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Nie żyje Heinz Trox – główny udziałowiec firmy TROX GmbH 

w dniu 1 października 2015 w wieku 81 lat zmarł w Neukirchen-Vluyn Heinz Trox, główny udziałowiec TrOX 
GmbH. Heinz Trox, rocznik 1934, po ukończeniu studiów inżynieryjnych oraz w dziedzinie zarządzania  
w Monachium rozpoczął swoją zawodową karierę jako inżynier w Stanach Zjednoczonych. w roku 1959 
podjął pracę w firmie TrOX GmbH w Neukirchen-Vluyn, odpowiadając za działalność zagraniczną. w roku 
1969 jako członek zarządu objął działy: zagraniczny, zarządzania produktami oraz badań i rozwoju. w roku 
1988 został prezesem zarządu, w roku 2001 objął stanowisko w radzie nadzorczej, a w roku 2012 został prze-
wodniczącym rady nadzorczej TrOX GmbH. 
w uznaniu życiowych osiągnięć przedsiębiorca Heinz Trox został 
odznaczony Krzyżem Zasługi na wstędze republiki Federalnej Niemiec.

Jesteśmy w żałobie po Panu Heinz Trox – obywatelu świata, realnie 
stąpającemu po ziemi, który będąc „przedsiębiorcą starej szkoły”,  
zawsze czuł się odpowiedzialny za współpracowników i przedsiębiorstwo. 
My, pracownicy TROX GROUP, zawdzięczamy jego osiągnięciom nasze 
miejsca pracy i jesteśmy świadomi, że zabezpieczając ich utrzymanie, 
zabezpieczamy również dzieło jego życia. Jest to dla nas ogromna 
motywacja, a zarazem ogromne wyzwanie, gdyż podążanie jego  
śladami nie jest łatwe.

Heinz Trox  (29.06.1934 – 01.10.2015)

18 września w załączniku do obwieszczenia Ministra In-
frastruktury i rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. ogłoszo-
no tekst jednolity rozporządzenia w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  
i ich usytuowanie (Dz.u. poz. 1422), uwzględnia on zmia-
ny wprowadzone: 
1) rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 13 lu-
tego 2003 r. (Dz.u. Nr 33, poz. 270); 
2) rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia  
7 kwietnia 2004 r. (Dz.u. Nr 109, poz. 1156); 
3) rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 

6 listopada 2008 r. (Dz.u. Nr 201, poz. 1238 i Nr 228, 
poz. 1514); 
4) rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia  
12 marca 2009 r. (Dz.u. Nr 56, poz. 461); 
5) rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia  
10 grudnia 2010 r. (Dz.u. Nr 239, poz. 1597); 
6) rozporządzeniem ministra transportu, budownictwa 
i gospodarki morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. (Dz.u. 
poz. 1289); 
7) rozporządzeniem ministra transportu, budownictwa  
i gospodarki morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. (Dz.u. poz. 926). 

Ogłoszono tekst jednolity rozporządzenia ws. 
warunków technicznych

Jeśli chcesz dobrze przygotować się do egzaminów na 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, czyli 
tzw. uprawnienia budowlane, Centrum Szkolenia Za-
wodowego zaprasza do wzięcia udziału w kursie przy-
gotowawczym. 
Kurs zostanie przeprowadzony w dniach:  9-14 listopada 
2015 r. (poniedziałek – sobota) w godzinach 9.00-19.00. 
Liczba godzin zajęć: 64. uczestnik szkolenia otrzymuje 
książkę z aktualnymi aktami prawnymi na dzień 1.09.15 r.,  

materiały merytoryczne do kursu w postaci skryptu, ze-
szytu, długopisu, w ramach zajęć firma zapewnia bufet 
kawowy oraz obiady).
Firma już od kilkunastu lat organizuje kursy przygoto-
wawcze do egzaminów na tzw. uprawnienia budowla-
ne. Ponad 90% absolwentów naszych kursów składa 
egzaminy z pozytywnym wynikiem.
Koszt: 1350 zł.
Formularz zgłoszeniowy i bliższe informacje: www.csz.pl 

CSZ zaprasza na kurs przygotowawczy 

Lepsze miejsce dla ludzi (Better Places for People) to 
globalna kampania mająca na celu stworzenie takiej 
rzeczywistości, w której budynki zapewniają zdrowsze 
i szczęśliwsze życie ich użytkownikom. Kampania za-
początkowana została w maju 2015 roku przez Świa-
towe Stowarzyszenie Budownictwa Zrównoważonego 
(worldGBC) i wspierana jest przez dziewięciu sponso-
rów korporacyjnych, w tym firmę uponor.
Kampania zwiększy świadomość wpływu mikroklima-
tu wewnętrznego w budynkach na zdrowie i samopo-
czucie ich użytkowników. Zachęci również wszystkich 
tych, którzy te budynki projektują, budują, posiadają, 
użytkują, a także nimi zarządzają lub je sprzedają, aby 
kształtowali je z korzyścią dla użytkowników. 

– Misją firmy Uponor jest opracowywanie rozwiązań pod-
noszących standard codziennego życia. – tłumaczy Ilari 
Aho, wiceprezes New Business Development i Corporate 
Social responsibility w firmie uponor oraz członek ko-
mitetu wykonawczego kampanii. Oferowane przez nas 
systemy i rozwiązania dla instalacji wody pitnej, ogrze-
wania i chłodzenia płaszczyznowego oraz sieci zewnętrz-
nych stanowią ważne elementy składowe zdrowych i 

zrównoważonych budynków. Tym samym działalność 
firmy Uponor doskonale wpisuje się w ideę kampanii 
„Lepsze miejsce dla ludzi” (Better Places for People). Je-
steśmy dumni, że możemy być jednym z dziewięciu głów-
nych sponsorów i wspierać Światowe Stowarzyszenie 
Budownictwa Zrównoważonego (WorldGBC) w realiza-
cji tego przedsięwzięcia.

Strona internetowa kampanii
www.betterplacesforpeople.org 

Lepsze miejsce dla ludzi 

http://www.instalreporter.pl


a k t u a l n o ś c i
3s t r.1 0 / 2 0 1 5

2 października 2015r. miał miejsce Dzień otwarty  
w Kompostowni Osadów Ściekowych w Polanicy 
Zdrój. Podczas wydarzenia zorganizowanego przez 
firmę Biokompo oraz Miejski Zakład Komunalny 
Sp. z o.o. w Polanicy Zdrój zaprezentowano jeden 
z pierwszych obiektów dedykowanych komposto-
waniu osadów ściekowych w technologii HANTSCH. 

Dzień otwarty okazał się doskonałą okazją do spotkania 
ekspertów z dziedziny przetwarzania osadów ściekowych. 
Po części oficjalnej zaproszeni goście i dziennikarze 
udali się do Szalejewa Górnego, gdzie zwiedzili Kom-
postownię Osadów Ściekowych. To jeden z pierwszych  
w Polsce obiektów dedykowanych kompostowaniu 
osadów ściekowych w technologii HANTSCH. Jego 
wydajność to 1 200 Mg/a osadów ściekowych i 2 400 
Mg/a produktów i innych odpadów do struktury. Fir-
ma Biokompo, wyłączny przedstawiciel technologii 
HANTSCH na polskim rynku,  jest gwarantem wdro-
żenia procesu, w wyniku którego spełnione zostaną 

wymogi BAT i ustawodawstwa krajowego. według re-
gulacji, które będą wkrótce obowiązywały, osady ście-
kowe, których ciepło spalania jest większe niż 6 MJ/kg 
suchej masy, będą musiały zostać poddane recyklin-
gowi. Co ważne za efekt utylizacji będzie finalnie od-
powiadał inwestor. Dlatego konieczne jest, ażeby poza 
dostawą urządzeń mógł on również liczyć na fachowe 
doradztwo oraz pełną ekspertyzę. 
Doświadczenie firmy HANTSCH opiera się na realizacji 
we Francji  blisko 40 instalacji do kompostowania osa-
dów ściekowych, prawie 50 latach doświadczenia w go-
spodarce odpadami, dostawie maszyn i kompleksowej 
realizacji projektu, poprzez dobór odpowiednich urzą-
dzeń, ich dostawę, montaż, uruchomienie aż po asystę 
techniczną podczas eksploatacji.
warto wspomnieć też o aspekcie ekonomicznym – tech-
nologia może być również zastosowana do odpadów zie-
lonych, biodegradowalnych z selektywnej zbiórki oraz 
wydzielonej frakcji odpadów komunalnych. 
MZK Polanica  właśnie certyfikuje otrzymany w procesie 

kompostowania pro-
dukt, który ma bardzo 
dobre wyniki analiz la-
boratoryjnych.
Do końca bieżącego 
roku firma BIOKOM-
PO będzie mogła po-
szczycić się 10 funkcjo-
nującymi zakładami o 
łącznej wydajności po-
nad 200 000 Mg/rok  
(wydzielona frakcja 
odpadów komunal-
nych, odpady zielo-
ne, osady ściekowe, 
pofermentat).

Dzień otwarty w Kompostowni Osadów 
Ściekowych w Polanicy Zdrój

Nowe oznaczenia na rurach Vesbo PP-R

Jednorodne rury VESBO PP-r mają teraz nową identy-
fikację wizualną.  
Odpowiadając na sygnały od instalatorów, VESBO do-
dało niebieski pasek dla rur PN10 (zimna woda) oraz 
czerwony pasek dla rur PN16 i PN20 (ciepła woda). Dzię-
ki temu wybór rury jest prostszy, a centrowanie jej pod-
czas zgrzewania dużo łatwiejsze. 

Certyfikat EHPA-Q dla Stiebel Eltron

Komisja ds. znaku jakości ustanowiona przez POrT PC 
przyznała znaki jakości EHPA-Q w Polsce pompom ciepła 
Stiebel Eltron. Znak mogą uzyskać sprężarkowe pompy 
ciepła, z napędem elektrycznym wykorzystujące ener-
gię z otoczenia (powietrze, woda, grunt, ciepło geoter-
malne), o mocy maksymalnej nieprzekraczającej 100 kw.  
Oznaczenie pompy ciepła (lub typoszeregu pomp cie-
pła) znakiem jakości EHPA Q potwierdza, że spełnia ona 
wysokie wymagania postawione przez Europejskie Sto-
warzyszenie Pomp Ciepła (EHPA).
 Podstawowe wymagania pomp ciepła, certyfikowa-
nych znakiem EHPA-Q w Polsce: 
• zgodność wszystkich głównych komponentów z wy-
maganiami Krajowymi (oznakowanie CE);
• minimalny poziom efektywności (COP), wyznaczony  
w wyniku badań w jednym z ośrodków testowych akre-
dytowanych zgodnie z ISO 17025: solanka/woda B0/w35 
– 4,30; woda/woda w10/w35 – 5,10; powietrze/woda 
A2/w35 – 3,10; bezpośrednie odparowanie w gruncie/
woda E4/w35 – 4,30;
• deklaracja poziomu hałasu zgodnie z normą EN 12102;
• zapewnienie sieci dystrybucji, planowania, serwisu 
oraz dokumentacji w języku kraju, w którym przyzna-
wany jest znak;
• zapewnienie sieci obsługi w obszarze pozwalającym 

na zareagowanie w ciągu 24 h  
na wezwanie użytkownika;
• zapewnienie gwarancji  
24 miesiące oraz dostępności 
części przez minimum 10 lat.
Jak wynika z powyższych wy-
magań EHPA-Q jest znakiem 
lokalnym, nadawanym w kon-
kretnym kraju. Zapewnia bez-
pieczeństwo kupna urządze-
nia oraz korzyści w długiej perspektywie czasu, przez 
co dostarcza silnych argumentów wszystkim podmio-
tom ubiegającym się o instytucjonalne oraz finanso-
we wsparcie ze strony różnych organizacji i podmiotów 
współfinansujących projekty z udziałem pomp ciepła. 
Znak jakości EHPA-Q jest koordynowany przez komitet 
ds. znaku jakości powołany przez Europejskie Stowarzy-
szenie Pomp Ciepła (EHPA). Komitet zapewnia wspólną 
dla całej Europy standaryzację, rozwija zasady, przepi-
sy i wymagania. w Polsce za certyfikację pomp ciepła 
znakiem EHPA-Q odpowiedzialna jest komisja ds. zna-
ku jakości ustanowiona przez Polską Organizację roz-
woju Technologii Pomp Ciepła (POrT PC). więcej infor-
macji na stronach internetowych: www.portpc.pl oraz 
www.ehpa.org. 

