych wersjach – dla 
każdego łazienkowego wnętrza. Dwa modele wyko-
nano z wysokiej jakości tworzywa sztucznego w na-
stępujących wariantach kolorystycznych: Chrome, 
Chrome Matt i White (model E100 i E200). W nowo-
czesnych łazienkach sprawdzą się przyciski z wyso-
kiej jakości szkła w kolorach: Glossy Black, Glossy Grey,  

Z jednej strony elegancki i stylowy, z drugiej – inteligentny, technologicznie zaawansowany i ukryty w ścianie. Villeroy & 
Boch rozszerza swoją ofertę i wprowadza na rynek system stelaży podtynkowych ViConnect. Wysokiej jakości ceramika 
została uzupełniona o idealnie dopasowane do niej stelaże oraz przyciski spłukujące. 

Villeroy & Boch wprowadza 
stelaże podtynkowe ViConnect 

Terra lub Glossy White (model M200). Na ich tle wyróż-
nia się szklany panel w kolorze Glossy Black uzupeł-
niony o zintegrowane oświetlenie LED (model L200). 

Ceramika sanitarna Villeroy & Boch oraz stelaże podtyn-
kowe ViConnect to produkty komplementarne, które za-
pewnią funkcjonalne rozwiązanie i zagwarantują wysoką 
jakość w łazience. Dla stelaży ViConnect marka oferuje 
25-letnią gwarancję na dostępność części zamiennych.  
Systemy montażowe sprawdzane są podczas wewnętrz-
nych testów, a ich niezawodność i wysoki standard po-
twierdzają niezależne instytucje i certyfikaty. ViCon-
nect to niezawodna jakość – „Made in Germany”.  
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  Ochrona przeciwzalewowa przy 
braku spadku do kanału

Jeśli przybory odwadniające leżą poniżej poziomu 
zalewania a ścieki odpływają do kanału ze swobod-
nym spadkiem, można zastosować odpowiednie za-
wory zwrotne. Wymagania normy PN EN 12056-4 są 
tutaj następujące: 
• pomieszczenia muszą mieć podrzędną funkcję.  
W przypadku przepływu zwrotnego nie może dojść 
do uszkodzenia wartości materialnych ani do wystą-
pienia zagrożenia dla mieszkańców;
• liczba użytkowników musi być niewielka;
• musi być dostępna inna toaleta powyżej poziomu 
zalewania.
W zależności od potrzeb i wymagań budowlanych firma 
KESSEL oferuje automatyczne zawory zwrotne do ście-
ków zawierających fekalia Staufix FKA, zawory z pompą 
Pumpfix F oraz zawory do wody brudnej Staufix SWA.

Zawór Staufix FKA ma dwie otwarte klapy zwrotne 
(gwarancja swobodnego odpływu ścieków), które 
zamykają się i blokują automatycznie w momencie 
wystąpienia cofki. Przepływ zwrotny zostaje rozpo-
znany przez sondę, w momencie 80% wypełnienia 
kanału. informacja o wystąpieniu przepływu zwrot-
nego zgłaszana jest za pomocą alarmu na szafce ste-
rowniczej, którą należy umieścić w łatwo dostępnym 
miejscu, suchym i nienarażonym na działanie mro-
zów.  Po ustąpieniu cofki, następuje automatyczne 
podniesienie się klapy. 
Podobnym urządzeniem jest Pumpfix F, a jego dodat-
kową zaletą jest możliwość korzystania z przyborów 
sanitarnych, także w sytuacji przeciążenia kanaliza-
cji, a więc podczas występowania cofki. Pumpfix F 
ma jedną klapę otwartą. W momencie wystąpienia 
cofki, klapa zamyka się i nie dopuszcza do przedosta-
nia się ścieków do wewnątrz budynku. Jeśli jednak 

przy zamkniętej klapie napływają ścieki, wówczas po 
osiągnięciu określonego poziomu za pomocą son-
dy włącza się pompa, która zasysa ścieki, rozdrab-
nia elementy stałe i niezawodnie tłoczy je w kierun-
ku przeciwnym do przepływu zwrotnego.
Zawory Staufix FKA oraz Pumpfix F dostępne są  
z szafką sterowniczą Komfort z wyświetlaczem sta-
nu i wskazówkami konserwacyjnymi oraz opcją 
podłączenia do urządzeń centralnego sterowania 
budynkiem. 

Ochrona przeciwzalewowa przy 
spadku do kanału 

Według normy PN-EN 12056, jeśli przybory odwad-
niające znajdują się poniżej poziomu zalewania i nie 
ma spadku do kanału, to ścieki powinny być odpro-
wadzane za pomocą przepompowni ścieków. Fir-

Krótkie, intensywne opady deszczu, powodujące przeciążenie kanalizacji na 
stałe zagościły w naszej strefie klimatycznej. Napierająca woda zamiast spływać 
swobodnie do kanału, cofa się i wdziera do piwnic. Właściciele domów powinni sobie 
uzmysłowić, że profilaktyczne zabezpieczenie tego typu pomieszczeń jest mniej 
kosztowne, niż późniejsze usuwanie skutków zalania. Najwłaściwszym rozwiązaniem 
jest zakup odpowiedniego urządzenia przeciwzalewowego firmy KESSEL. 

Ochrona przeciwzalewowa  
z urządzeniami firmy KESSEL 

Nowa definicja bezpieczeństwa

anna stochaJ

Przykład zabudowy zaworu Pumpfix F Komfort

Aqualift F Staufix FKA 
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ma Kessel posiada w swojej ofercie bogaty program 
przepompowni o różnorodnym zakresie stosowania, 
dzięki czemu trafia z ofertą zindywidualizowaną do 
konkretnych warunków i potrzeb. Wyboru dokonać 
można spośród wielu urządzeń do ścieków zawiera-
jących fekalia i bez fekaliów montowanych wewnątrz 
lub na zewnątrz budynków. Wybierając drugie rozwią-
zanie należy zwrócić uwagę na staranne wykonanie 
studzienki pod przepompownię, głębokość dopły-
wu, pojemność użyteczną, klasę obciążeń i wyma-
gania związane z wodami gruntowymi. idealnym roz-
wiązaniem w takich sytuacjach są przepompownie 
Aqualift F w studzienkach KESSEL LW 600, LW 800, 
LW 1000. Łatwy i szybki montaż możliwy jest dzięki 
małemu ciężarowi poszczególnych części studzien-
ki oraz łatwej technice połączeń części składowych. 
Silnik pompy jest chroniony przed przegrzaniem  
a wnętrze studzienki przed wnikaniem korzeni. Wo-
skopodobna struktura ścianek zabezpiecza przed 
osadzaniem się zanieczyszczeń. Przepompownie 

dostępne są w wersji Mono z jedną pompą i szaf-
ką sterowniczą SDS oraz w wersji Duo – z dwoma 
pompami i szafką sterowniczą SDS. 
Zabudowa przepompowni na zewnątrz budynku przy-
nosi spore korzyści, m.in. nie jest zajmowana po-
wierzchnia mieszkalna czy użytkowa, która potrzebna 
by była do ustawienia urządzenia. Poza tym zniwelo-
wany zostaje hałas związany z pracą pompy, a tak-
że rozprzestrzenianie się nieprzyjemnych zapachów 
i zanieczyszczeń podczas prac konserwacyjnych lub 
naprawczych. Montaż na zewnątrz budynku umożli-
wia wykorzystanie urządzenia przez kilku użytkowni-
ków, co pozwala obniżyć koszty nabycia i eksploatacji.

