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

 

 W aktualnym numerze InstalReportera 8/2015 

 - O szczelności powietrznej budynku słów kilka 
  
- Deszczówka - jak i w czym magazynować? 
  
- Dlaczego warto  stosować powietrzne 
pompy ciepła? 
  
- Akademia Viessmann zaprasza  
  
Przegląd: 
- Grzejnik stalowy vs aluminiowy - jedność vs 
człon 
  
- Systemy kominowe firmy Almeva nowość na 
rynku 
  

Przeglądy: 
- Kotły kondensacyjne u progu zmian przepisów  

Rynek kotłów kondensacyjnych w ostatnich latach ulega znacznym zmianom, 
których motorem są przede wszystkim zmiany w budownictwie, coraz większy 
udział budynków energooszczędnych, modernizacja i redukcja strat ciepła w 
istniejących budynkach. To wszystko sprawia, że oferowane dziś urządzenia to 
przede wszystkim jednostki dużo bardziej elastyczne i lepiej dopasowane do 
potrzeb użytkowników i współczesnych instalacji. W bieżącym roku oferta kotłów 
kondensacyjnych i osprzętu ulega jeszcze większym zmianom. Tym razem 
głównym powodem są nowe przepisy. Zaostrzeniu podlegają wymogi w zakresie 
minimalnej sprawności urządzeń i maksymalnej emisji spalin. W efekcie na rynku 
mamy do czynienia z dużymi zmianami w ofercie urządzeń. Czasem wprowadzane 
są nowe modele, a czasem modernizacji podlegają już istniejące...  
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- Wielofunkcyjne urządzenia pomiarowe Testo 
w zastosowaniach  przemysłowych 
  
Porada: 
- Mniej za gaz dzięki kolektorom słonecznym 
  

  

  

    

  

  AKTUALNOŚCI Z RYNKU 

Aqua-Therm Warsaw już w środę   

  
Już w najbliższa środę w Warszawskim Centrum EXPO XXI, na ul. Prądzyńskiego 12/14 rozpoczną się targi AQUA-THERM WARSAW i potrwają do 
piątku. To wydarzenie skierowane do sektora B2B. Wystawa daje uczestnikom możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami oraz 
technologiami stosowanymi głównie w branży instalacji wodnych i w sektorze HVAC-R. Poruszone zostaną m.in. zagadnienia związane z 
koniecznością spełnienia nowych wymogów unijnych, wedle których od 2020 roku każdy oddawany do użytku budynek w Polsce ma 
być energooszczędny.  
 
 

RENEXPO Poland 22-24.09  

  
Z kolei w dniach 22-24.09 również w halach EXPO XXI w Warszawie będą miały miejsce 5. Międzynarodowe Targi RENEXPO Poland. Swoją 
obecność zapowiedziało ponad 100 wystawców. W ofercie wystawców znajdą się m.in. ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła pozyskujące ciepło z 
powietrza, gruntu czy wody oraz systemy geotermalne. Zwiedzający będą mogli dowiedzieć się więcej o urządzeniach monitorujących dla domów i 
przedsiębiorstw, które pomagają w poprawie efektywności energetycznej. Targi RENEXPO odbędą się w godz. 8:00-17:00. Wstęp dla 
zwiedzających jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji.  
 
 

IV Kongres PORT PC podczas RENEXPO  
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22 września 2015 r. w Warszawie prof. Hans-Martin Henning przedstawi wyniki swoich analiz podczas IV Kongresu PORT PC Pompy ciepła - 
Efektywność z klasą. Z pewnością będzie to inspirujący wykład. Rejestracja na Konferencję jest już możliwa poprzez stronę internetową V 
Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO Poland www.renexpo-warsaw.com w 
zakładce konferencje.  
 
 

Systemy oddymiania budynków wentylacja pożarowa  

  
Zapraszamy do udziału w XI edycji, dwusemestralnych studiów podyplomowych pt. Systemy oddymiania budynków wentylacja pożarowa 
organizowanych przez Politechnikę Warszawską. Rozpoczynające się w październiku 2015 roku na wydziale Inżynierii Środowiska PW studium, 
adresowane jest do kadry inżynierskiej firm projektowych i budowlanych, rzeczoznawców, przedsiębiorstw związanych z zagadnieniami ochrony 
przeciwpożarowej, specjalistów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo budowli oraz inżynierów zajmujących się projektowaniem, 
modernizacją i dystrybucją systemów wentylacji i klimatyzacji.  
 

 
 

Forum Wentylacja znamy termin w 2016 

Największe w Polsce spotkanie branżowe FORUM WENTYLACJA 
SALON KLIMATYZACJA 2016, którego organizatorem jest 
Stowarzyszenie Polska Wentylacja odbędzie się w 

dniach 1-2 marca 2016 r. w Warszawie. 
 