http://www.instalreporter.pl
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Immergas wspiera twórców bolidu solarnego

Panasonic udostępnił generator etykiet energetycznych 
(Energy Label Generator), czyli narzędzie online, które 
pomoże instalatorom w przestrzeganiu zapisów Dyrek-
tywy ErP, obowiązujących od 26 września br. rozwiąza-
nie umożliwia generowanie etykiet z informacją o klasie 
energetycznej poszczególnych produktów oraz oblicze-
nie efektywności całych systemów.
unijna Dyrektywa ErP (Energy-related Products) określa mi-

nimalne dopuszczalne wymagania dotyczące efektywności 
produktów zużywających energię. Od 26 września 2015 r. jej 
zapisy obejmują również urządzenia grzewcze i pojemno-
ściowe podgrzewacze ciepłej wody. Dla producentów ozna-
cza to obowiązek umieszczania na produktach etykiet za-
wierających m.in. informacje o sprawności energetycznej 
urządzenia, rocznym zużyciu energii czy poziomie hałasu. 
Z kolei instalatorzy muszą dodatkowo obliczyć i przedsta-
wić klientowi dane dotyczące efektywności całego systemu. 
w związku z wprowadzonymi zmianami Panasonic opra-
cował i udostępnił instalatorom generator etykiet ener-
getycznych. Pozwala on uzyskać charakterystykę da-
nego produktu, pobrać odpowiednią etykietę, a także 
obliczyć efektywność układu grzewczego. Narzędzie 
jest dostępne online i bardzo proste w użyciu - wystar-
czy wybrać odpowiednią strefę klimatyczną oraz mo-
del pompy ciepła, by system automatycznie wygenero-

wał etykietę z informacją o klasie energetycznej. Z kolei  
w przypadku systemów obejmujących również rozwią-
zania innych dostawców, należy wprowadzić wymagane 
informacje z karty produktu, a generator oblicza efek-
tywność energetyczną całego systemu.
wszystkie pompy ciepła w ofercie Panasonic należą do 
najbardziej efektywnych rozwiązań klasy A++ podczas 
pracy przy 55°C. Zgodnie z Dyrektywą ErP urządzenia 
są klasyfikowane w dziewięciu kategoriach, od najbar-
dziej efektywnych A++ do najniższej kategorii G. Jednost-
ki zapewniające ogrzewanie na poziomie 55°C muszą 
być zaklasyfikowane w przedziale od A do A++, wyka-
zując wydajność pracy na poziomie 100%. w przypad-
ku pomp niskotemperaturowych minimalna wydajność 
pracy powinna wynosić 115 proc. i muszą charaktery-
zować się one klasą energetyczną A+ lub A++. 
www.panasonicproclub.com

Generator etykiet energetycznych Panasonic już dostępny

Nowa strona internetowa 
firmy Reflex-POLSKA

we wrześniu uruchomiona została nowa witryna inter-
netowa firmy reflex-POLSKA. Strona jest wykonana 
w technologii rwD, aby ułatwić korzystanie z informacji 
i materiałów reflex także na urządzeniach mobilnych, 
takich jak smartfon lub tablet. Nowością jest dział po-
rad technicznych dla projektantów oraz podstrona do-
tycząca oferowanych szkoleń. Ponadto ułatwiony został 
dostęp do rysunków CAD, które są dostępne do pobra-
nia w czterech formatach. Na stronie umieszczony zo-
stał także najnowszy program doboru urządzeń reflex.  
w ciągu najbliższych tygodni będzie on uruchomiony 
także w wersji online. Strona jest dostępna pod dotych-
czasowym adresem: www.reflex.pl.

Immergas od lat inwestuje w rozwój nowoczesnych tech-
nologii, które odpowiadają rosnącym potrzebom rynku 
i nowatorskim trendom w pozyskiwania ciepła. w myśl 
tej idei angażuje się również w działania odpowiedzialne 
społecznie, propagując proekologiczny i aktywny tryb 
życia. Dowodem na to jest kolejna inicjatywa, której fir-
ma udzieliła wsparcia. Immergas został sponsorem ze-
społu KGHM Łódź Solar Team, który będzie reprezento-
wać nasz kraj w międzynarodowym wyścigu pojazdów 
zasilanych energią słoneczną! 
world Solar Challenge to najbardziej prestiżowy konkurs 
pojazdów zasilanych energią słoneczną na świecie, któ-
ry odbywa się w Australii od 1987 roku. Grupa studen-
tów z kół naukowych z Politechniki Łódzkiej i uniwer-
sytetu Łódzkiego będzie w tym wyścigu reprezentować 

po raz pierwszy nasz kraj, a dodatkowo w tym roku bę-
dzie jedynym teamem z Europy Środkowo-wschodniej. 
Studenci zbudowali pojazd samodzielnie. Bolid o na-
zwie Eagle 1 ma 5 m2 paneli słonecznych, dwa siedze-

nia i dwa silniki elektryczne o mocy 4 kw każdy. Podczas 
wyścigu pojazd będzie musiał pokonać trasę o długo-
ści 3 tys. km z Darwin do Adelaide. wyścig rozpocznie 
się 18 października.  
Obejrzyj materiał filmowy o bolidzie zespołu studentów 
z Łodzi

http://www.instalreporter.pl
https://www.youtube.com/watch?v=93bkgRwEzrs
https://www.youtube.com/watch?v=93bkgRwEzrs
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Kup podłogówki Purmo stówkę i siłowniki weź za złotówkę!

Od 1.10.2015 r. do 30.11.2015 r. trwa pro-
mocja rettig Heating na system ogrze-
wania podłogowego Purmo. 
Dystrybutor Purmo dokonuje zakupu  
co najmniej 100 m2 pełnego systemu 
ogrzewania podłogowego, w skład któ-
rego wchodzą rury, izolacja, rozdzielacz, 
złączki. Akcesoria takie jak klipsy, dylata-
cje, szafki czy termostaty nie są wymaga-
ne, chociaż mile widziane. w skład 100 m2 
pełnego systemu wchodzi: rura minimum 
480 m.b. (nie więcej niż 1000 m.b.); izolacja 
minimum 100 m2; rozdzielacz(e) minimum 
6 obiegów (nie więcej niż 12 obiegów); 
złączki min. 12 szt. (nie więcej niż 24 szt.). 
Po spełnieniu powyższych warunków, 
dystrybutor otrzymuje prawo do zaku-

pu promocyjnych siłowników na każdy 
obieg rozdzielacza w cenie 1 zł netto.
w przypadku zakupu większej ilości peł-
nego systemu zastosowane zostaną 
mnożniki dla minimalnych i maksymal-
nych ilości elementów składowych syste-
mu. Po nabyciu 5000 m2 systemu dystry-
butor Purmo nabiera prawo do zakupu od 
300 do 600 szt. siłowników objętych pro-
mocją (w zależności od sumarycznej licz-
by obiegów – zakupionych rozdzielaczy). 
w sytuacji zakupu przez dystrybutora 
większej liczby rozdzielaczy (a tym samym 
obiegów) w stosunku do powierzchni za-
kupionego systemu, otrzyma on prawo 
do zakupu maksymalnej liczby promo-
cyjnych siłowników, która wynika z po-

wierzchni zakupionej izolacji, np. 1000 m2 
systemu to maksimum 120 obiegów roz-
dzielacza, czyli 120 siłowników. 
Promocja obejmuje systemy ogrzewa-
nia podłogowego (rolljet, noppjet, rail-
jet, system suchy) oraz rozdzielacze do 
ogrzewania podłogowego (z wyłączeniem 
rozdzielaczy przemysłowych) znajdujące 
się w katalogu Purmo 06/2015. uwAGA!  
Promocja dotyczy specjalnych siłowni-
ków Purmo dostępnych tylko i wyłącznie 
w ramach niniejszej akcji. Są to siłowniki 
bezprądowo zamknięte (NC) zasilane na-
pięciem  230 V,  oznaczone kodem zamó-
wienia: FAw3ANCSCNN54G00, dostępne 
w cenie katalogowej 117 zł netto. 
www.purmo.pl

Aplikacja mobilna KSB 

Firma KSB opracowała aplikację na smartfony i table-
ty, która pozwala określić efektywność pompy o sta-
łej prędkości obrotowej w czasie niespełna 20 sekund. 
Aplikacja KSB Sonolyzer opiera się na algorytmie sto-
sowanym już od pięciu lat w urządzeniu PumpMeter, 
którego sprzedaż przekroczyła już 30 000 egzemplarzy.
Aplikacja nie wymaga znajomości indywidualnych cha-
rakterystyk lub wykonania pomiaru parametrów tech-
nicznych agregatu pompowego. Co istotne, można ją 
również stosować do pomp innych producentów. Po-
nadto użytkownik może wykorzystać tę aplikację do ana-
lizy obciążenia silnika asynchronicznego o stałej pręd-
kości obrotowej napędzającego pompę odśrodkową.
Po uruchomieniu procedury pomiaru, mikrofon wbu-
dowany w smartfonie lub tablecie jest używany przez 
około 20 sekund do nagrania hałasu emitowanego przez 
wentylator silnika elektrycznego. uzyskane widmo ha-
łasu jest następnie filtrowane przez aplikację, aby do-
kładnie ustalić prędkość obrotową agregatu pompowe-
go i określić moment obrotowy. Korelując wprowadzone 
przez użytkownika dane z opracowaną przez producenta 
bazą danych systemów pompowych, aplikacja pozwala 
stwierdzić czy pompa pracuje przy obciążeniu częścio-
wym. Dzięki temu użytkownik może ustalić czy istnie-
je możliwość zaoszczędzenia energii poprzez optyma-
lizację systemu pompowego lub napędu. 
Aplikacja KSB Sonolyzer jest dostępna dla systemów ope-
racyjnych Android i iOS. Można ja bezpłatnie pobrać za po-
średnictwem App Store (Apple) i Google Play (Android).

1 października firma Mitsubishi Electric ogłosiła początek nowej promocji dedykowanej zestawom współpracującym 
z centralami wentylacyjnymi – „Jakość i atrakcyjna cena w zestawie”. Promocja obowiązuje do końca roku 2015. 