Połączenie przepompowni i zaworu
zwrotnego  

Przepompownia hybrydowa Ecolift XL to najmłod-
szy produkt w ofercie KESSEL, który łączy w sobie 
bezpieczeństwo przepompowni ścieków z wydaj-
nością zaworu zwrotnego. Urządzenie w trybie nor-
malnym wykorzystuje naturalny spadek do kanału  
i działa bez wykorzystania energii elektrycznej. Pom-
pa załączana jest tylko podczas przepływu zwrot-
nego. Dzięki temu nie tylko zmniejszają się koszty 
związane ze zużyciem energii, ale i koszty konser-
wacji są wyraźnie niższe. Urządzenie Ecolift XL cha-
rakteryzuje się także różnorodnością zabudowy za-
równo w nowych budynkach jak i remontowanych. 
W zależności od wymogów budowlanych może bo-
wiem zostać zabudowane w betonie przy pomocy 
odpowiednich komponentów systemowych bądź 
w studzience na zewnątrz budynków. Może również 
zostać ustawione samodzielnie przykładowo za se-
paratorem tłuszczu.  

  Wczoraj kolektory, 
dziś pompy ciepła, jutro…?

Wspomaganie ogrzewania ciepłej wody użytkowej 
odnawialnymi źródłami energii to jedna z opcji na za-
uważalne obniżenie rachunków. Najbardziej obecnie 
znanym i dość powszechnym rozwiązaniem są ter-
miczne układy solarne, który zostały spopularyzowa-
ne dzięki wsparciu finansowemu z NFOŚiGW. Dość po-
wiedzieć, że w 2013 roku Polska była trzecim krajem  
w Europie za Niemcami i Włochami, a przed hiszpanią, 
Grecją, Francją, w ilości montowanych rocznie  kolek-
torów słonecznych. Producenci oferują zwykle gotowe 
pakiety oparte o 2 lub 3 kolektory płaskie lub 3-4 m2 
kolektora próżniowego wraz ze zbiornikiem wody użyt-
kowej o pojemności zwykle od 250 do 400 litrów. Bo-
gata liczba szkoleń, prostota montażu i szybko odczu-
walny efekt pracy sprawiał, że instalacji przybywało.
Wystarczyło jednak, aby skończył się dość kontrower-
syjny (ale chwała mu za to, że był) program wpierają-
cy finansowo instalacje w kolektory słoneczne, aby ry-

nek całkowicie się załamał i poleciał na łeb, na szyję. 
Dzisiaj sprzedaż kolektorów spadła do poziomu niż-
szego niż sprzed uruchomienia programu wsparcia,  
a wykazywana przed producentów kolektorów sprze-
daż wynika z rozpoczętych dużych inwestycji w po-
przednich latach. Samo zakończenie programu wspar-
cia nie było i nie mogło być powodem tak wielkiego 
załamania. istotną rolę odegrały także te same firmy, 
które do tej pory żyły ze sprzedaży kolektorów sło-
necznych, wprowadzając do swojej oferty i silnie pro-
mując pompy ciepła do przygotowania wody użytkowej.
Pompa ciepła w porównaniu z kolektorami słoneczny-
mi daje wiele korzyści takich, jak: uniezależnienie swo-
jej pracy od warunków atmosferycznych (z pewny-
mi ograniczeniami), brak występowania przegrzewów  
w instalacji czy prostszy montaż bez niebezpiecznej 
pracy na wysokości. Dochodzi do tego względnie ni-
ska cena, duży wybór produktów na rynku oraz hasło 
„pompa ciepła”, a więc produkt „łał”. To wystarczyło, aby 
przestawić się z montażu kolektorów na pompy ciepła 
do c.w.u. Jednak analiza opłacalności (tabela 2) zastoso-

Czy rzeczywiście 
pompa ciepła do c.w.u. 
może zastąpić 
instalację solarną? 

Analiza pracy układów grzewczych w domu 

DawiD PanteRa

Kessel Sp. z o.o. 
ul. innowacyjna 2, Biskupice Podgórne
55-044 Kobierzyce
tel. 71 774 67 60, faks 71 774 67 69
kessel@kessel.pl, www.kessel.pl
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hybrydowa przepompownia Ecolift XL
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wania wspomnianych powyżej urządzeń do wspoma-
gania ogrzewania wody użytkowej pokazuje, że obec-
na na rynku opinia pełnej zamienności obu systemów 
nie do końca jest właściwa i nie można całkowicie za-
stąpić instalacji kolektorów słonecznych pompą ciepła.

Analiza wyników

W obu przypadkach, przy wierszu „Całoroczne przy-
gotowanie c.w.u.” wpisano „nie”. W przypadku insta-
lacji solarnej wynika to z jej chimerycznej pracy, za-
leżnej tylko i wyłączenie od warunków pogodowych, 
oraz znikomej pracy w okresie zimowym. W przypad-
ku pompy ciepła do c.w.u. można zarzucić, że przecież 
urządzenie pracując na tzw. powietrzu obiegowym 
(korzystanie z powietrza bezpośrednio z pomiesz-
czenia, w którym stoi pompa ciepła), może być eks-
ploatowane całorocznie. Należy jednak zaznaczyć, że 
koszty przygotowania ciepłej wody użytkowej przez 
pompę ciepła do c.w.u. w okresie zimowym są znacz-
nie wyższe niż poza okresem ogrzewczym. A to dla-
tego, że pompa ciepła pracując na c.w.u., wychładza 
pomieszczenie, w którym jest zainstalowana i które 
musi być dogrzewane tradycyjnym systemem ogrze-
wania. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej jest za-
tem droższe, nawet o 15 gr na każdej doprowadzanej 
do wody jednostce energii cieplej (w odniesieniu do 
każdej kWh ciepła). Ta niewielka, jak się wydaje war-
tość oznacza koszty przygotowania ciepłej wody użyt-
kowej wyższe o 50% w przypadku kotła gazowego,  
o 20% w przypadku kotła olejowego oraz aż o 80%  
w przypadku kotła na paliwo stałe! Na czas pracy tra-
dycyjnego systemu grzewczego na cele c.o., pompa 
ciepła pracując na tzw. powietrzu obiegowym, powin-
na zostać wyłączona, a ciepłą wodę powinien zapew-
niać kocioł. Pompa ciepła, która korzysta z powietrza 
zewnętrznego (zabudowane kanały) sama wyłączy 
się w okresie występowania niskiej temperatury ze-
wnętrznej – zwykle są to wartości od 5 do -2°C. Nie-
które pompy ciepła mają zintegrowaną wężownicę, 
która może być wykorzystana do współpracy z ko-

tłem. Automatyka niektórych pomp ciepła oferuje 
także funkcję współpracy z drugim źródłem ciepła – 
oznacza to, że urządzenie samo wyłączy się w okre-
sie niskiej temperatury powietrza i załączy kocioł do 
przygotowania ciepłej wody użytkowej. 

