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Szanowni Państwo, 
Przesyłamy lipcowe wydanie biuletynu Instalnews i gorąco zapraszamy do lektury.  

 

 W aktualnym numerze InstalReportera 6/2015 

 - Deszczówka - dlaczego warto ją 
magazynować? 

Przegląd: 
Pompy ciepła do ekonomicznego ogrzewania wody użytkowej 

http://instalreporter.pl/ogolna/deszczowka-dlaczego-warto-ja-magazynowac/
http://instalreporter.pl/ogolna/deszczowka-dlaczego-warto-ja-magazynowac/


  
Porada: 
- Wpływ regulacji pogodowej kotła na jego 
sprawność, czyli optymalne sterowanie 
  
- O podzielnikach na grzejnikach  
Różne grzejniki a sposób montażu, gwarancja 
na grzejnik 
  
Przegląd: 
- Przegląd rynkowy tworzywowych systemów 
rurowych  
  
- Pierwszy w Polsce Sezonowy Magazyn Ciepła 
  

Pompy ciepła do podgrzewania wody użytkowej 
zdobywają coraz większe grono inwestorów 
zainteresowanych komfortowym 
podgrzewaniem wody w oszczędny sposób. Rok 
do roku sprzedaż tych urządzeń rośnie w skali 
całego kraju w granicach 15-20%. Skąd ten 
przyrost pomimo braku, lub zapewnieniu tylko 
niewielkich lokalnych dotacji? Najczęściej 
podawaną zaletą jest bardzo prosta instalacja lub 
nieskomplikowane włączenie w instalację już 
istniejącą, oszczędności w eksploatacji w 
porównaniu do innych źródeł ciepła, 
automatyczna praca zapewniająca w okresie 
wiosna-jesień 100% dyspozycyjności w 
przygotowaniu wody użytkowej do wymaganej 
temperatury oraz opcję darmowego schładzania pomieszczeń jako efektu 
ubocznego. Wykorzystanie pomp ciepła zapewnia najwyższy komfort niskim 
kosztem inwestycyjnym i eksploatacyjnym.  
  

   

  

  AKTUALNOŚCI Z RYNKU 

NFOŚiGW zmiany w Programie Prosument  

  
Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zatwierdziła zmiany w programie priorytetowym Prosument. 
Do głównych zmian, zatwierdzonych  w programie Prosument, należy zniesienie obowiązku łączenia instalacji do produkcji ciepła z instalacjami 
wytwórczymi energii elektrycznej oraz wydłużenie do końca 2016 r. okresu, w którym beneficjenci będą mogli otrzymać 
preferencyjne warunki wsparcia tj. wyższą dotację.  
 
 

RENEXPO - Instalatorze, tutaj musisz być!  
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W dniach 22-24 września w Warszawskim Centrum EXPO XXI odbędzie się piąta edycja 
Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej. Od 2011 roku Targi te 
oraz towarzyszące im konferencje stanowią platformę wymiany wiedzy oraz doświadczeń z zakresu 
sektora energetycznego na płaszczyźnie krajowej oraz międzynarodowej.  
Tradycyjnie w ramach targów RENEXPO Poland odbędzie 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 odsetek firm z tej branży. Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki po raz piąty 
organizuje Międzynarodową Konferencję Fotowoltaiki w Polsce. 

  

Regaty branży HVACR  
 
Regaty Branży HVACR 2015 to impreza żeglarska przeznaczona są dla firm i osób związanych z branżą grzewczą, 
wentylacyjną, klimatyzacyjną i chłodniczą, zwaną w skrócie HVACR oraz branż pokrewnych. 
Regaty tradycyjnie już odbędą się w pierwszy wrześniowy weekend: 5-6 września 2015 r. w 
Giżycku. 

  

  

  

Apel do premier Kopacz w obronie energetyki obywatelskiej  
 
Kilkadziesiąt organizacji podpisało się pod listem, skierowanym do premier Ewy Kopacz, w sprawie nowelizacji ustawy o OZE. Sygnatariusze 
apelują m.in. o utrzymanie tzw. poprawki prosumenckiej w wersji przyjętej przez Sejm. Ministerstwo Gospodarki chce wprowadzić zmiany na 
niekorzyść obywateli. Sygnatariusze apelują o transparentny proces legislacyjny, zaznaczając, że rząd nie może zignorować wyników konsultacji 
społecznych. Konieczne jest powołanie Rządowej Rady ds. Energetyki Obywatelskiej, która będzie bezstronnie monitorowała system wsparcia 
energetyki odnawialnej, wspomagała rozwój energetyki rozproszonej i inicjowała działania na rzecz najmniejszych producentów 
energii z OZE prosumentów, a także uczestniczyła w procesie transformacji polskiej energetyki. (fragm. listu do Pani Premier z dnia 
22.06.2015 roku). 

 
Nie można zabronić budowy POŚ  
  
Inwestor, który posiada konieczne środki i warunki terenowe, ma prawo zgłosić budowę przydomowej oczyszczalni ścieków uznał Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Poznaniu. Starosta zgłosił sprzeciw, co do zamiaru wykonania oczyszczalni biologicznej na działce jednego z mieszkańców 
gminy. Inwestor poskarżył się do sądu administarcyjnego. Jego zdaniem jedynie wówczas, gdyby plan miejscowy wprowadzał zakaz budowy 
wszelkich oczyszczalni ścieków, organy administracji uprawnione byłyby do stwierdzenia, że inwestycja narusza ten plan. WSA uznał skargę za 
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zasadną.  
 