Mitsubishi Electric swoją nową akcję promocyjną kieruje do wszystkich partnerów oraz firm planujących rozpoczęcie 
współpracy z firmą. 
Promocja dotyczy zakupu zestawów współpracujących z centralami wentylacyjnymi: agregatów serii Mr. Slim – Zuba-
dan Inverter, Power Inverter, Standard Inverter – wraz z modułem sterującym zewnętrznym wymiennikiem PAC-IF013B-
-E lub PAC-IF012B-E.

w ramach promocji, rozpoczynającej się 1 października 2015 r., do każdego zakupionego agregatu serii Mr. Slim Mitsu-
bishi Electric dodaje moduł sterujący PAC-IF013B-E lub PAC-IF012B-E o wartości ponad 1150 euro w cenie od 1 euro. 
Oferowane w promocji moduły sterujące zewnętrznym wymiennikiem to nowość w ofercie Mitsubishi Electric. Model 
PAC-IF013B-E to udoskonalony następca PAC-IF012B-E, który również objęto akcją. PAC-IF013B-E oferuje funkcję kaska-
dową z możliwością pracy nawet sześciu urządzeń zewnętrznych. Moc w zakresie 20-100% może być utrzymywana dzię-
ki sygnałowi od 0 do 10 V lub w ramach protokołu Modbus. 

Promocja Mitsubishi Electric 

http://www.instalreporter.pl
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Europejskie szkolenia EUCERT z akredytacją UDT

Polska Organizacja rozwoju Technologii Pomp Ciepła 
(POrT PC) jest krajowym koordynatorem Europejskie-
go Systemu Szkoleń i Certyfikacji Instalatorów Pomp 
Ciepła EuCErT. Szkolenia prowadzone są w Polsce od 
ubiegłego roku i od początku cieszą się wśród instalato-
rów pomp ciepła dużą popularnością. Już od paździer-
nika br. uczestnictwo w tych szkoleniach będzie umoż-
liwiało przystąpienie  zarówno do egzaminu EuCErT,  
jak też do egzaminu uDT. 
System EuCErT wprowadza jednolity w całej Europie 
poziom szkoleń instalatorów pomp ciepła. Szkolenia za-
kończone są egzaminem, którego pozytywny wynik de-
cyduje o przyznaniu instalatorowi certyfikatu EuCErT 
i wpisaniu go do europejskiej bazy certyfikowanych in-
stalatorów pomp ciepła. POrT PC jest jedyną insty-
tucją w Polsce, która może certyfikować instalatorów  
w tym standardzie. 
Szkolenia EUCERT prowadzone są w Parku Na-
ukowo-Technologicznym Euro-Centrum w Ka-

towicach, który z dniem 30 września 2015 r.  
dołączył do grona akredytowanych w UDT organiza-
torów szkoleń w zakresie dotyczącym instalowania 
pomp ciepła. Tym samym ukończenie szkolenia EU-
CERT upoważnia do przystąpienia do egzaminu w UDT.
Ze względu na wysoki poziom szkoleń program dedyko-
wany jest do czynnych zawodowo instalatorów pomp cie-
pła (od kandydatów wymagana jest podstawowa wiedza  
z zakresu instalowania pomp ciepła).  w związku z akre-
dytacją ośrodka szkoleniowego Euro-Centrum zakres 
tematyczny szkoleń EuCErT został dodatkowo uzupeł-
niony o informacje wymagane przez urząd Dozoru Tech-
nicznego. Szkolenie (zarówno zagadnienia teoretyczne, 
jak i zajęcia praktyczne) rozplanowane jest na 40 godzin  
i  odbywa się przez 5 dni w dwóch blokach (2 dni + 3 dni).
Szkolenia prowadzone są przez ekspertów POrT PC i są 
jednym z trzech elementów kompleksowego podejścia 
Organizacji do kwestii jakości instalacji z pompami ciepła 
oraz ich wykonywania. Oprócz certyfikacji instalatorów 

pomp ciepła w standardzie Eu-
CErT, POrT PC ustanowiła rów-
nież komisję ds. znaku jakości, 
która jest odpowiedzialna za 
certyfikację pomp ciepła zna-
kiem EHPA-Q w naszym kraju. 
Prowadzona przez Organiza-
cję polityka jakości obejmuje 
również publikowanie bran-
żowych wytycznych Projek-
towania wykonania i Odbio-
ru Instalacji z Pompami Ciepła.  
Szczegóły dotyczące zakresu 
programowego szkoleń Eu-
CErT, kosztów i prowadzo-
nego naboru dostępne są na 
stronie internetowej Organi-
zacji www.portpc.pl w za-
kładce Polityka Jakości.

http://www.instalreporter.pl
http://www.dabpumps.com/
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ErP – narzędzie kalkulacyjne od De Dietrich

26 września weszła w życie Dyrektywa ErP dotycząca 
etykietowania produktów związanych z energią oraz 
ekoprojektu. Oprócz tego, że producenci nie będą od-
tąd dostarczać na rynki uE klasycznych urządzeń tech-
niki grzewczej – w odniesieniu do kotłów gazowych do-
stępne będą jedynie konstrukcje kondensacyjne, zmienia 
się coś jeszcze. Dyrektywa ErP dotyczy też oznakowa-
nia energetycznego. Obowiązek dostarczenia do użyt-
kownika dokumentacji wymaganej przez Dyrektywę 
ErP spoczywa na dostawcy urządzenia do użytkowni-
ka, czyli na instalatorze lub hurtowni. Jeśli jest to urzą-
dzenie lub pakiet występujący pod jednym numerem 
referencyjnym jednego producenta, wówczas wszelka 
dokumentacja jest dostarczana staraniem tegoż pro-
ducenta. Jeśli dostawca dostarcza kilka pozycji, to sam 
zobowiązany jest do przekazania dokumentacji pakie-

tu, korzystając z cząstkowych dokumentacji producen-
ta (producentów), wypełniając kartę zestawu oraz emi-
tując odpowiadającą zestawowi etykietę energetyczną.
Firma De Dietrich przygotowała narzędzie on-line 
dla sprawnej kompletacji dokumentacji wymaga-
nej Dyrektywą ErP. Dostęp do narzędzia jest otwar-
ty dla wszystkich chętnych. Narzędzie kalkulacyjne 
ma bogatą bazę danych i pozwala na wydrukowa-
nie karty i etykiety:
• produktu w przypadku, gdy oryginał z opakowania za-
ginął,
• zestawu zdefiniowanego jednym numerem referencyj-
nym,
• zestawu złożonego z kilku urządzeń dostarczanych 
pod kilkoma numerami referencyjnymi,
• urządzeń złożonych z produktów De Dietrich i innych 
dostawców.
Narzędzie dostępne jest na stronie www.dedietrich.pl 
oraz www.erp-dedietrich.pl. Po znalezieniu banera i klik-
nięciu na niego, można korzystać z narzędzia.

Kto zgłosił się na targi INSTALACJE?

w piątek (16 października) minął promocyjny termin zgło-
szeń dla wystawców targów INSTALACJE, które odbędą 
się w Poznaniu w terminie: 25-28 kwietnia 2016. Zakres 
tematyczny targów obejmie: technikę grzewczą, sani-
tarną, obiektową, gazowniczą, klimatyzację, wentyla-
cje i chłodnictwo oraz EKOgrzanie (nowy salon).  
w czasie targów zaplanowano m.in. Dzień Fotowoltaiki, 

Dzień Projektanta, Dzień Gazownika oraz Dzień Ciepłow-
nika. Nie zabraknie także takich wydarzeń jak Klub In-
stalatora, Klub Premier czy Mistrzostw Polski Instalato-
rów. równolegle odbędą się Targi Ciepła Systemowego 
TCS, współorganizowane z Izbą Gospodarczą Ciepłow-
nictwo Polskie. Organizatorem targów INSTALACJE są 
Międzynarodowe Targi Poznańskie.
Na targach na pewno zobaczymy firmy: Afriso, Broetje,  
Defro, Elektromet, Ferro, Grundfos, Komin-flex, LFP, 
McAlpine, Mru, Niczuk, reflex, Stiebel Eltron, Tece,  
Testo, Viessmann, Vogel&Noot, Zehnder.
www.instalacje.mtp.pl

w tym roku marka Jun-
kers zmienia swój wizeru-
nek. wiąże się to m.in. ze 
zmianą kolorystyki mate-
riałów marketingowych – 
wkrótce pojawią się one 
w nowej szacie graficznej. 
Już teraz zmienia się stro-
na internetowa www.jun-
kers.pl – marka prezentuje 
się na niej w zmienionych 
kolorach, nowy jest także 
sposób prezentacji treści 
i ich architektura. Od dziś 
dostęp do najbardziej po-
pularnych informacji, np. 
wyszukiwarki adresów part-
nerów handlowych czy ser-
wisantów, oferty produktowej i cennika, będzie możliwe z poziomu strony głównej, ale też – z podstron serwisu. 
Za pomocą intuicyjnej nawigacji strony szybko odnajdziemy m.in. pełną ofertę produktów marki Junkers (zakład-
ka: Produkty), dodatkowe informacje pomagające w wyborze odpowiedniego urządzenia (zakładka: Informacje), 
czy kompendium wiedzy dla osób zawodowo związanych z branżą grzewczą (zakładka: Dla Profesjonalistów).  
w sekcji Materiały oprócz materiałów drukowanych dostępne są teraz także certyfikaty produktowe i filmy. Infor-
macje o marce Junkers i jej historii znaleźć można w dziale O nas. 
Nowa strona będzie dalej rozbudowywana – już wkrótce pojawią się na niej nowe treści i funkcjonalności. Zachę-
camy do regularnych odwiedzin serwisu www.junkers.pl.

Nowa odsłona www.junkers.pl

Ekspansja Systemair

Trwa ekspansja firmy Systemair na wschód i południe 
Europy. Grupa kupuje kolejne przedsiębiorstwa bran-
żowe w tym regionie. Alitis – dotychczasowy przedsta-
wiciel firmy Systemair na Białoruś i okręg kaliningradzki  
z obrotem 5,5 mln euro w 2014 roku – będzie teraz firmą 
w strukturach grupy. Alitis zatrudnia 15 pracowników.  

w Słowenii Systemair kupił oddział produkujący centrale 
wentylacyjne od firmy Kolektor koling. Oddział ten ma 
przynosić roczny obrót 3 mln euro. Produkowane są cen-
trale wentylacyjne o wydatku od 500 do 80 000 m3/h,  
z możliwością dostosowania ich do potrzeb konkretne-
go odbiorcy (np. specjalistyczne wykonanie higieniczne). 

http://www.instalreporter.pl
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Nowy serwis Mitsubishi Electric

26 września 2015 roku w całej unii Europejskiej zaczęło 
obowiązywać nowe rozporządzenie Dyrektywy ErP, które 
dopuszcza wprowadzania na rynek wyłącznie urządzeń 
grzewczych, które spełniają określone normy efektywno-
ści energetycznej. Nowe wytyczne nakładają na produ-
centów szereg dodatkowych obowiązków. Aby przybliżyć 
wprowadzone zmiany, firma Mitsubishi Electric urucho-
miła stronę internetową www.my-ecodesign.com. 
Na stronie zamieszczono informacje na temat głównych 
założeń Dyrektywy ErP, tak już obowiązujących, nowo 

wprowadzanych, jak i przyszłych. Tematyka ekoprojek-
towania przedstawiona jest poprzez pryzmat dwóch 
głównych grup produktowych oferowanych przez Mit-
subishi Electric – urządzenia klimatyzacyjne oraz pom-
py ciepła. Na stronie znalazły się informacje dotyczące 
etykiet energetycznych, kalkulator etykiet i karty danych 
produktów. w zakładce „Pytanie i Odpowiedzi” starano 
się w klarowny i zwięzły sposób odpowiedzieć na naj-
częściej pojawiające się pytania dotyczące Dyrektywy 
ErP i niedawno wprowadzonych zmian. 