Instalacja z kotłem gazowym w taryfie W2 
(300-1200 m3/rok) lub W3 (>1200 m3/rok)
O ile występuje możliwość zabudowy instalacji so-
larnej, jest to korzystniejsze rozwiązanie niż wypo-
sażanie układu w pompę ciepła do przygotowania 
wody użytkowej. Niska oszczędność przy zastosowa-
niu pompy ciepła wynika przede wszystkim z opłat 
stałych i kosztów abonamentu za przyłącze gazowe.  
W taryfie W-2 opłaty stałe to kwota rzędu 22 zł na mie-
siąc, natomiast w przypadku taryfy W-3 nawet 48 zł  
na miesiąc. rozwiązanie z pompą ciepła może być 
korzystniejsze niż układ solarny, tylko jeżeli rozbiór 
ciepłej wody użytkowej jest nierównomierny i istnie-
je ryzyko występowania przegrzewów w instalacji.

Instalacja z kotłem olejowym/na propan:
Wysokie koszty paliwa oraz brak stałych opłat powoduje, 
że zastosowanie pompy ciepła do przygotowania wody 
użytkowej jest korzystniejsze niż układ solarny. Powodem 
tego jest gwarancja osiągnięcia temperatury wymaganej, 
niezależnie od warunków pogodowych (okres przejścio-
wy i letni) przez pompę ciepła. Układ solarny w okresie 
występowania słabego nasłonecznienia musi wspoma-
gać się ciepłem kotła olejowego/na propan.

Instalacja z kotłem węglowym i podgrzewaczem 
elektrycznym:
instalacja solarna w okresie słabego nasłonecznienia 
nie będzie w stanie zapewnić odpowiedniego komfor-
tu korzystania z ciepłej wody użytkowej. Do uzupełnie-
nia energii może posłużyć użytkownikowi grzałka elek-
tryczna lub załączenie kotła na paliwo stałe. Pierwsze 
rozwiązanie spowoduje wzrost kosztów przygotowa-
na c.w.u., drugie wymaga zaangażowania czasu użyt-
kownika instalacji. Produktem stworzonym wręcz pod 

Instalacja solarna
Powinna być stosowana za każdym razem, gdy dysponujemy w pełni automatycznym podstawowym źródłem ciepła 
do przygotowania wody użytkowej i jednocześnie tanim (gaz ziemny, w ostatnim czasie olej opałowy i propan), a także 
zapewniony jest stały odbiór ciepła – tzn. brak jest długich postojów bez odbioru ciepła, szczególnie w okresie letnim.
Pompa ciepła do przygotowania c.w.u.
Powinna być stosowana przede wszystkim w układach z kotłami na paliwo stałe, które poza sezonem grzewczym 
nie są załączane oraz instalacjach z elektrycznym przygotowaniem wody użytkowej. Alternatywnie pompę ciepła 
do przygotowania c.w.u. można stosować do instalacji z kotłami gazowymi i olejowymi, w których nie jest możliwe 
zabudowanie instalacji solarnej (brak miejsca na dachu, brak odpowiedniego systemu dystrybucji ciepłej wody itd.).

Ocena możliwości zastosowania

Produkt Vitocal 161-A WWKS Vitosol 200-F SVK + Vitocell 100-B CVBA
Okresowe wykorzystanie ciepła tak niezalecane
Całoroczne przygotowanie c.w.u. nie nie
Koszt instalacji urządzenia < 1000 zł < 2500 zł
Czas instalacji urządzenia 1 dzień 2-3 dni
Oszczędność ogrzewania c.w.u.
Gaz ziemny, taryfa W2 110 zł 340 zł

Oszczędność ogrzewania c.w.u.
Gaz ziemny, taryfa W3 90 zł 320 zł

Oszczędność ogrzewania c.w.u.
Olej opałowy 1100 zł 925 zł

Oszczędność ogrzewania c.w.u.
Kocioł węglowy + podgrzewacz 
elektryczny

840 zł 620 zł

Założenia do analizy: 
- miesięczne zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową: 200 litrów/dobę 
- temperatura wymagana ciepłej wody użytkowej 55°C 
- koszty oszacowano z uwzględnieniem aktualnych taryf gazowych i elektrycznych. 
- sprawność kotła gazowego/olejowego na c.w.u.: 85%

Tab. 1   Dedykowane instalacje

Tab. 2   Analiza ekonomiczna inwestycji z pompę ciepłą lub kolektory słoneczne

http://www.instalreporter.pl


48s t r.0 7 / 2 0 1 5
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

wspomaganie ogrzewania ciepłej wody użytkowej  
w takich instalacjach jest właśnie pompa ciepła do 
c.w.u. Korzyści finansowe mogą być znaczne, a war-
tość dodana to komfort i oszczędność czasu.

Sposób na c.w.u.: ulepszać kolektory 
i pompy ciepła…

Oba urządzenia służą do „wspomagania ogrzewania 
wody użytkowej”. Podobnie jak układ solarny pompa 
ciepła nie będzie w stanie zapewnić ciepłej wody użytko-
wej przez cały rok, bazując jedynie na cieple środowiska.  
W przypadku pompy ciepła na przeszkodzie stanie niska 
temperatura powietrza, natomiast w układzie z kolek-
torami słonecznymi nierównomierne nasłonecznienie.
Czy można zrobić coś więcej? W pompie ciepła moż-
na walczyć o wyższą efektywność, lepszą izolację ter-
miczną zbiornika, oraz czynnik roboczy zapewniający 
pracę do niższych wartości temperatury powietrza.  
W temacie kolektorów słonecznych można oczywiście  
w dalszym ciągu poprawiać sprawność optyczną  
i współczynniki strat ciepła, ale ważniejsze wydaje się 
opracowanie technologii całkowicie eliminującej pod-
stawowy problem, jakim jest przegrzania instalacji  
w okresie braku odbioru ciepła. ilości ciepła docierające-
go do kolektora nie zmienimy. Możemy jednak tak zopty-
malizować budowę kolektora, aby do samego absorbe-
ra docierała już taka ilość energii, aby nie powodowała 
przegrzania układu. Taka funkcjonalność gwarantuje 
pełną elastyczność stosowania oraz daje urządzeniom 
nowe możliwości wzmocnienia pozycji na rynku.

Kolektory słoneczne wrócą do łask?