 

Zmiany w programie MdM  

  
Od 1 września więcej osób może się ubiegać o kredyt z programu Mieszkanie dla młodych. Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o 
pomocy państwa w nabyciu mieszkania przez ludzi młodych, która wprowadza wiele zmian korzystnych dla kredytobiorców.  
 

Kursy na uprawnienia budowlane  

  
PZITS zaprasza na kurs jesień 2015 przygotowujący do egzaminu na uprawnienia budowlane prowadzony przez wybitnych specjalistów - 
rzeczoznawców budowlanych, wykładowców wyższych uczelni m.in. Politechniki Warszawskiej w terminach: I termin: 3, 4, 9, 10, 11 
października 2015 r.; II termin: 17, 18, 23, 24, 25 października 2015 r. Dodatkowo jeden dzień 7 lub 8 listopada 2015 r. 
 
 

Konkurs ECO DESIGN 2015 

  
Jest to już druga edycja konkursu skierowanego do producentów, dystrybutorów i usługodawców, których produkty lub usługi wpisują się w nurt 
ekologicznego projektowania. Produkty finalistów zostaną zaprezentowane na wystawie podczas  Międzynarodowych Targów 
Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu.  
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Ożywienie na rynku mieszkaniowym   

  
W II kwartale br. zadłużaliśmy się z myślą o zakupie nieruchomości zdecydowanie częściej niż na początku roku. Sprzedaż kredytów hipotecznych 
wzrosła w tym okresie pod względem liczby zawartych umów, jak i wartości udzielanych kredytów pisze Puls Biznesu. Odczytywane jest to 
jednoznacznie jako sygnał poprawy sytuacji na rynku mieszkaniowym. Od kwietnia do czerwca podpisano ponad 10 proc. umów więcej niż przed 
rokiem, a wartość udzielonych kredytów zwiększyła się jeszcze bardziej, bo w porównaniu z poprzednim kwartałem wzrosła o ponad 12% wynika z 
danych Związku Banków Polskich. Większe zainteresowanie kupowaniem nieruchomości na kredyt tłumaczyć można przede wszystkim niskim 
poziomem stóp procentowych, który doprowadził m.in. do obniżenia ilości pieniędzy gromadzonych w tym okresie na lokatach o 5 
mld zł. Żeby więc więcej inwestować, w ubiegłym kwartale mniej oszczędzaliśmy, a w dodatku więcej musieliśmy pożyczać wskazuje 
PB. 
 
 

Nadzwyczajny zjazd PO IIB  

  
Dnia 20 sierpnia odbył się II Nadzwyczajny Zjazd Krajowy PO IIB. Celem Zjazdu było przedyskutowane i uchwalenie zmodernizowanej wersji 
statutu, najważniejszego dokumentu decydującego o rozstrzygnięciach wszelkich spraw występujących w Izbie Krajowej i w Izbach Okręgowych. 
Nowy Statut rozstrzyga ostatecznie zagadnienia nazewnictwa, procedur wyborczych, kadencyjności, funkcji we władzach, spraw 
majątkowych oraz porządkuje ostatecznie wiele spraw proceduralnych. 
 
 

INSTALACJE ON TOUR dobiegają końca 

  
Tegoroczne eliminacje do Mistrzostw Polski Instalatorów, czyli Instalacje On Tour dobiegają końca. W sierpniu i wrześniu miały miejsce rywalizacje 
w 4  miastach: w Szczecinie 21 sierpnia, Kielcach 28 sierpnia, Bydgoszczy 4 września, Zielonej Górze 11 września. Instalatorze  - ostatnia szansa w 
tym roku na sprawdzenie się - organizatorzy zapraszają do Wrocławia 18 września.  
INSTALACJE ON TOUR, organizowane przez Międzynarodowe Targi Poznańskie zwykle odbywają się na terenie Hurtowni BIMS Plus. Są one 
wyjazdową formą eliminacji do Mistrzostw Polski Instalatorów (MPI), których finał odbędzie się w kwietniu 2016 roku w Poznaniu 
podczas targów INSTALACJE. 

  

  W FIRMACH    PRACA 

Konkurs fotograficzny Kalendarz Honeywell 2016  
Wrześniowy konkurs Gebo dla instalatorów  
20 lat minęło Jubileusz Schiedel  
Odbierz za darmo profesjonalny Program Doboru Ogrzewania KELLER SDG 
2.1.  