Konkurs „Legendy Fluke” 

Konkurs „Legendy Fluke” to szansa dla użytkowników 
cyfrowych multimetrów Fluke na podzielenie się swo-
imi zawodowymi historiami, wygranie zestawu najno-
wocześniejszych przyrządów Fluke, jak również uzyska-
nie statusu „Legendy Fluke”.
w promocji można wziąć udział na dwa sposoby – przed-
stawiając swoją historię na piśmie (w maksymalnie 300 
słowach) lub przygotowując film wideo (trwający mak-
symalnie 3 min). Zgłaszane do konkursu historie, nieza-
leżnie od formy (tekstowej lub wideo) powinny przed-

stawiać przykład zwiększenia wydajności, rozwiązania 
konkretnego problemu lub zwiększenia efektywności 
dzięki zastosowaniu multimetru cyfrowego Fluke. Hi-
storie te należy przesyłać z użyciem formularza na stro-
nie Fluke Legends).
Zwycięzca zostanie nagrodzony zestawem najnowo-
cześniejszych przyrządów Fluke Connect. Zgłoszenia 
należy wysyłać do 30 listopada 2015. Do wzięcia udzia-
łu w konkursie nie jest wymagane poświadczenie zaku-
pu przyrządu Fluke. 

REGULUS – nowy adres

Od 1 października 2015 roku firma rEGuLuS®-system 
przenosi się do nowej siedziby. 
Od tej pory korespondencja powinna być kierowana  
na adres: ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała. 
Pozostałe dane firmy, NIP, rEGON, pozostają bez zmian.

Johnson Controls i Hitachi – globalne porozumienie 

Johnson Controls, (NYSE: JCI), Hitachi, Ltd.(TSE: 6501) 
oraz Hitachi Appliances, Inc. ogłosiły globalne porozu-
mienie joint venture i rozpoczynają wspólne działania 
pod nazwą Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning, 
mające na celu dostarczenie swoim klientom pełnego 

zakresu światowej klasy produktów i technologii klima-
tyzacyjnych. Dzięki porozumieniu, Johnson Controls 
nabył 60% udziałów własności nowego podmiotu, Hi-
tachi Appliances zachowuje prawo własności do pozo-
stałych 40% udziałów spółki. Joint Venture zatrudnia  

14 000 pracowników w 24 lokalizacjach Azji, Europy  
i Ameryki Łacińskiej dedykowanych projektowaniu, in-
żynierii oraz produkcji urządzeń z branży HVAC. Na czele 
joint venture będą stali Franz Czerwinka – dyrektor gene-
ralny oraz Shinichi Iizuka – prezes i dyrektor operacyjny.

http://www.instalreporter.pl
http://www.fluke.com/PLPL/legend
http://www.fluke.com/PLPL/legend


POrT PC opublikowała poradnik do przygotowania ciepłej wody. 
Jest to trzecie tego typu opracowanie Organizacji. Zawarte w nim 
porady posłużą wszystkim osobom działającym w obszarze pro-
jektowania, wykonania i użytkowania instalacji z pompami ciepła 
do podgrzania wody użytkowej. Publikacja powstała w oparciu  
o poradnik niemieckiego stowarzyszenia pomp ciepła BwP, z któ-
rym POrT PC współpracuje od 2014 roku. Przedstawia on najważ-
niejsze zagadnienia związane z przygotowaniem i magazynowa-
niem ciepłej wody użytkowej przez instalacje z wykorzystaniem 
pomp ciepła w różnych konfiguracjach.  
Poradnik zawiera przegląd systemów do podgrzewania wody 
użytkowej wraz z charakterystyką i krótkim omówieniem ich 
zalet oraz ewentualnych wad. 
„Poradnik do przygotowania ciepłej wody” podobnie jak opubliko-
wane wcześniej „Poradnik do ograniczania hałasu instalacji z pompa-
mi ciepła” oraz „Poradnik Inwestora – energia geotermalna i pompy 
ciepła” dostępne są do pobrania w wersji elektronicznej na stronie 
internetowej organizacji www.portpc.pl  w zakładce „publikacje”.

Jest już nowy poradnik nt. przygotowania ciepłej 
wody za pomocą pomp ciepła

Przybywa budynków z zielonymi certyfikatami 

w Polsce powstaje coraz więcej nieruchomości przy-
jaznych środowisku, w których oszczędnie zużywa się 
energię czy wodę. Z korzyści, jakie dają zielone certyfi-
katy, zdają sobie sprawę nie tylko inwestorzy na rynku 
powierzchni biurowych, lecz także firmy działające na 
rynku nieruchomości handlowych, przemysłowych czy 
mieszkaniowych. Trendy na tym rynku dotyczą również 
producentów materiałów budowlanych.
Na świecie obowiązują obecnie dwa systemy certyfika-
cji budynków – BrEEAM (system brytyjski) i LEED (sys-
tem amerykański). Systemy certyfikacji budynków na 

świecie wprowadzono już w latach 90. Polscy inwesto-
rzy zaczęli z nich korzystać dopiero po roku 2000.
Dzisiaj certyfikat BrEEAM ma już 250 tys. budynków 
na całym świecie. w 2005 roku w Polsce były tylko dwa 
certyfikowane budynki, 10 lat później mamy ich już 154. 
Zielony certyfikat to już standard na rynku powierzchni 
biurowych. w 2015 roku wśród certyfikowanych budyn-
ków w Polsce 72% stanowią biurowce. Coraz częściej są 
to budynki handlowe (15 proc.) oraz przemysłowe (13%). 
w tym roku firma Skanska oddaje do użytku pierwsze 
certyfikowane osiedle mieszkaniowe.

Idealne połączenIe de dIeTRIcH - BaXI
promocja trwa do 31.12.2015(*)

pRoMocJa

(*)możliwe skrócenie okresu promocyjnego po wyczerpaniu zapasów
(**)pakiet gwarancyjny dotyczy wymienników kotła i podgrzewacza

pakIeT Mca 25 
z podgRzewaczeM 
ze sTalI nIeRdzewneJ 
Bpp 100 i 150

pakIeT McR3 plus 24T 
z podgRzewaczeM 
ze sTalI nIeRdzewneJ 
Bpp 100 i 150
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Grohe nominowane

GrOHE AG został nominowany do nagrody German Su-
stainability Award już drugi rok z rzędu. 
w ubiegłym roku GrOHE zostało wyróżnione jako jed-
na z trzech najlepszych firm w kategorii „efektywne-

go gospodarowania zasobami”. w tegorocznej edycji 
producent znalazł się w gronie czterech nominowa-
nych w kategorii „najbardziej zaangażowane wiodące 
firmy w Niemczech”.

Program termomodernizacji polskich domów

Narodowy Fundusz przeznacza 400 mln zł na komplek-
sową termomodernizację domów jednorodzinnych. 
Dofinansowanie obejmie prace dociepleniowe, ale też 
modernizację instalacji wewnętrznych oraz wymianę 
źródeł ciepła. Będzie można uzyskać finansowanie do 
100% kosztów kwalifikowanych, przy czym dla każde-
go przedsięwzięcia określono maksymalne, jednostko-
we koszty kwalifikowane, czyli ile pieniędzy Narodowy 
Fundusz może na dane działanie wypłacić. Z programu 
ryś wsparcie będzie udzielane w formie kredytów bądź 
pożyczek z dotacją, poprzez banki i wojewódzkie fun-
dusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zwrot-
na forma tej pomocy daje możliwość ponownego wy-
korzystania środków i dotarcia do większej liczby osób 
w dłuższej perspektywie czasu.
Najwyższa możliwa dotacja wyniesie 40% przy komplek-
sowych inwestycjach, obejmujących ocieplenie ścian  
i dachu. w przypadku termoizolacji tylko niektórych ele-
mentów, a także zastosowaniu wentylacji mechanicz-
nej z odzyskiem ciepła czy odnawialnych źródeł ener-
gii, właściciel budynku dostanie 20% dotacji. 
Dotacja pokryje w całości koszty niezbędnej dokumen-
tacji projektowej, a także koszty oceny energetycznej bu-
dynku przed realizacją inwestycji i potwierdzenie efek-
tów realizacji przedsięwzięcia. Ocena energetyczna nie 
będzie wymagała skomplikowanego audytu. 
Termoizolacja pojedynczych elementów budynków 
(okien, podłóg) oraz zastosowanie konwencjonalnych 

źródeł ciepła będzie dofinansowane wyłącznie w posta-
ci preferencyjnego kredytu bądź pożyczki. Alternatyw-
nie beneficjent może skorzystać z innych programów 
wsparcia wymiany źródeł ciepła, np. Prosument, Kawka.
Nabór wniosków do programu ryś prowadzony będzie  
w trybie ciągłym. Przewiduje się, że mieszkańcy będą mo-
gli rozpocząć składanie wniosków w I kwartale 2016 roku.
Budżet programu wynosi 400 mln zł, z czego 120 mln 
zł w formie bezzwrotnej i 280 mln zł w formie zwrotnej. 
Program będzie realizowany w latach 2015-2023, z moż-
liwością zawierania umów do końca 2020 roku.
Więcej informacji o programie RYŚ

Praca

JUNKERS: przedstawiciel handlowy 
HERZ: asystent zarządu 
BIMs PLUS: specjalista 
BOSCH: asystent/tka 
UNICAL: regionalny kierownik sprzedaży 
ONNINEN: sprzedawca 
TERMIKA Grupa SBS: doradca 
BIMs PLUS: przedstawiciel handlowy 
VINSAR: doradca techniczny 
VALVEX: przedstawiciel handlowy 

ARTEC: projektant 
SKANSKA: kierownik 
WAVIN: przedstawiciel handlowy 
KOSPEL: pracownik działu handlowego 
SANPOL: przedstawiciel handlowy 
INVENA: przedstawiciel handlowy 
THERM-INSTAL: serwisant urządzeń grzewczych 
i klimatyzacyjnych
KOSTRZEWA: doradca handlowo-techniczny 
MEIBES: przedstawiciel handlowy 

Zmiany w składzie dyrekcji Immergas Polska

Decyzją zarządu firmy ImmerFin SpA, będącej właści-
cielem polskiego oddziału Immergas, Maciej Czop zo-
stał powołany na stanowisko dyrektora zarządzającego  
Immergas Polska Sp. z o.o. 

Maciej Czop karierę w Immergas Polska rozpoczął w marcu 
2004 jako dyrektor ds. administracji i finansów. Od stycz-
nia 2013 roku pełnił funkcję dyrektora finansowego, ope-
racyjnego oraz prokurenta spółki. Przed dołączeniem do 
Immergas pracował m.in. w konsultingu i bankowości. 