Jest duże prawdopodobieństwo, graniczące wręcz 
z pewnością, że za dwa lata kolektory wrócą do po-
ziomu sprzedaży z 2010 roku i zaczną ponownie się 
piąć w górę. A to powinno wszystkich cieszyć, po-
nieważ na rynku zielonej energii znów będzie cieka-
wie i różnorodnie, a mnogość rozwiązań oznacza za-
wsze elastyczność i niemal zawsze spadek cen.  

Kolektory z aktywnym zabezpieczeniem przed przegrzaniem

W sierpniu tego roku w Niemczech w ofercie firmy 
Viessmann znajdzie się kolektor płaski z aktywnym 
zabezpieczeniem przed przegrzaniem. rozwiąza-
nie to bazuje na klasycznym kolektorze płaskim, lecz  
z dodatkowym pokryciem absorbera warstwą sub-
stancji zawierającej tlenek wanadu. Związek ten jest 
o tyle ciekawy, że pod wpływem temperatury może 
przyjmować różną strukturę wewnętrzną, a przez to 
inaczej zachowywać się względem promieniowania 
podczerwonego, które to transmituje ciepło. W tem-
peraturze poniżej 70°C, w formie półprzewodnika, 
związek jest niemal przeźroczysty dla promieniowa-
nia podczerwonego, a więc nie stanowi żadnej barie-
ry dla promieni słonecznych, umożliwiając pracę in-
stalacji. Natomiast w temperaturze powyżej 70°C, już 

jako metal, zaczyna odbijać większość promieniowa-
nia, uniemożliwiając nagrzewanie dalsze się absorbe-
ra. Podczas wewnętrznych testów, kolektor podda-
ny został promieniowaniu 1000 [W/m2] przez okres  
7 dni. Maksymalna temperatura, jaką osiągnął kolektor, 
wyniosła 140°C, co oznacza, że dla typowych ciśnień 
występujących w domowych instalacjach kolektorów 
słonecznych płyn solarny nie zostanie zagotowany.
Do tej pory nie udawało się pokryć tak dużej po-
wierzchni, jaką jest powierzchnia absorbera kolek-
tora słonecznego, substancją zawierającą tlenki wa-
nadu, ponieważ związek nie był trwały. Teraz jednak 
technologia zastosowana i opatentowana przez fir-
mę Viessmann pozwala na bezproblemowe wyko-
nanie cienkich i wytrzymałych warstw ochronnych 

na kolektorach. Waga, wymiary zewnętrzne kolekto-
ra czy elementy montażowe są identyczne jak obec-
nie, tak więc dla instalatorów ta innowacja nie bę-
dzie miała wpływu na ich pracę.
Dla inwestora oznacza to już spore zmiany, które 
otwierają nowe możliwości zastosowania kolekto-
rów słonecznych. W grę wchodzi montaż kolektorów 
na budynkach okresowo zamieszkiwanych z nierów-
nomiernym rozbiorem wody użytkowej, budynkach 
z systemem wspomaganiem centralnego ogrzewa-
nia kolektorami słonecznymi czy szczęśliwych po-
siadaczy basenów. Z dodatkowych korzyści nowego 
rozwiązania warto również wymienić dłuższą trwa-
łość płynu solarnego i oczywiście trwałość kolekto-
ra, który nie będzie poddawany szokom termicznym.

Jako półprzewodnik jest przeźroczysty 
dla promieniowania podczerwonego

Jako metal odbija 
promieniowanie podczerwone

T (°C)

� (%)

http://www.instalreporter.pl


a k t u a l n o ś c i
49s t r.0 7 / 2 0 1 5

Białystok
W piątek 3 lipca w Białymstoku instalatorzy walczyli nie tylko z czasem, emocjami i dużą 
konkurencją, ale we znaki dawał się także duży upał. Mimo to w namiocie rejestracyjnym pojawiło 
się 99 instalatorów, a walkę o podium podjęło 33 zawodników. Najlepszy czas uzyskał Bogdan 
Niewiński (3:58:03), na drugim miejscu był Janusz Prószyński (3:59:84), a na trzecim roch Magdziak 
(4:00:41). W Białymstoku nie zanotowano także żadnej dyskwalifikacji!
Wszystkie wyniki zawodników z Białegostoku: >> czasy zawodników

INSTALACJE ON TOUR 
już za półmetkiem 

Liderem nadal Gdańsk

Tegoroczne INSTALACJE ON TOUR, 
czyli eliminacje do Mistrzostw Polski 
Instalatorów, są już za półmetkiem. 
Rywalizację zaplanowano jeszcze 
w sześciu miastach Polski.  

powietrznika, głowicy termostatycznej czy trójnika 
powietrzno-spalinowego >> czynności konkursowe 
oraz >> regulamin. 
Liderem ciągle pozostaje Gdańsk, gdzie zwycięzca 
Jakub Banasiak uzyskał czas: 3 minuty oraz 15,22 
sekundy.
iNSTALACJE ON TOUr, organizowane przez Między-
narodowe Targi Poznańskie, są wyjazdową formą 
eliminacji do Mistrzostw Polski instalatorów (MPi), 
których finał odbędzie się w kwietniu 2016 roku  
w Poznaniu podczas targów iNSTALACJE. 
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc z każdej lokali-
zacji, poza nominacją do finału MPi, otrzymują także 
>> nagrody rzeczowe m.in. głowice pompy kotłowej, 
odpowietrzniki oraz skrzynki narzędziowe. Zwycięz-
ca dostaje dodatkowo tablet Samsung Galaxy tab.3. 
W tym roku eliminacje odbędą się jeszcze w: Kra-
kowie (17 lipca), Szczecinie (21 sierpnia), Kielcach  
(28 sierpnia), Bydgoszczy (4 września), Zielonej Gó-

rze (11 września) oraz Wrocławiu (18 września).  Każ-
dorazowo na terenie hurtowni BiMS Plus. 
Podczas eliminacji, oprócz części konkursowej, funk-
cjonuje  również grill party oraz >> strefa rodziny, czy-
li miejsce zabaw dla rodzin instalatorów.
Partnerami – sponsorami projektu są firmy: AFRISO, 
BRÖTJE, GRUNDFOS, TECE oraz VOGEL&NOOT.  