 

60-lecie Wydziału Inżynierii Sanitarnej w Politechnice Śląskiej   

  
W 1955 roku zarządzeniem ministra szkolnictwa wyższego powołano na Politechnice Śląskiej Wydział Inżynierii Sanitarnej, który w 1984 roku 
zmienił nazwę na Wydział Inżynierii Środowiska. Z okazji 60-lecia powołania Wydziału organizowane są jubileuszowe obchody tej rocznicy 
połączone ze Zjazdem Absolwentów wszystkich roczników Wydziałów: Inżynierii Sanitarnej, Inżynierii Środowiska oraz Inżynierii 
Środowiska i Energetyki. Termin 25 września 2015 roku. 
 
 

Nowa Kawka na ograniczenie niskiej emisji  
  
Obniżenie wymogu dotyczącego liczby mieszkańców miast oraz zawężenie możliwych działań inwestycyjnych to główne zmiany w programie 
Kawka. NFOŚiGW zweryfikował program priorytetowy Kawka Poprawa jakości powietrza Część 2) Kawka Likwidacja niskiej emisji, wspierająca 
wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii w celu zapewnienia  komplementarności z 
funduszami unijnymi, w tym Regionalnymi Programami Operacyjnymi 2014-2020. Budżet programu Kawka wynosi 120 mln zł.   

  

  W FIRMACH    PRACA 

Grupa Klima-Therm - nowa odsłona w Internecie  
Zwiedzanie fabryki central KOMFOVENT z Ventią  
Promocja Panasonic na urządzenia klimatyzacyjne Etherea  
REHAU niepowtarzalna instalacja w Śremie  
Złoty Laur Konsumenta 2015 dla ELEKTRY  
Konferencja na Kubie w ramach programu Vaillant Excellence Partner  
Immergas Polska inwestuje w zakup siedziby  
Wakacje All Inclusive - nowa promocja Mitsubishi Electric  
Daikin laureatem wyróżnienia Dobra Marka  
Wiosenne spotkania z Junkersem  
System Profipress w nowym Gimnazjum w Kosakowie  
Produkty Buderus w Nowym Muzeum Akropolu w Atenach  
Gazele Biznesu 2014 dla Venture Industries  

  DAIKIN: inżynier wsparcia sprzedaży  
TERMECO: doradca techniczno-handlowy  
VESBO: przedstawiciel handlowy  
SANHA: specjalista ds. reklamacji  
KALTER: kierownik robót sanitarnych  
PM Architects and Engineers: projektant  
EUROS ENERGY: projektant  
BTH INSTALACJE: kierownik działu ofert kosztorysant  
BORA: inżynier ds. sanitarnych  
SYSTEMAIR: specjalista ds. serwisu  
INVENA: kierownik marketingu  
TGL: handlowiec  
DEFRO: przedstawiciel handlowy  

Po 5 latach przerwy Hansgrohe Polska ma prezesa  
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Udziałowcy spółki Hansgrohe podczas ostatniego spotkania podjęli decyzję 
o powołaniu Roberta Kamińskiego na stanowisko prezesa zarządu 
Hansgrohe Sp. z o.o. Jak podkreślono w komunikacie, skierowanym do 
pracowników spółki, nominacja ta odzwierciedla zaufanie wobec osoby 
nowego prezesa oraz uznanie dla efektów jego dotychczasowej pracy. 
Robert Kamiński jest drugim prezesem zarządu w 19-letniej historii firmy 
Hansgrohe w Polsce. 

 
   
  

  

  

 W następnym numerze InstalReportera 7/2015 

 O stelażach instalacyjnych i błędach w ich zabudowie 
Jakich błędów unikać - podpowiedź eksperta?  

http://instalreporter.pl/aktualnosci/po-5-latach-przerwy-hansgrohe-polska-ma-prezesa/


- Programy wsparcia instalacji OZE w Polsce  - 
przegląd programów, budżety, założenia, czas 
działania 
  
- Kaskadowe kotły kondensacyjne małej mocy 
o układach, sterowaniu i kominach 
  
- Wskazówki właściwego doboru kurtyn 
powietrznych 
  
- Koty na paliwa stałe a podgrzew c.w.u. latem 
  
- Czy rzeczywiście pompa ciepła do c.w.u. 
może zastąpić instalację solarną? 
Analiza pracy układów grzewczych w domu 
  
- Deszczówka - jak i w czym magazynować? 
Zagospodarowanie deszczówki w zbiornikach 
przydomowych systemów magazynowania 
 
 
  
 
 

 

Podstawowe zasady montażu stelaży niezależnie od producenta są jednakowe. 
Konstrukcja musi być odpowiednio przymocowana i zabudowana płytami G-K. 
Stelaż podtynkowy jest zwykle zabudowywany za pomocą płyt G-K. Najczęściej 
stosujemy płyty o grubości 12,5 mm. Takie płyty powinny być ułożone w 2 
warstwach, tak by zabudowa uzyskała odpowiednią sztywność i ułożona glazura 
na tej powierzchni nie popękała pod naciskiem ceramiki. Możemy także 
zastosować płyty pokrywające innego typu jak np. płyty włókowe 
Fermacell,  które dzięki większej wytrzymałości w porównaniu z płytami G-
K  mogą być stosowane jako pojedyncza płyta o grubości 18 mm. Stosując stelaże 
do zabudowy lekkiej, czyli do zabudowania płytami G-K możemy uzyskać 
oczekiwane w łazience półki lub stworzyć wyspy.  
   

  

  

List został przesłany do Prenumeratorów e-czasopisma InstalReporter, których adres e-mail  znajduje się w bazie. Jeżeli nie życzą sobie Państwo 
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