Absolwent uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 
studiów podyplomowych w zakresie prawa podatkowe-
go na uniwersytecie Łódzkim oraz zarządzania w Cana-
dian International Management Institute.

http://www.instalreporter.pl
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/rys---termomodernizacja-budynko-jednorodzinnych/
http://instalreporter.pl/bez-kategorii/herz-asystent-zarzadu/
http://instalreporter.pl/praca/bims-plus-specjalnista/
http://instalreporter.pl/praca/bosch-asystenttka/
http://instalreporter.pl/praca/unical-regionalny-kierownik-sprzedazy/
http://instalreporter.pl/praca/onninen-sprzedawca/
http://instalreporter.pl/praca/termika-grupa-sbs-doradca/
http://instalreporter.pl/praca/bims-plus-przedstawiciel-handlowy-2/
http://instalreporter.pl/praca/vinsar-doradca-techniczny-3/
http://instalreporter.pl/praca/valvex-przedstawiciel-handlowy-4/
http://instalreporter.pl/praca/artec-projektant/
http://instalreporter.pl/praca/skanska-kierownik/
http://instalreporter.pl/praca/wavin-przedstawiciel-handlowy-8/
http://instalreporter.pl/praca/kospel-pracownik-dzialu-handlowego/
http://instalreporter.pl/praca/sanpol-przedstawiciel-handlowy/
http://instalreporter.pl/praca/invena-przedstawiciel-handlowy/
http://instalreporter.pl/praca/therm-instal-serwisant-2/
http://instalreporter.pl/praca/pph-kostrzewa-doradca-handlowo-techniczny-2/
http://instalreporter.pl/praca/meibes-przdstawiciel-handlowy/
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rywany w ramach zadanego programu czasowego 
(w opozycji do pompy obiegowej na stale włączonej 
do gniazdka). Takie rozwiązanie pozwala zaoszczę-
dzić dużo energii. Szacuje się, że cyrkulacja pracu-
jąca 24h/dobę zwiększa koszt przygotowania cie-
płej wody o 30%, a w starej, rozbudowanej instalacji  
z rur metalicznych niezaizolowanych może nawet wię-
cej. Sterowanie pompą cyrkulacyjną ma też funkcję 

minimalnej temperatury zbiornika, chroniącą przed 
wychłodzeniem wody. Program czasowy najczęściej 
dostosowuje się do godzin w których najczęściej ko-
rzystamy z wody.

…pompą kotła stałopalnego
Najważniejszą z punktu widzenia użytkowego jest 
funkcja sterowania pompą ładującą zasobnik cie-

Modernizacja kotłowni na układ kocioł stałopalny  
i pompa ciepła na c.w.u. – schemat podłączenia  
i możliwości automatyki

Odpowiedzi udzielił: RobeRt Kałużny
Inżynier ds. pomp ciepła Hewalex

Najczęstszym miejscem montażu pompy ciepła do 
wody użytkowej jest modernizowana kotłownia z ko-
tłem na paliwo stałe. Przedstawiona poniżej instala-
cja obrazuje kocioł stałopalny z zaworem czterodro-
gowym, mieszającym. Ogrzewanie wody użytkowej 
odbywa się poprzez otwarcie zaworu kulowego po-
między pompą obiegu grzewczego, a zbiornikiem 
wody. uproszczeniem tego schematu może być in-
stalacja, w której całość wody grzewczej przepływa  
w pierwszej kolejności przez wężownicę podgrzewa-
cza, a następnie przez instalację grzewczą. Na schema-
cie przedstawiono instalację zaopatrzoną w pompę 
cyrkulacyjną i termostatyczne zabezpieczenie prze-

ciwoparzeniowe ciepłej wody zasilającej punkty pobo-
ru. Podstawową zaletą modernizacji kotłowni na układ  
z powietrzną pompą ciepła do wody użytkowej jest 
możliwość zrezygnowania z palenia w kotle poza se-
zonem grzewczym. 

Automatyka pompy ciepła ma 
zazwyczaj szereg dodatkowych 
funkcji i może sterować:

…pompą cyrkulacyjną
Jedną z funkcji automatyki jest możliwość sterowa-
nia pompą cyrkulacyjną ciepłej wody w sposób prze-
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PCWU - pompa ciepła 
KS - kocioł na paliwo stałe
P/CWU - pompa cyrkulacji wody użytkowej
P/PDG - pompa podgrzewania wody użytkowej
P/OPC -pompa obiegowa pompy ciepła
P/OG -pompa obiegu grzewczego
G - grzałka elektryczna
NW/W - naczynie wzbiorcze zimnej wody
NW - naczynie wzbiorcze wody grzewczej
ZB - zawór bezpieczeństwa
ZT - zawór termostatyczny mieszający
CWU - ciepła woda użytkowa
CO/G - obieg ogrzewania grzejnikowego
WZ - zimna woda wodociągowa
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Schemat kotłowni przed modernizacją Schemat kotłowni po modernizacji
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płej wody z kotła na paliwo stałe. w tym celu jeden  
z czujników pompy ciepła trzeba umieścić bezpo-
średnio na wyjściu z pieca. Czujnik ten będzie chro-
nił kocioł przed wykropleniem wilgoci w komorze 
spalania oraz pilnował minimalnej temperatury uru-
chomienia pompy. Parametrem decydującym o ła-
dowaniu zbiornika jest różnica temperatury pomię-
dzy czujnikiem zamontowanym na rurze wyjścia  
z pieca i czujnikiem w zbiorniku na wysokości wężow-
nicy, która jest wykorzystana do ogrzewania. Ostatnim 
parametrem jest maksymalna temperatura, do któ-
rej woda ma być ogrzana. Takie rozwiązanie wymaga 
zamontowania w obiegu wody kotłowej dwóch trój-
ników i pompy ładującej oraz połączenie ich do wę-
żownicy. Największym atutem takiego zastosowania 
jest zastąpienie ręcznego sterowania pomiędzy ogrze-
waniem budynku i wodą użytkową bezobsługowa au-
tomatyką. Dodatkowo sterownik ma funkcję priory-
tetu grzania kotłem, czyli w momencie pracy pompy 
ładującej wszystkie inne elementy grzewcze zostaną 
wyłączone (pompa ciepła, ewentualna grzałka itd.).

…załączaniem pompy ciepła
w tak zbudowanej instalacji nie bez znaczenia po-
zostaje funkcja minimalnej temperatury pracy pom-
py ciepła. w sytuacji, gdy korzystamy z powietrza 
zewnętrznego do zasilania powietrznej pompy cie-
pła jeden z czujników montowany jest na elewacji 
lub na początku rury zasysającej powietrze. Funk-
cja minimalnej temperatury uruchomienia pompy 
ciepła pozwala na ustawienie wartości z przedzia-
łu -5°C do 10°C (w instalacji z kotłem na paliwo sta-
łe najczęściej wybieraną wartością jest 10°C). Dzięki 
temu parametrowi mamy pewność, że pompa ciepła 
nie będzie uruchamiała się w niekorzystnych warun-
kach pogodowych i będzie czekała na ciepło z ko-
tła centralnego ogrzewania. w połączeniu z funkcją 
sterowania pompą ładującą można całkowicie zapo-
mnieć o ogrzewaniu wody, gdyż automatyka zrobi 
to za użytkownika, co na pewno podniesie komfort 
instalacji i zaoszczędzi czas.

Praca pomp cyrkulacyjnych  
w instalacjach c.w.u. – stałoobrotowe 
kontra elektroniczne

Zmiana technologii zastosowania układów pompo-
wych w technice instalacyjnej w związku z wprowa-
dzeniem zapisów dyrektywy ErP w odniesieniu do 
wymogów dotyczących ekoprojektu dla pomp cyr-
kulacyjnych bezdławnicowych wolnostojących oraz 
zintegrowanych z produktami (uE Nr 622/2012) po-
zwala w dalszym ciągu na stosowanie pomp stało-
obrotowych o konstrukcji bezdławnicowej w ukła-
dach wody pitnej. Jest to więc ostatni z wyjątków 
zapisanych z dyrektywie, która już od 2013 r. wpro-
wadza etapowo zmiany w technice pompowej. warto 
jednak przyjrzeć się bliżej problematyce pracy pomp 
cyrkulacyjnych w instalacjach cyrkulacji ciepłej wody. 
Znając tendencje priorytetu ceny, którym zazwyczaj 
kieruje się inwestor, statystycznie w instalacjach po-
jawiać się będę w dalszym ciągu pompy stałoobro-
towe, charakteryzujące się jak sama nazwa wskakuje 
stałą prędkością obrotową, a więc pracą idealną dla 
układów o stałej wartości przepływu. Czy jednak fak-
tycznie instalacje cyrkulacji ciepłej wody użytkowej 
charakteryzują się stałą wartością przepływu oraz 
równomiernością rozbiorów względem projektowa-

nego/obliczeniowego zapotrzebowania na wodę? 
Analizując poniższy diagram (rys. 1), bądź tworząc 
nasz indywidualny profil użytkowania instalacji za-
uważymy, iż w ciągu doby występują znaczące róż-
nice w wielkości rozbiorów ciepłej wody. w celu za-
bezpieczenia się przez stagnacją wody, pojawianiem 
się stref wychłodzonych, ale przede wszystkim celem 
błyskawicznego zapewnienia wypływu ciepłej wody 
z punktu czerpalnego, przy minimalizacji strat zim-
nej wody zrzutowej, projektuje się dodatkowe obie-
gi cyrkulacyjne wyposażone w pompę wodną. 
Pomimo swoich wad tj. konieczność zastosowania 
dodatkowej nitki cyrkulacyjnej, konieczność zasto-
sowania zaworów termostatycznych w rozległych 
instalacjach, a przede wszystkim dodatkowe straty 
ciepła i konieczność stosowania pomp, które konsu-
mują pewną ilość energii elektrycznej, popularność 
zastosowanie instalacji cyrkulacji ciepłej wody użyt-

kowej jest powszechna i dotyczy zarówno budownic-
twa domowego, jak również sektora mieszkaniowego, 
budynków publicznych oraz biurowo-komercyjnych. 
Im większa instalacja, tym większe straty ciepła, jak 
również tym większe koszty pracy pompy cyrkulacyj-
nej. w przeciwieństwie do instalacji ogrzewczych, czy 
chłodniczych tego typu układy pracują praktycznie 
cały rok, a więc możliwości osiągnięcia oszczędno-
ści poprzez wprowadzenia regulacją są tu znaczące. 
Zmiana pompy cyrkulacyjnej na wysokosprawną 
pozwoli nie tylko na redukcję kosztów energii elek-
trycznej, ale również obniżenia wskaźnika zapotrze-
bowania na energię pierwotną obliczanego w trakcie 
występowania o świadectwo energetyczne budyn-
ku. Z jakimi „zyskami” oszczędności mamy do czy-
nienia? Zależy to w dużej mierze od typu instalacji, 
mocy pompy oraz charakterystyki regulacji budyn-
ku, bądź jej braku. Dla przykładu już w najmniejszych 
instalacjach tj. domy jedno- czy wielorodzinne napę-
dy elektryczne pomp cyrkulacyjnych nie przekracza-
ją mocy 40 w. Standardem jest tu również okreso-
we załączanie i wyłączanie pracy pomp za pomocą 
regulatora czasowego. Analogicznie dla dużych in-
stalacji np. w budownictwie wielorodzinnym moc 
jednostki napędowej pompy wynosi 100 w lub wię-
cej. Tu jednak w związku z charakterystyką instala-
cji, jak również wymagań krajowych norm i rozpo-