  Zgodnie z regulaminem iNSTALACJi ON TOUr 
konkursowe zadanie polega na wykonaniu, w jak naj-

krótszym czasie,  17  czynności na przygotowanym 
modelu instalacji. Jest to m.in. montaż pompy, od-
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Koszalin 
Podczas eliminacji do MPi w Koszalinie (19.06.2015) na podium zrobiło się rodzinnie. Zresztą nie 
pierwszy raz podczas tegorocznych iNSTALACJi ON TOUr. 
Pierwsze miejsce wywalczył Karol Ziemiński z czasem 3:39:57, drugi był Eugeniusz Gliwa (4:11:72),  
a trzeci Marcin Ziemiński (4:34:40).  
Wszystkie wyniki zawodników z Koszalina: >> czasy zawodników

Łódź
W Łodzi najpierw padł rekord pogodowy – potężna ulewa, a potem już była tylko burza oklaskó
w dla najlepszych. Zwyciężył Arkadiusz Koprianiuk (3:34:72), na drugim miejscu był jego brat Piotr 
Koprianiuk (3:37:32) a na trzecim Stanisław Klekociński (3:46:56). 
Wszystkie wyniki zawodników w Łodzi: >> czasy zawodników

Warszawa
26 czerwca walka o podium toczyła się w stolicy, gdzie w namiocie rejestracyjnym zawodów 
pojawiło się aż 169 instalatorów. W eliminacjach wystartowało 26 zawodników, w tym jedyna kobieta 
Katarzyna Dobrońska. Najlepszy okazał się Krzysztof Fic (3:26:88). Na drugim miejscu był Zbigniew 
Gajc (4:02:58), a na trzecim Mirek rędziński (4:07:66).  
Wszystkie wyniki zawodników z Warszawy: >> czasy zawodników

Po raz kolejny firma Ventia, wyłączny przedstawiciel 
marki KOMFOVENT, w dniach 11-13 czerwca zabra-
ła swoich klientów – projektantów oraz instalatorów 
hVAC, na 3-dniową  wycieczkę na Litwę. Była to okazja 
by odwiedzić fabrykę central wentylacyjnych KOMFO-
VENT, porozmawiać osobiście z projektantami i twór-
cami najnowszych rozwiązań technologicznych. Już 
sama wielkość fabryki, najnowocześniejszy i zauto-
matyzowany park maszynowy, jakim dysponuje pro-
ducent wywarły na klientach duże wrażanie. Potem 
było już tylko „więcej pozytywnych niespodzianek”. 
Klienci mogli osobiście poznać pełen cykl produk-
cji central KOMFOVENT począwszy od powstawania 

obudów, ich malowania i izolację, przez unikalny i au-
torski proces budowy wysokosprawnych obrotowych 
wymienników ciepła, skończywszy na projektowaniu 
zaawansowanych systemów sterowania. Zobaczyli, że 
KOMFOVENT większość komponentów central wenty-
lacyjnych (chłodnice i nagrzewnice, wymienniki obro-
towe, filtry powietrza, obudowy, system automatyki, 
itp.) produkuje sam. A wentylatory zamawiają u reno-
mowanych producentów EBM i Ziehll-Abbeg. Dużym  
i pozytywnym zaskoczeniem dla uczestników była 
możliwość by zajrzeć za „kulisy” Działu Badań i roz-
woju, gdzie blisko 40 osób pracuje nad najnowocze-
śniejszymi i efektywnymi rozwiązaniami. 

Zwiedzanie fabryki central KOMFOVENT z Ventią 
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  Wstępne szacunki wskazują, że globalna moc 
turbin wiatrowych zainstalowana w 2014 roku wy-
niosła 52,1 GW, w efekcie osiągając zainstalowa-
ną moc skumulowaną równą 371,2 GW. Zarówno  
w 2013, jak i 2014 roku, Azja stanowiła największy ry-
nek energetyki wiatrowej, opiewający na ponad po-
łowę (50,2%) nowych mocy na świecie. Europa zajęła 
drugą pozycję z jedną czwartą udziału w światowym 
rynku (25,8 %), trzeci zaś w kolejności był rynek pół-
nocnoamerykański z 13,9% udziału. Nowe rynki  
z Ameryki Południowej, Afryki i krajów regionu Pacy-
fiku w 2014 roku objęły wspólnie 10,1% światowego 
rynku. Jeśli chodzi o łączną moc zainstalowaną, Azja 
wyprzedziła Europę i stała się wiodącym regionem 
dla energetyki wiatrowej (38,3%), przewyższając Eu-
ropę o kilka punktów procentowych (36,5% udziału 
w światowym rynku). Ameryka Północna jest nadal 
na trzecim miejscu z udziałem 21%.
Kryzys na europejskim rynku energii elektrycznej nie 
przeszkodził UE w powtórzeniu rekordu z 2012 roku 
w zakresie nowych mocy zainstalowanych w energe-
tyce wiatrowej. Jednak tendencja nie zapowiada dal-
szego stałego wzrostu rynku, który zarówno w 2012, 
jak i w 2014 roku przyjmował wartości na poziomie 
12 GW. EurObserv’Er pozycjonuje nowo zainstalo-
waną moc w UE na poziomie 442,9 MW w 2014 roku 
i 463 MW elektrowni wiatrowych wycofanych z użyt-
kowania. Pod koniec 2014 roku całkowita moc zain-
stalowana w UE przekroczyła 130 GW. Widoczna na 

pierwszy rzut oka stabilność rynku skrywa jednakże 
rozmaite rozbieżności zależnie od kraju. Wzrost na 
rynku niemieckim w roku 2014 maskuje spowolnie-
nie na innych rynkach europejskich. W Europie Środ-
kowej w 2014 roku rynek charakteryzował się umiar-
kowanym wzrostem. W 2013 roku Polska zbliżyła się 
do progu 1 GW mocy zainstalowanej, w 2014 roku in-
stalując 440 MW. 
Udział wiatru w miksie energetycznym UE wzrósł do 
poziomu 7,5% zużycia energii elektrycznej w porów-
naniu do 7,1% w roku 2013. Czołowymi producenta-
mi energii wiatrowej są Niemcy (56 TWh), hiszpania 
(51,1 TWh) i Wielka Brytania (31,5 TWh).
Całkowita moc zainstalowana instalacji off-shore  
w UE wyniosła 9,2 GW pod koniec 2014 roku, co ozna-
cza 7,1% całkowitej mocy zainstalowanej w elek-
trowniach wiatrowych. Tylko trzy kraje UE – Niemcy, 
Wielka Brytania i Belgia – zainstalowały nowe moce 
wytwórcze off-shore w 2014 roku. 
Przedłużająca się recesja w Unii Europejskiej i brak 
stabilności regulacyjnej w kilku kluczowych krajach 
znalazły odzwierciedlenie w słabnącej dynamice 
wzrostu na rynku energetyki wiatrowej. W związku  
z tym, producenci zostali zmuszeni do podjęcia dzia-
łań zaradczych i rozważają nowe scenariusze wzro-
stu. Zmieniona rzeczywistość gospodarcza skłoniła 
stowarzyszenie EWEA do zaproponowania w lipcu 
2014 roku trzech nowych scenariuszy na rok 2020. 
Najmniej optymistyczny scenariusz, przewiduje znacz-