  BIMs PLUS: kierownik hurtowni  
MEIBES: przedstawiciel  
FLAMCO: inżynier sprzedaży  
HERZ: asystent kierownika produkcji  
VINSAR: doradca  
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Spotkania dla partnerów handlowych Buderus  
Wavin kalkulator doboru  
Nowa wersja strony McAlpine.pl  
Mitsubishi Electric zaprasza na szkolenia  
Jeszcze 3 pikniki Onninen Tour the Mustang 
Promocja Jesienna WILO   
  

AFRISO: przedstawiciel handlowy  
VBW ENGINEERING: specjalista  
ZĘBIEC: doradca  
PLANCO: inspektor nadzoru  
DOSPEL: asystent projektanta  
WIRTMANN: projektant  
VTS: inżynier ds. ofertowania  
HARMANN: doradca  
ZYMETRIC: doradca  
SWEGON: doradca  
KLIMAT SOLEC: kosztorysant  
CALEFFI: przedstawiciel handlowy 

HERZ od 25 lat na polskim rynku instalacyjnym  

 
Od 25 lat firma HERZ wprowadza na rynek polski szeroki asortyment 
nowoczesnej armatury regulacyjnej, zapewniającej racjonalne, a więc 
oszczędne gospodarowanie energią. Armatura ze znakiem serca w pełni 
sprawdziła się i nadal sprawdza w polskich warunkach eksploatacyjnych 
jednym z najlepszych tego dowodów jest ponad 6 milionów sprzedanych 
termostatów. 

 
  

  

  

http://instalreporter.pl/aktualnosci/spotkania-dla-partnerow-handlowych-buderus/
http://instalreporter.pl/aktualnosci/wavin-kalkulator-doboru/
http://instalreporter.pl/aktualnosci/nowa-wersja-strony-mcalpine-pl/
http://instalreporter.pl/aktualnosci/mitsubishi-electric-zaprasza-na-szkolenia/
http://instalreporter.pl/aktualnosci/jeszcze-3-pikniki-onninen-tour-the-mustang/
http://instalreporter.pl/aktualnosci/promocja-jesienna-wilo/
http://instalreporter.pl/praca/afriso-przedstawiciel-handlowy/
http://instalreporter.pl/praca/vbw-engineering-specjalista/
http://instalreporter.pl/praca/zebiec-doradca/
http://instalreporter.pl/praca/planco-inspektor-nadzoru/
http://instalreporter.pl/praca/dospel-asystent-projektanta/
http://instalreporter.pl/praca/wirtmann-projektant/
http://instalreporter.pl/praca/vts-inzynier-ds-ofertowania-3/
http://instalreporter.pl/praca/harmann-doradca/
http://instalreporter.pl/praca/zymetric-doradca/
http://instalreporter.pl/praca/swegon-doradca/
http://instalreporter.pl/praca/klimat-solec-kosztorysant-2/
http://instalreporter.pl/praca/caleffi-przedstawiciel-handlowy/
http://instalreporter.pl/firmy/herz-od-25-lat-na-polskim-rynku-instalacyjnym/


 W następnym numerze InstalReportera 9/2015 

 - Ogrzewanie lodem? To możliwe  
Ciekawy układ z pompą ciepła dedykowany do 
dużych obiektów 
  
- Ogrzewanie obiektów pompą ciepła 
bezpośredniego działania Acalor 
  
 - Wodomierze mieszkaniowe - przykładowe 
modele 
  
- Systemy spalinowe do kotłów na paliwa 
stałe  
  
- SOFTEO - domowe urządzenie do 
zmiękczania wody 
  
- Węzeł cieplny DSE Flex 
Nowej generacji, kompaktowy, o wysokiej 
efektywności energetycznej 
  
- Kontrolowana wentylacja z odzyskiem 
ciepła: system Logavent HRV2 marki Buderus 

Jak zapobiega się stagnacji kolektorów słonecznych? 

Problem występowania wysokiej temperatury pracy kolektorów słonecznych 
nasilił się z końcem lat 90. przede wszystkim w Niemczech i Austrii. W skrajnych 
sytuacjach dochodziło do uszkodzeń elementów instalacji solarnej, w 
szczególności naczyń wzbiorczych, pomp obiegowych, izolacji cieplnej 
przewodów. Problem dotykał także glikolu, powodując utratę jego właściwości i w 
ostatecznym efekcie wytrącanie się osadów. Zwiększało się wówczas ryzyko 
zatykania orurowania absorbera lub instalacji solarnej, a także ryzyko zamarzania 
uszkodzonego glikolu w okresie zimowym. Już wtedy też, w latach 90. podjęto 
szereg badań wyjaśniających mechanizmy powstawania stanów stagnacji, aby 
móc skutecznie eliminować ich negatywne skutki...  
   

  

  

List został przesłany do Prenumeratorów e-czasopisma InstalReporter, których adres e-mail  znajduje się w bazie. Jeżeli nie życzą sobie Państwo 
otrzymywać od nas jakichkolwiek informacji drogą elektroniczną, prosimy o wysłanie maila z zapisanego adresu z tematem NIE na 
instalreporter@instalreporter.pl Wyrejestrowanie jednak adresu z bazy prenumeratorów oznacza, że nie będą otrzymywać Państwo również 
naszego e-czasopisma InstalReporter. Prosimy więc o przemyślaną decyzję. 
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