Odpowiedzi udzielił: Bartosz Tywonek
Specjalista ds. technicznych, Dział Marketing Wilo

 

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1000,0

1200,0

00
:0

0
01

:0
0

02
:0

0
03

:0
0

04
:0

0
05

:0
0

06
:0

0
07

:0
0

08
:0

0
09

:0
0

10
:0

0
11

:0
0

12
:0

0
13

:0
0

14
:0

0
15

:0
0

16
:0

0
17

:0
0

18
:0

0
19

:0
0

20
:0

0
21

:0
0

22
:0

0
23

:0
0

00
:0

0

1   Przykładowy profil dobowych rozbiorów wody w budynków mieszkalnym

http://www.instalreporter.pl


rządzeń, dotyczących zapewnienia stałego przepływu 
takie pompy pracują niemal przez 24 h, przez 365 dni 
w ciągu roku. Oznacza to, iż pompa może mieszać 
wodę przez niemal 8760 godzin w skali roku, chodź 
ciepło nie zawsze jest nam niezbędne. w celu zapew-
nienia regulacji instalacji popularnym, bądź często nie-
zbędnym elementem pojawiającym się na pionach 
rozprowadzających wodę są zawory termostatyczne. 
rozwiązanie to pozwala zbalansować rozdział wody  

w instalacji, nie wpły-
wają jednak znacząco 
na obciążenia energe-
tyczne stałoobrotowej 
pompy cyrkulacyjnej. 
Szczególnie w tego ro-
dzaju instalacjach za-
stosowanie tzw. pomp 
elektronicznych (rys. 2) 
pozwala na niebagatel-
ne oszczędności ener-
gii elektrycznej, któ-
re stanowią znaczącą 
wartości w całkowitym 
cyklu życia urządzenia.
w artykule tym zwró-

ciłem tylko i wyłącznie uwagę na możliwości redukcji 
kosztów energii elektrycznej pobieranej przez układy 
pompowe w instalacjach cyrkulacji ciepłej wody. rze-
telne zestawienie kosztów wymaga przedstawienia 
profilu pracy instalacji oraz wymaganego zapotrzebo-
wania na ciepłą wodę, które jest wartością indywidula-
ną dla każdej instalacji. warto jednak zwrócić uwagę, iż 
pompy elektroniczne nowej technologii nawet pracu-
jąc na tej samej stałej maksymalnej wydajności gwa-
rantują min 20% oszczędności energii w porównaniu 
z konwencjonalnymi pompami z silnikiem asynchro-
nicznym. Im większa regulacja związana z dławieniem 
instalacji jaką zapewniają np. zawory termostatycz-
ne, tym większa korzyść dla pomp z płynną regulacją. 
warto jeszcze zwrócić uwagę, iż większość z obecnie 
dostępnych na rynku elektronicznych pomp w klasie 
premium jest 50-60% droższa od standardowej pom-
py. Pozwala to zazwyczaj na osiągnięcie okresu zwro-
tu inwestycji w czasie nie dłuższym niż 3 lata. Dodając 
dodatkowe funkcje, jak: możliwość sterowania tem-
peraturowego, zapewnienie minimalnego przepływu 
w instalacji, czy wbudowanie regulatorów czasowych 
zapewnia się pełne dostosowanie pracy pompy do po-
trzeb instalacji przy jednoczesnej minimalizacji strat 
ciepła na przesyle wody w przewodach cyrkulacyjnych.  
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  Grzejniki konwektorowe swoją nazwę zawdzię-
czają konwekcji, czyli procesowi wymiany ciepła, w 
którym powietrze omywa powierzchnie grzejnika i tą 
drogą odbiera od niego ciepło. Grzejniki konwekcyj-
ne zazwyczaj przekazują do otoczenia ciepło także 
poprzez promieniowanie, jednak udział tego ostat-
niego jest nieporównywalnie mniejszy. 
Trzymając się ściśle definicji co do tego, jaki grzej-
nik możemy uznać i traktować jako konwektor, na-
leżałoby do tej grupy zaliczyć praktycznie wszystkie 
emitery ciepła montowane na ścianach, stawiane na 
posadzkach lub wbudowywane w konstrukcje pod-
łóg. Poza tą grupą pozostają jedynie grzejniki płyto-

we pozbawione ożebrowania konwekcyjnego oraz 
systemy ogrzewań płaszczyznowych. Oba te wyjąt-
ki wykorzystują głównie zjawisko promieniowania.

Konstrukcja grzejników 
konwektorowych i podłączenia

wyraźna różnica pomiędzy współczynnikiem przej-
mowania ciepła α dla wody, która zwykle jest czyn-
nikiem grzewczym i powietrza, które owo ciepło od 
wody odbiera, wymaga stworzenia konstrukcji, któ-
ra wyrówna te dwie wartości. Duża powierzchnia wy-
miany ciepła jest jedną z metod osiągnięcia tego celu. 
Z tego względu wymienniki miedziano-aluminiowe 
są bardzo dobrym rozwiązaniem. Na miedziane rur-
ki wężownicy wymiennika nakładane są gęsto, lame-
le z blachy aluminiowej. Chłodne powietrze omywa-
jąc lamele, ogrzewa się, tym samym zmniejsza swoją 
gęstość i unosi ku górze.

W codziennej praktyce przyjęło się nazywanie grzejnikiem 
konwekcyjnym emiterów ciepła opartych na wymiennikach 
miedziano-aluminiowych lub niskich konstrukcji (nawet do  
300 mm wysokości) grzejników stalowych, z wyraźnie rozbudowaną 
powierzchnią wymiany ciepła. Właśnie ta cecha jest kluczowa  
z punktu widzenia efektywnej pracy. 

Grzejniki konwektorowe –  
grzejniki do nietypowych aranżacji 

Specyfika wymiany ciepła i jej wspomaganie wentylatorami

RoBeRT SkomoRowSki

Aura Slim Basic

Budowa grzejnika konwektorowego 

Przekrój przez grzejnik konwektorowy
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wymienniki miedziano-aluminiowe charakteryzu-
ją się dość dyskusyjną urodą, dlatego zwykle nie są 
eksponowane tylko trafiają w estetyczne obudowy  
z blachy stalowej. w takim wykonaniu są instalowa-
ne na ścianach lub stawiane na stojakach na pod-
łodze. Przy zabudowie w posadzkach, w wannach 
grzejników kanałowych, wymienniki są malowane 
na ciemny kolor i przykrywane ażurowymi pode-
stami. Grzejniki konwektorowe mocowane na ścia-
nie mogą być podłączone do instalacji centralnego 
ogrzewania z boku lub od dołu. Modele przeznaczo-

ne do montażu na posadzce zazwyczaj są podłącza-
ne od dołu, a seryjne lub akcesoryjne osłony przy-
łączy służą zabezpieczeniu ich przed uszkodzeniem 
oraz podnoszą estetykę. 
Stalowe grzejniki konwektorowe w postaci niskich 
konstrukcji, do wysokości 300 mm, mogą mieć moc-
no „zaznaczone” pozostałe wymiary. Długość takie-
go grzejnika może sięgać nawet 4000 mm, a głębo-
kość zabudowy ponad 300 mm. 

Konwektory w instalacjach 
niskotemperaturowych i wspomaganie 
wymiany ciepła wentylatorami 

Coraz częściej instalacje centralnego ogrzewania pra-
cują przy niskich parametrach wody instalacyjnej.  
w takich przypadkach wydajność grzejników kon-
wektorowych jest wyraźnie niższa. Zastosowanie 
wentylatora wymuszającego ruch powietrza zna-
cząco podnosi moc. 

Grzejnik Narbonne w wersji pionowej o wysokości do 2000 mm

Grzejniki Narbonne o długościach do 4000 mmm, z 5 króćcami przyłączeniowymi, w tym 
z podłączeniem odpodłogowym

Fo
t. 

Pu
rm

o

Fo
t. 

Pu
rm

o

Kup podłogówki Purmo stówkę i siłowniki weź za złotówkę*.

Za 100 m2  ogrzewania podłogowego Purmo siłowniki za 1 zł/szt.
Promocja trwa od 1.10.2015 do 30.11.2015

* o szczegóły zapytaj sprzedawcę lub regionalnego szefa sprzedaży PURMO.
Pełny regulamin promocji dostępny na stronie www.purmo.pl

Rettig Heating Sp. z o.o.                                 Tel. (22) 544 10 00                                    purmow@purmo.pl                                             www.purmo.pl
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Aż tak spektakularnych wzrostów mocy nie mamy  
w przypadku grzejników stalowych płytowych, jed-
nak przyrosty na poziomie 40-50% względem pier-
wotnej wydajności są również znaczące. Najczęściej 
to wystarczy, żeby zniwelować deficyt mocy po zmia-
nie źródła ciepła na niskotemperaturowe lub w sy-
tuacji, gdzie błędnie został dobrany grzejnik o zbyt 
małej wielkości.

Biorąc pod uwagę ocieplenie klimatu i co za tym idzie 
stosunkowo łagodne zimy, wentylatory okazują się 
bardzo dobrym rozwiązaniem jako elementy chwi-
lowo podnoszące moc grzejnika oraz poprawiające 
szybkość nagrzewania pomieszczenia do tempera-
tury komfortu. rozwinięta w ostatnich latach tech-
nika energooszczędnych i zarazem bardzo cichych 
wentylatorów nie podnosi kosztów eksploatacji oraz 
nie naraża użytkowników na dyskomfort akustyczny. 
Zastosowanie wentylatorów do współpracy z grzej-
nikami jest również panaceum na ogrzanie pomiesz-
czeń, w których ze względów architektonicznych lub 
aranżacyjnych nie można umieścić emiterów ciepła 
o większych wymiarach.

Regulacja, czyli jakie głowice 
i termostaty

Standardowa zabudowa głowicy
Grzejniki konwektorowe z racji niewielkiej pojem-
ności wodnej bardzo dobrze funkcjonują w nowo-
czesnych systemach grzewczych, gdzie szybkość 
reakcji instalacji, krótki czas nagrzewania i szybkie 
oddawanie ciepła do otoczenia są bardzo istotne  
i przynoszą wymierne oszczędności eksploatacyj-
ne. regulacja grzejników konwektorowych nie róż-
ni się zasadniczo od sterowania tradycyjnymi grzej-
nikami płytowymi lub członowymi. Na zewnętrzny 
zawór lub wbudowaną wkładkę termostatyczną na-
leży zamontować głowicę termostatyczną, która re-
guluje przepływ wody przez wymiennik w zależności 
od bieżącego obciążenia cieplnego pomieszczenia. 