Europejski rynek 
energetyki wiatrowej 

Joanna bolesta, anna oniszK-PoPławsKa

nie niższy niż oczekiwano wzrost rynkowy w posta-
ci 165,6 GW zainstalowanej mocy do roku 2020. Za-
kłada się, że wzrost elektrowni wiatrowych off-shore 
będzie ograniczony do 19,5 GW, co stanowi podwo-
jenie obecnej mocy zainstalowanej. „Umiarkowany” 
scenariusz przewiduje, że łączna moc zainstalowa-
na w całej UE wyniesie 192,5 GW w roku 2020, w tym 
23,5 GW w morskich farmach wiatrowych. „Wysoki” 
scenariusz szacuje, że w całej UE moc zainstalowana 
wyniesie aż 217 GW, w tym 28 GW w instalacjach off-
-shore. Ostatni scenariusz zależy od powrotu do sta-
bilnych ram prawnych na większości rynków euro-
pejskich. Opiera się on również na przyjęciu przez UE 
ambitnego pakietu klimatyczno-energetycznego, któ-
ry wyznaczy poziom redukcji emisji gazów cieplarnia-
nych na poziomie 40% do roku 2030 (rok referencyjny 
1990) i 30% udziału energii ze źródeł odnawialnych. 
Trzeba przyznać, że po upływie sześciu miesięcy od 
momentu, gdy powyższe scenariusze zostały opubli-
kowane, decyzje podejmowane przez instytucje eu-
ropejskie i przez wiele państw członkowskich, nie na-
pawają optymizmem. Mimo, że „wysoki” scenariusz 
jest najbliżej zobowiązań podjętych w Krajowych 
Planach Działań na rzecz OZE (wykres poniżej), jego 
realizacja jest obecnie o wiele mniej prawdopodob-
na. Nowe inwestycje, które mogły być kołem zama-

chowym ambitnego celu wyznaczonego w pakiecie 
klimatyczno-energetycznym nie zostaną zrealizowa-
ne. W dniu 24 października 2014 roku rada Europej-
ska, która gromadzi szefów państw i rządów, przyję-
ła nowe cele pakietu klimatyczno-energetycznego. 
Został przyjęty tylko jeden wiążący cel na rok 2030 
– zmniejszenie o 40% emisji gazów cieplarnianych  
w porównaniu do poziomu z 1990 roku. Cel 27% udzia-
łu energii odnawialnej nie stał się wiążący dla całej UE. 
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wkłady państw 
członkowskich, kierujące się potrzebą osiągnięcia celu 
Unii Europejskiej łącznie. Kompromis rady Europej-
skiej nie będzie łatwy do wprowadzenia, ponieważ 
wiele krajów dąży do zmniejszenia wsparcia dla OZE.
Konsorcjum EurObserv’Er uważa, że obecnie reali-
zowany jest scenariusz „niski”. Jeśli weźmiemy pod 
uwagę obecne polityki oszczędnościowe w Euro-
pie, likwidację mechanizmów wsparcia i gotowość 
polityków do skonfrontowania OZE z twardymi me-
chanizmami rynkowymi bez odpowiedniego okresu 
przygotowania, europejski rynek energii wiatrowej 
może doznać stagnacji na długi czas. Bardziej opty-
mistyczny scenariusz jest nadal możliwy, ale wyma-
ga politycznej determinacji. 
instytut Energetyki Odnawialnej
www.ieo.pl  

Porównanie obecnego trendu w odniesieniu do Krajowych Planów Działań w zakresie 
odnawialnych źródeł energii (GW) Żródło: konsorcjum EurObserv’Er 2015
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  Unia Europejska każdego roku zwiększa zuży-
cie biomasy stałej do produkcji energii elektrycznej  
i ciepła. Według danych zebranych przez konsorcjum 
EurObserv’Er, w 2013 roku zużycie energii pierwot-
nej w Unii Europejskiej wyniosło około 91,5 Mtoe,  
co stanowi wzrost o 3,3% w stosunku do roku 2012 
roku (tabela 1). Większość zużywanej biomasy sta-
łej wyprodukowano na terenie Europy. Produkcję 
biomasy stałej wyrażonej w energii pierwotnej w UE 
szacuje się na 88,1 Mtoe, co oznacza wzrost o 2,4% 
(tabela 2). W ostatnich kilku latach import biomasy 
stałej netto ma tendencję wzrostową, głównie w wy-
niku rosnącego importu peletów drzewnych ze Sta-
nów Zjednoczonych i Kanady. Trend zużycia biomasy 
był jednak niejednolity w poszczególnych państwach 
członkowskich Unii Europejskiej. W tym roku spadł 
w Szwecji, z powodu mniejszej aktywności sekto-
ra leśnictwa i przemysłu, natomiast w Polsce i ho-
landii spowodowany był spadkiem produkcji ener-
gii elektrycznej z biomasy. Z drugiej strony, zużycie 
biomasy stałej rośnie w krajach, które wspierają in-
westycje w systemy grzewcze na biomasę stałą, na 
przykład we Francji oraz w krajach takich jak Wielka 
Brytania, które stwarzają zachęty do równoległego 
pozyskiwania energii elektrycznej z biomasy. 
Mimo, że produkcja energii elektrycznej z biomasy 
stałej w 2013 roku w Polsce tylko nieznacznie wzrosła 

(do poziomu 8 TWh wyprodukowanych w 2013 roku), 
Polska jest nadal jednym z największych producen-
tów energii elektrycznej z biomasy stałej w Unii Euro-
pejskiej. Według iEO, większość produkcji pochodzi ze 
współspalania biomasy w elektrowniach węglowych.
Sejm rP uchwalił w dniu 20 lutego 2015 roku ustawę 
o OZE, która wprowadza zasadnicze zmiany w syste-
mie wsparcia energii wytwarzanej z OZE. Jedną z naj-
ważniejszych zmian wprowadzanych nową ustawą, 
w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów, 
jest odejście od systemu świadectw pochodzenia na 
system aukcyjny oraz wprowadzenie odrębnych re-
gulacji dla mikroinstalacji w postaci możliwości rozli-
czania się ich właścicieli z właściwymi przedsiębior-
stwami energetycznymi na zasadzie „net-metering”,  
a także, po raz pierwszy w Polsce, wdrożenia dodatko-
wego wsparcia w ramach mechanizmu taryf gwaran-
towanych dla mikroinstalacji o mocy do 10 kW. Wielką 
niewiadomą jest natomiast uchwalony kształt syste-
mu aukcyjnego. istnieją obawy, że ustawa nie uryn-
kowi sektora energetyki odnawialnej o mocach po-
wyżej 1 MW, a stanie się dodatkowym instrumentem 
dofinansowania tradycyjnych koncernów energetycz-
nych. Zgodnie z ustawą, wolumeny energii, które mają 
być zamawiane w aukcjach, jak i referencyjne ceny jej 
zakupu, będą ustalane przez rząd. Następnie ogłasza-
ne będą aukcje, które wygrywa ten oferent, który za-
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proponuje najniższą cenę, otrzymując w zamian gwa-
rancję wsparcia przez 15 lat. Oddanie pełnej władzy  
w obszarze energetyki odnawialnej w ręce admini-
stracji państwowej, która pełni rolę właściciela pań-
stwowych koncernów energetycznych (akcje będące 
w rękach Skarbu Państwa), które dalej mają być kon-
solidowane horyzontalnie i pionowo do formy oligo-
polu energetycznego, grozi zaburzeniem konkurencji 
także na rynku energetyki odnawialnej, brakiem róż-
norodności technologicznej i nierównomiernym, nie-
zrównoważonym wykorzystaniem krajowych odna-
wialnych zasobów energii. istnieje też ryzyko powrotu 
do współspalania biomasy z węglem i doraźnego im-
portu biomasy na dużą skalę. Ponadto, system przewi-
dziany jest na okres zaledwie kilku lat (ostat-
nia aukcja w 2020 roku). W tak krótkim czasie 
w zaproponowanym systemie aukcyjnym 
realne jest ryzyko nadmiernych zysków dla 
wybranych podmiotów, a szanse na spadek 
kosztów wytwarzania energii z OZE maleją.
Niedawna publikacja dokumentu robo-
czego na temat stanu zawansowania prac  
w zakresie wdrożenia kryterium zrównowa-
żonego wykorzystania biomasy stałej i ga-
zowej stosowanej do wytwarzania energii 
elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia w UE 
przypomniała europejskie cele określone  
w krajowych planach działania na rzecz OZE 
(KPD). Według szacunków KPD, podaż bio-
masy wzrośnie o prawie 37% do 132 Mtoe  
w roku 2020. Z podsumowania KPD dla  
28 krajów wynika, że państwa członkow-
skie zamierzają zwiększyć wolumen bio-
masy drzewnej o 95 mln m3 w porównaniu 
do 2006 roku. Wielkość ta jest równoważna 
całkowitej ilości biomasy drzewnej przezna-
czonej na cele energetyczne pozyskiwanej 
w Finlandii i Szwecji w 2010 roku. Konsump-
cja biomasy drzewnej wzrośnie zatem z 336 
mln m3 w 2006 roku do 431 mln m3 w roku 
2020. Dokument roboczy wskazuje, że pod-

czas gdy dla większości krajów członkowskich wy-
korzystywana biomasa nadal będzie zasadniczo po-
chodzić z zasobów krajowych, import pod koniec 
trzeciej dekady stulecia wzrośnie. W zakresie pro-
dukcji energii elektrycznej osiągnięcie celów na rok 
2020 określonych w KPD, tj. 155 TWh (rysunek 1), jest 
mocno wątpliwe, biorąc pod uwagę obecny niepo-
myślny klimat i warunki dla produkcji energii z bio-
masy. Sytuacja jest o wiele bardziej korzystna w za-
kresie produkcji ciepła (rysunek 2), ponieważ drewno 
kawałkowe, zrębki i pelety drzewne są bardzo kon-
kurencyjne w porównaniu do oleju opałowego, gazu 
ziemnego i energii elektrycznej.
www.ieo.pl  

1   Porównanie obecnego trendu produkcji energii elektrycznej  
z biomasy stałej* w porównaniu z KPD (Krajowy Plan Działań  
na rzecz energii odnawialnej) w TWh 
* Dane zawierają szacunki dotyczące wytwarzania energii elektrycznej 
ze spalarni odpadów z odzyskiem energii. Źródło: EurObserv’Er 2014

2   Porównanie obecnego trendu zużycia ciepła z biomasy stałej* 
wobec celów zawartych w KPD (Krajowych Planach Działania  
na rzecz energii odnawialnej) w Mtoe
* Dane zawierają szacunki dotyczące wytwarzania ciepła w spalarniach 
odpadów komunalnych z odzyskiem energii. Źródło: EurObserv’Er 2014

Tabela 1   
Pobierz

Tabela 2   
Pobierz
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wentylator DRbi ec

Firma harmann Polska sukcesywnie poszerza gamę energooszczędnych wentylatorów z silni-
kami EC. Do oferty dołączyły promieniowe wentylatory kanałowe do montażu w kanałach  
o przekroju prostokątnym DrB EC oraz wersja z izolowana obudową DrBi EC.

Cichą pracę zapewnia izolacja akustyczna, którą stanowi 40 mm warstwa wełny kamiennej 
dobrze absorbująca dźwięki niskiej częstotliwości.
Wentylatory wyposażone są w nowoczesne silniki elektrycznie komutowane EC przystosowa-
ne do płynnej regulacji prędkości obrotowej w pełnym zakresie przy zachowaniu wysokiej wy-
dajności pracy.
Sterowanie odbywa się za pomocą wbudowanego regulatora obrotów, do którego można za-
stosować opcjonalny potencjometr 10 kΩ lub zewnętrzny sygnał analogowy 0-10V.
Dodatkowo silnik wraz z przytwierdzonym do wirującego stojana wirnikiem został zabudo-
wany na uchylnej pokrywie serwisowej, dzięki czemu dostęp w celach konserwacyjnych jest 
znacznie uproszczony.
Wentylatory wyposażono w wyważony dynamicznie wirnik typu B (tzw. silnik z wirującą obu-
dową) z łopatkami pochylonymi do tyłu wykonanymi z galwanizowanej blachy stalowej.
Maksymalna temperatura pracy w zależności od modelu wynosi 50÷70°C.
Akcesoria dodatkowe to: wyłącznik serwisowy, potencjometr, złącza przeciwdrganiowe oraz 
żaluzje grawitacyjne.

Charakterystyka wentylatorów:
• energooszczędny silnik elektrycznie komutowany EC;
• uchylna obudowa;
• płynna regulacja prędkości obrotowej;
• 5 wielkości przyłącza (50x25, 60x35, 
70x40, 80x50, 100x50 cm);
• zakres wydajności mak-
symalnej od 1800 do 
11 500 m3/h);
• wentylator z obudową 
izolowaną akustycznie.

haRMann

Wywietrzaki zintegrowane WZEx produkcji Uniwersal to konstrukcja kombinowana, polegająca na połączeniu wentylacji me-
chanicznej z wentylacją grawitacyjną (naturalną). Wewnątrz wywietrznika właściwego wykonanego z kompozytu poliestrowo-
-szklanego jest zamontowany centralnie wentylator, który za pomocą kanału zakończonego 
kołnierzem montażowym może być dołączony do sieci odciągów wentylacji mechanicznej, do 
okapu odciągu miejscowego itp. Konstrukcja pozwala przy jednym otworze w dachu zapew-
nić wentylację grawitacyjną podczas postoju wentylatora, jak również zintensyfikować ją 
podczas jego pracy. Możliwe miejsca zastosowań to pomieszczenia z dużymi zyskami ciepła  
i wilgoci, pomieszczenia, w których powinna być zachowana ciągła wentylacja naturalna,  
natomiast jedynie okresowo w przypadku potrzeby włączana wentylacja mechaniczna. 
Dostępne modele: WZEx-315/DAEx-160; WZEx-400/DAEx-250; WZEx-630/DAEx-315.