Głowice ze zdalnym elementem regulacyjnym 
w konwektorach podłogowych
więcej uwagi wymaga konfiguracja sterowania w kon-
wektorach podłogowych. Montaż głowicy termostatycz-
nej bezpośrednio na wymienniku niósłby niedogodno-

Analizując wydajności grzejników 
opartych na wymiennikach miedzia-
no-aluminiowych wykorzystujących 
zjawisko konwekcji naturalnej oraz 
analogicznych rozmiarów grzejni-
ków z konwekcją wymuszoną pracą 
wentylatorów, łatwo zauważyć,  
że wydajności tych ostatnich są  
o 300-400% wyższe. 

Wentylatory do grzejników mogą 
być ich wyposażeniem seryjnym  
lub elementem akcesoryjnym. 

Grzejnik konwektorowy w wykonaniu basenowym
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Rettig Heating Sp. z o o.   ul. Przemysłowa   44-203 Rybnik 
Oddział w Wałczu   ul. Budowlanych 10   78-600 Wałcz
www.vogelundnoot.com.pl

Grzejniki kanałowe ze wspomaganiem 
wentylatora lub bez

KATALOG TECHNICZNY
GRZEJNIKI KANAŁOWE INTRATHERM

INTRATHERM
...aranżacja pomieszczeń bez ograniczeń

Różnorodność materiałów i kolorów stwarza ogromne możliwości projektowe.
Kratki maskujące pozwalają ukryć miejsce łączenia krawędzi grzejnika z podłogą.
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Grzejnik konwektorowy KONTEC z podłączeniem bocznym
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Zrównoważenie hydrauliczne
Jako że większość grzejników konwektorowych jest 
oparta na wspomnianych wcześniej wymiennikach 
miedziano-aluminiowych, należy pamiętać o tym, 
żeby prawidłowo wyregulować instalację. Projektanci 
dokonując obliczeń oraz wyboru konkretnego mode-
lu emitera ciepła, są w stanie określić, jaka armatura 
i z jakimi nastawami jest niezbędna dla właściwego 
hydraulicznego zrównoważenia instalacji. Tylko wła-
ściwe przepływy są w stanie zapewnić deklarowaną 
przez producenta moc. Każda zmiana i modyfikacja  
w instalacji centralnego ogrzewania wymaga ponow-
nego sprawdzenia czy zastosowane rozwiązanie nie 
wpłynie na prawidłową pracę całego systemu. 

Konwektory w nowoczesnych 
pomieszczeniach

Jeszcze kilkanaście lat temu hasło konwektor było 
bardziej kojarzone z obiektami biurowymi oraz in-

nymi o charakterze użyteczności publicznej. Obec-
nie po takie rozwiązanie sięgają również inwestorzy 
indywidualni. w zależności od potrzeb czy też aran-
żacji wnętrza rynek oferuje wiele opcji do wyboru. 
Począwszy od nowej odsłony protoplasty grzejnika 
konwektorowego, jakim była rura Faviera, poprzez 
nowoczesne modele z obudowami wykonanymi  
z drewna egzotycznego z dodatkowymi aplikacja-
mi z metalu lub tworzywa sztucznego aż po mode-
le z wentylatorami podnoszącymi moc grzejników. 
Dobór grzejników konwektorowych podobnie, jak 
każdego innego emitera, powinien opierać się na 
szczegółowych obliczeniach obciążenia cieplnego 
pomieszczenia. Jedynie właściwe obliczenie mocy 
niezbędnej do zapewnienia w pomieszczeniu tempe-
ratury komfortu pozwoli dobrać właściwy grzejnik. 
Szerokie spektrum rozmiarów konwektorów, czy to 

ści natury eksploatacyjnej (trudny dostęp, ograniczenie 
wygody obsługi), a także byłby obarczony fałszywymi 
sygnałami z uwagi na wyraźnie wyższą temperaturę 
panującą w wannie kanału. w takiej sytuacji najlepszą 
opcją jest zastosowanie głowicy termostatycznej ze 
zdalnym zadajnikiem, gdzie element regulacyjny jest 
mocowany na ścianie na wysokości około 1,5 metra od 
posadzki, a zdalny zadajnik połączony z elementem re-
gulacyjnym za pomocą kapilary zostaje umieszczony 
wewnątrz wanny kanału na zaworze termostatycznym. 

Cyfrowe termostaty pokojowe, systemy BMS…
Opisane wyżej sposoby opierają się na analogowych 
sygnałach przetwarzanych przez elementy bezpo-

średniego działania. Bardzo często do regulacji tem-
peratury w pomieszczeniach wyposażonych w grzej-
niki konwektorowe używane są cyfrowe termostaty 
pokojowe. Dodatkową funkcjonalnością takiego roz-
wiązania jest możliwość ustawienia programu tygo-
dniowego ze zmianą nastaw w zależności od dnia 
tygodnia i pory dnia oraz opcja jednoczesnego ste-
rowania pracą wentylatorów. 
w dobie powszechnego dostępu do rozwiązań mo-
bilnych, a także dążeniem, w ramach oszczędności, 
do obsługi wszystkich instalacji w budynku z jedne-
go centrum, integracja grzejników również jest moż-
liwa. Zdobywające coraz większą popularność sys-
temy BMS umożliwiają sterowanie także emiterami 
ciepła w tym grzejnikami konwektorowymi.
Zwykle regulacja temperatury czy uruchomienie 
wentylatora z właściwą dla danej chwili prędkością 
nie jest szczególnie skomplikowane i możliwe bez 
względu na protokół, na jakim został oparty sys-
tem sterowania.  

Grzejnik konwektorowy do zabudowy

Grzejnik konwektorowy VONArIS z podłączeniem 
dolnym
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w wersji naściennej czy podłogowej umożliwia na-
wiązanie wielkością grzejnika do architektury i kon-
strukcji pomieszczenia. 
Konstrukcja budynku jest istotna szczególnie w przy-
padku konwektorów kanałowych. wysokość wylew-
ki oraz rodzaj stropu determinuje głębokość możli-
wej zabudowy grzejnika. 
Gama produktów obecnych w ofertach jest również 
pod tym względem bardzo szeroka. 

Poza możliwością dopasowania ze względu na wy-
miary, dla tego rodzaju grzejników dość swobodnie 
można modyfikować też kształt. wszelkiego rodzaju 
łączenia kątowe, dla kolejnych segmentów, czy pro-
wadzenie po łuku są jak najbardziej możliwe. 
Nowoczesne materiały i formy pozwalają na peł-
ną ekspozycję emiterów ciepła, które w przeszłości 
były wstydliwie ukrywane za firankami. Bogata pa-
leta dostępnych do wyboru kolorów obudów grzej-
ników pozwala w pełni spersonalizować grzejnik do 
konkretnych oczekiwań klienta.

Kurz w ogrzewaniu konwekcyjnym?

Pewnym zarzutem dla grzejników konwektorowych 
jest ich tendencja do unoszenia kurzu. rzeczywiście 
w porównaniu do urządzeń przekazujących ciepło na 
drodze promieniowania jest to proces zauważalny. 
Kurz jest jednak zjawiskiem wszechobecnym i trud-
no pozbyć się tego rodzaju zanieczyszczeń z nasze-

Minimalną wysokością grzejnika 
kanałowego wraz z rusztem przy-
krywającym jest 60 mm. Na dru-
gim końcu skali są modele o głębo-
kościach 500 czy 600 mm działające 
przy konwekcji naturalnej, insta-
lowane najczęściej w posadzkach 
obiektów sakralnych.
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Przykładowe grzejniki konwektorowe w wersji niskiej wraz z rysunkiem pokazującym 
podstawowe wymiany

go życia. Grzejniki same w sobie kurzu nie wytwa-
rzają, a jedynie unoszą ten, który w pomieszczeniu 
już się znajduje. 
utrzymanie nienagannej czystości w pomieszcze-
niach nie jest zadaniem łatwym, jednak redukcja ilo-
ści kurzu jest możliwa, a efekt tych działań pojawia 
się natychmiast.

Odporne na korozję

Naturalną właściwością aluminium, jak i miedzi jest 
wysoka odporność tych materiałów na działanie 
czynników powodujących korozję. Tym samym za-
stosowanie grzejników konwektorowych w pomiesz-
czeniach o podwyższonej wilgotności nie jest obar-
czone ryzykiem degradacji powierzchni wymiennika 
i w efekcie perforacją wymiennika. warunkiem takie-
go zastosowania grzejnika konwektorowego jest wy-
konanie jego obudowy ze specjalnego gatunku stali 
nierdzewnej.  
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kę lakierniczą uzyskano stosując lakiery proszkowe  
w technologii elektrostatycznego napylania (malo-
wanie 2-warstwowe wg DIN 55900). Grzejniki kon-
wektorowe VONArIS i KONTEC można otrzymać  
w wykonaniu wysokociśnieniowym 0,8 MPa (8 bar)  
i standardowym 0,5 MPa (5 bar). Mogą być wyposażone 
w ekran ochronny (wersja wVO), przyspawany do tyl-
nej ściany grzejnika. Dzięki nieprzewodzącemu wody 
ekranowi oraz poprzez konwekcję między grzejnikiem  
a ekranem, znaczna część traconego ciepła wraca  
z powrotem do pomieszczenia.  

KONTEC – wyrazisty kształt 
i perfekcyjna technologia 

Grzejnik konwektorowy KONTEC charakteryzuje się 
klarownym prowadzeniem linii i dużą różnorodno-
ścią w zakresie mocy, wymiarów i kolorów. KONTEC 
składa się ze zgrzewanych, przewodzących wodę ele-
mentów grzewczych wykonanych z przewodów stalo-
wych o przekroju prostokątnym (wersja standardowa 
70x11x1,5 mm lub wysokociśnieniowa 70x11x2 mm). 
 Podłączenie boczne: 2 x Gw 1/2”. występują w wersji 
pionowej i poziomej. Minimalna wysokość grzejnika 
to jedynie 70 mm, co umożliwia zabudowę grzejnika 
w niewielkich przestrzeniach. wersje pionowe mogą 

  Eleganckie i designerskie grzejniki konwektoro-
we VOGEL&NOOT dostępne są w dwóch modelach: 
KONTEC i VONArIS. Ich unikalne wzornictwo i per-
fekcyjne wykonanie, ułatwiają dopasowanie do róż-
nych wnętrz – od budynków użyteczności publicznej 
jak biurowce, poprzez przytulne salony i nowocze-
sne łazienki domów jednorodzinnych. Grzejniki kon-
wektorowe dostępne są w wersjach pionowych i po-
ziomych, w 45 kolorach, wśród których są zarówno 
barwy bardziej stonowane i pastelowe, jak i odważ-
ne czerwienie, soczyste zielenie czy głębokie czer-
nie. Grzejniki konwektorowe to połączenie najwyż-
szych wymagań technicznych i jakościowych oraz 

doskonałego wzornictwa. Dostawa grzejników kon-
wektorowych odbywa się w stanie gotowym do pod-
łączenia łącznie z wkręconymi fabrycznie korkiem 
spustowym, odpowietrznikiem i zaślepką (w przy-
padku wykonania pionowego).
wszystkie produkty dostarczane są z osłonami bocz-
nymi, w wykonaniu poziomym wyposażone są do-
datkowo w pokrywy górne. 
Grzejniki produkowane są ze zgrzewanych, przewo-
dzących wodę elementów grzewczych wykonanych 
z przewodów stalowych o przekroju prostokątnym. 
Powierzchnia grzejników wykończona jest powłoką 
gruntującą wykonywaną elektrolitycznie, a powło-

W nowoczesnych budynkach coraz więcej jest 
dużych, przeszklonych powierzchni, które 
sprawiają, że pomieszczenia są jasne i bardziej 
przestronne. Duże okna czy nisko osadzone 
parapety wyglądają bardzo atrakcyjnie, jednak 
trudno zmieścić pod nimi grzejnik. Grzejniki 
konwektorowe Vogel&Noot są doskonałym 
rozwiązaniem w takich przypadkach. Najniższy 
z dostępnych ma zaledwie 7 cm wysokości. 
Co istotne, niewielkie wymiary nie oznaczają 
ustępstw na rzecz wydajności.