uniweRsal

wywietrzaki dachowe wzex

W skład oferty UST-M wchodzą trzy rodzaje testów do wody. Są to: TEST-T, TEST-1 oraz TEST-4. Można je kupić w marketach 
budowlanych oraz dobrych sklepach hydraulicznych. Dzięki nim w sposób szybki, tani i komfortowy można zbadać wodę.  
TEST-T określa twardość wody. Składa się on ze zbiorniczka, wypełnionego specjalnym płynem, strzykawki oraz pojemnika 
na wodę. Do jego prawidłowego wykonania należy odmierzyć 5 ml wody i dodawać po jednej kropli do płynu aż do momentu 
uzyskania zielonej barwy. Należy dokładnie liczyć każdą z nich, ponieważ 
ich ilość odpowiada stopniowi twardości wody. Jeśli podejrzewamy, że na-
sza woda zwiera zbyt dużo chloru, powinniśmy przeprowadzić paskowy 
TEST-1. Jest wygodny i bardzo łatwy w użyciu. Testem, który działa podob-
nie jest TEST-4, pozwalający określić zawartość żelaza  i manganu  
w wodzie. Celem każdego z wymienionych testów jest uświadomienie 
użytkownikom, czy z jego wodą dzieje się coś niepokojącego. Szybkie zdia-
gnozowanie problemu pozwoli na zastosowanie właściwych rozwiązań  
w postaci odpowiednich filtrów lub stacji uzdatniających.

ust-M

Testy do wody

http://www.instalreporter.pl
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Marka Saunier Duval prezentuje nowe kotły kondensacyjne ThELiA CONDENS. 
Korzyści kotła ThELiA CONDENS:
- nowy wymiennik ciepła (aluminiowy – doskonały wskaźnik mocy do masy; odlewany 
piaskowo – zwiększona odporność, brak korozji; opatentowany system kanałów wod-
nych z czterech stron – równomierny odbiór ciepła, brak naprężeń; duży przekrój kana-
łów wodnych, brak problemów z blokowaniem przepływu);
- nowy blok hydrauliczny;
- pompa o wysokiej sprawności (hEP);
- klasa ErP: c.w.u. = A , c.o. = A.
Kotły kondensacyjne ThELiA CONDENS są dostępne w czterech wersjach. Dobór jest 
zależny np. od zapotrzebowania na energię cieplną czy liczby punktów poboru ciepłej 
wody w budynku. ThELiA CONDENS AS 18, AS 25 i ThELiA CONDENS AS 30 to kotły jed-
nofunkcyjne, które zapewniają centralne ogrzewanie. Natomiast w połączeniu z zasob-
nikami ciepłej wody użytkowej FE../6 BM, o pojemności od 120 l do 200 l, znakomicie 
sprawdzają się, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na ciepłą wodę. Kocioł ThELiA CONDENS 
25 to urządzenie dwufunkcyjne.

saunieR DuVal

Rura wielowarstwowa Pe-X/al/Pe-X

rura PE-X/Al/PE-X marki Ferro spawana jest metodą TiG (łuk elektryczny, nietopliwa elektroda wolframowa  
w osłonie gazu obojętnego). Technika spawania PE-X/Al/PE-X znana jako TiG uważana jest za duży rozwój w ostat-
nich latach. Ta metoda obejmuje również zaginanie warstwy aluminium na wewnętrznej warstwie PE-Xb a następ-
nie mocowanie tych warstw przez spawanie łukowe. Technologia ta wyparła starą technologię spawania rur na 
„zakładkę” pod względem żywotności i niezawodności. Przy zastosowaniu metody TiG unika się rozwarstwień  
w porównaniu do innych metod.
• Wzmocniona konstrukcja dzięki dodatkowym wiązaniom (sieciowanie) pozwala na łatwe gięcie i stosowanie rury 
aż do 95°C.
• Pośrednia warstwa aluminium wzmacnia konstrukcję rury i zapewnia możliwość kształtowania i utrzymywania 
zadanego rurze kształtu.
• Parametry: średnica zewnętrzna Ø 16 mm, grubość ścianki: 2 mm, grubość warstwy AL: 0,2 mm, maksymalne ci-
śnienie robocze: 10 bar (PN10), klasa zastosowania: 5 (najwyższa), pakowanie: zwoje 200 m

FeRRo

Zadaniem odmulaczy jest niezawodna ochrona instala-
cji grzewczych przed zanieczyszczeniami, przy jedno-
czesnym utrzymywaniu możliwie najniższego poziomu 
strat ciśnienia. Dzięki specjalnej technologii pierście-
ni i-ring, nowe produkty firmy Taconova osiągają wyso-
kie wydajności separacji nawet dla najmniejszych cząstek. 
Wsypywane swobodnie pierścieniowe kształtki wypełniają-
ce zapewniają dużą powierzchnię separacji przy niewielkich 
oporach przepływu. W odmulaczach TacoVent Pure, przewi-
dzianych do zabudowy poziomej i pionowej, odseparowane za-
nieczyszczenia i cząstki opadają do dolnej części obudowy, gdzie 
są odprowadzane przez zawór odpowietrzania bez przerywania 
pracy instalacji. Odmulacz do zabudowy poziomej TacoVent Pure 
rh jest dostępny w zakresie średnic DN 20-32. W przypadku zabu-
dowy pionowej Taconova oferuje odpowiednią wersję w wymiarze 
DN 20. 

taconoVa

Odmulacz na bazie nowej technologiiKotły kondensacyjne thelia conDens
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Zehnder Vitalo w wersji Cut to grzejnik dekoracyjny z płaskim fron-
tem aluminiowym. Wewnątrz grzejnika znajduje się miedziana rura 
wodonośna zamknięta w obudowie z grafitu i aluminium. Okalają-
ca rama jest wykonana z czarnego poliamidu. W zależności od wy-
sokości grzejnik ma jedno lub dwa wycięcia służące do zawieszania 
ręczników. 
Przyłącza c.o. znajdują się w dolnej krawędzi ramy okalającej i umoż-
liwiają podłączenie środkowe (2 x 1” o rozstawie 50 mm). Grzejni-
ki pokryte lakierem proszkowym, standardowo rAL 9016 lub na ży-
czenie w kolorze z palety barw Zehnder. Wyposażone są w zestaw 
montażowy Zehnder EasyFit, które w wersji Completto obejmuje zin-
tegrowane podłączenie ze złączami o rozstawie 50 mm umieszczo-

nymi centralnie w tylnej części. 
Zehnder EasyFit zawiera zestaw 
instalacyjny wraz z zaworem 
i pokrętłem regulacyjnym. Ca-
łość jest elegancko i dyskretnie schowana za zamontowanym grzejnikiem, 
a jedynym widocznym elementem jest niewielka część tarczy regulacyjnej. 

zehnDeR

Grzejnik zenhder Vitalo cut
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