Grzejniki konwektorowe 
VOGEL&NOOT

LIDIa boHDanoWICZ

Grzejniki konwektorowe KONTEC

VONArIS
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osiągać wysokość 2200 mm, generując tym samym 
wysoką moc grzewczą.

VONARIS – szybkość i łatwość 
podłączenia

VONArIS przekonuje do siebie poprzez szybki i ła-
twy montaż oraz nowatorski wygląd. Grzejnik kon-
wektorowy VONArIS jest przygotowany do natych-
miastowego podłączenia do instalacji centralnego 
ogrzewania. Zaopatrzony jest w przyspawane przy-

łącze zaworowe z wmontowanym zaworem odpo-
wiednim dla instalacji dwu- lub jednorurowych (pod 
warunkiem zastosowania rozdzielacza do instalacji 
jednorurowych) i wkładkę zaworową. Podłączenia:  
2 x GZ 3/4” od dołu z prawej strony.

VONARIS-M z podłączeniem 
środkowym

Poprzez technologię podłączenia środkowego  
VONArIS-M umożliwia prosty i elastyczny montaż 
wstępny. Każdy grzejnik konwektorowy VONArIS-M  
z podłączeniem środkowym w wersji poziomej jest 
wyposażony w przyspawany zespół zaworowy, odpo-
wiedni dla instalacji dwu- lub jednorurowych (pod wa-
runkiem zastosowania rozdzielacza do instalacji jedno-
rurowych) i wkładkę zaworową. Grzejnik konwektorowy  
VONArIS-M w wersji pionowej ma zestaw zaworowy 
zawierający wkładkę zaworową oraz osłonę zestawu 
w kolorze grzejnika. Podłączenia: 2 x GZ 3/4” środkowe.

Opcjonalne wyposażenie
Do grzejników konwektorowych VOGEL&NOOT fir-
ma oferuje bogate wyposażenie dodatkowe uła-
twiające montaż:
- konsole stojące SK – umożliwiają montaż pod oknem 
i przy przeszklonych powierzchniach. rozwiązanie 
dla grzejników o niskiej wysokości;
- konsole ścienne wK – umożliwiają oszczędność miej-
sca dla montażu grzejnika. rozwiązanie dla grzejni-
ków o niskiej wysokości, bez zawieszek;
- zawieszki ścienne wA 10 lub wA 11 – przystosowa-
ne wyłącznie dla grzejników z zawieszkami, zapew-
niają dokładny, co do punktu i oszczędzający miej-
sce montaż grzejnika.  

rettig Heating Sp. z o.o. 
ul. Przemysłowa, 44-203 rybnik,  
Oddział w wałczu: ul. Budowlanych 10,  
78-600 wałcz, tel. 67 356 5101
rettigwalcz@vogelundnoot.com 
www.vogelundnoot.com/pl
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VONArIS-M

  Wykorzystując proces ogrzewania konwekcyj-
nego – unoszenia się ciepłego, ogrzanego powietrza 
na zasadzie cyrkulacji, grzejniki z serii Aura szybko 

nagrzewają wysokie, otwarte i przeszklone pomiesz-
czenia. Doskonale sprawdzają się w nowoczesnych 
apartamentowcach i przestrzennych loftach, budyn-

Nowoczesna linia grzejników konwektorowych Purmo Aura to odpowiedź na 
potrzeby wymagających klientów. Stanowią doskonałe rozwiązanie dla osób 
poszukujących niezawodnych produktów  o wysokiej mocy i niewielkim rozmiarze 
do dużych, przeszklonych pomieszczeń – loftów, apartamentowców czy biura.

Grzejniki Purmo Aura 
Niezbędne wyposażenie nowoczesnych wnętrz

Aura Basic
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kach biurowych, ogrodach zimowych, witrynach skle-
powych oraz salonach samochodowych. Dodatko-
wa możliwość wyboru koloru z bogatej palety rAL 
sprawia, że aranżację wnętrz z wykorzystaniem grzej-
ników Aura ograniczyć może jedynie wyobraźnia.

Aura Basic – siła prostoty
Aura Basic to podstawowe rozwiązanie dla osób szu-
kających wydajnego źródła ciepła. Elementem grzej-
nym jest miedziano-aluminiowy wymiennik ciepła 
ukryty w estetycznej obudowie stalowej, od góry 
osłonięty perforowaną kratką wykonaną z tego same-
go materiału. Obudowa grzejników Aura nie nagrze-
wa się bezpośrednio od czynnika grzewczego, co za-
pobiega utracie energii poprzez promieniowanie do 
powierzchni szklanych, obniżając tym samym koszty 
eksploatacyjne. Grzejnik Purmo Aura Basic mocuje się 
do podłogi za pomocą estetycznych konsol monta-
żowych. wykonana ze stali górna kratka modelu Ba-
sic jest dostępna w kilku wariantach perforacji do wy-
boru. Model Basic charakteryzuje przystępna cena.

Aura Comfort – komfortowe rozwiązanie
Aura Comfort, podobnie jak w przypadku mode-
lu Basic, jest grzejnikiem montowanym do podłogi. 
Elementem grzejnym również jest miedziano-alumi-
niowy wymiennik ciepła w estetycznej obudowie sta-
lowej. Od poprzednika różni go natomiast wykonana 
z aluminium, ozdobna ażurowa kratka, przez którą 
na zasadzie konwekcji wydobywa się ciepłe powie-
trze. Grzejniki Aura Comfort produkowane są w 265 
standardowych typach.
Grzejniki w opcji mogą być wyposażone w zawór 
termostatyczny oraz zawór odcinająco-regulacyj-
ny, głowicę termostatyczną. Obudowa stalowa  
z górną kratką oraz wsporniki montażowe mogą być  
w kolorze innym niż śnieżnobiały rAL 9016. wy-
miennik ciepła może być w wersji lakierowanej,  
a sam grzejnik wyposażany w maskownice wspor-
ników montażowych.

Aura Slim – grzejnik z klasą
uzupełnieniem standardowej serii grzejników stoją-
cych Aura Basic oraz Aura Comfort są ich naścienne 
odpowiedniki – Aura Slim Basic i Aura Slim Comfort. 
Gładkie grzejniki spełniają – pozornie wykluczające 
się – wymagania dotyczące minimalizacji wymiarów 

do osiągania maksymalnej mocy cieplnej przy jed-
noczesnym zachowaniu eleganckiego, nowoczesne-
go wyglądu. Dzięki niewielkim wymiarom wydajnie 
ogrzewają pomieszczenia, nie zabierając przestrze-
ni na ścianach. Jeśli mamy możliwość powieszenia 
grzejnika na ścianie, modele Aura Slim będą bez wąt-
pienia rozwiązaniem idealnym. Niestandardowe wa-
rianty kolorystyczne pozwalają na eleganckie wyeks-
ponowanie grzejnika, czyniąc go integralną częścią 
wnętrza. Estetyczny design pozwala na montaż grzej-
ników zarówno w domach prywatnych, jak i obiek-
tach użyteczności publicznej.

Aura Bench – praktyczność w cenie
Aura Bench to przykład grzejnika 2 w 1, który szybko 
nagrzewa pomieszczenie i doskonale sprawdza się 
jako wygodny mebel. Model pomaga efektywnie wy-
korzystać przestrzeń w pomieszczeniach z witryną lub 
dużymi szybami. równie estetyczne jak ze strony we-
wnętrznej, prezentuje się także od zewnątrz. Purmo 
Aura Bench to grzejnik ustawiany na podłodze, wy-
posażony w komplet wsporników mocujących go do 
podłogi oraz podtrzymujących siedzisko wykonane  
z lakierowanego drewna bukowego. Nic nie stoi rów-
nież na przeszkodzie, aby samemu wykonać fantazyjną 
ławeczkę i dopasować ją do grzejnika, bo zakup siedzi-

ska w modelu Aura Bench jest opcjonalny. Nowością 
w ofercie Purmo są grzejniki Aura w wersji przeznaczo-
nej do montażu w pomieszczeniach o podwyższonej 
wilgotności. Grzejniki basenowe Aura wytwarza się ze 
specjalnego rodzaju stali nierdzewnej odpornej na ko-
rozję  i kontakt z chlorowaną wodą. Model Aura Bench 
w kolorze stali nierdzewnej sprawdzi się jako nowocze-
sny element wnętrz basenu, ale także jako wygodne 
miejsce do siedzenia czy przebrania po kąpieli.  Aura Slim

Aura Comfort

rettig Heating sp. z o.o.
ul. Ciszewskiego 15 budynek KEN Center
02-777 warszawa
tel. 22 544 10 00, faks 22 544 10 01
purmow@purmo.pl, www.purmo.pl
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Model Aura Basic Aura Comfort Aura Slim Aura Bench
Długość [mm] 600-2900 400-2000 800-2200

Wysokość [mm] 90, 140, 240, 280 140, 240, 280, 350, 
500, 650 140, 240, 280 

Głębokość [mm] 146, 186, 236 96, 146, 186, 236 80, 130, 180, 230 146, 186, 236
Przyłącza wodne 2xG½”
Ciśnienie robocze 10 bar
Temperatura maksymalna 110°C

Aura Bench
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  Na tego typu rozwiązanie często decydują się 
osoby, które dużo czasu spędzają poza domem,  
a ich tryb życia jest nieregularny. Nie zawsze są w sta-
nie tak zaprogramować kocioł, aby zapewnić wła-
ściwą temperaturę w domu wtedy, gdy przebywają 
w nim domownicy, a obniżyć ją, gdy w domu niko-
go nie ma. Dla osób, które lubią nowinki techniczne 
i korzystają z urządzeń mobilnych na co dzień, taki 
zdalny monitoring systemu grzewczego również jest 
ciekawą możliwością. 

De Dietrich Home Control – zdalne sterowanie 
to oszczędność
Główną zaletą korzystania z systemów zdalnego ste-
rowania ogrzewaniem jest oszczędność. w każdej 
chwili i z każdego miejsca można sprawdzić tem-
peraturę urządzenia, dowolnie ją zmienić, a także 
sprawdzić, czy kocioł nie uległ awarii. 
w zakresie sterowania firma De Dietrich wzbogaciła 
ofertę o system zdalnego sterowania ogrzewaniem 
De Dietrich Home Control. System składa się z mo-
dułu podłączanego do kotła oraz aplikacji instalowa-
nej na urządzeniach mobilnych, tablecie lub smart-
fonie z systemem operacyjnym Android (wersja na 
IOS w przygotowaniu). System jest przeznaczony do 
samodzielnego montażu.
Moduł DDHC do łączenia się z Internetem wykorzy-
stuje sygnał GPS, a zatem wymaga instalacji karty 
SIM dowolnego operatora z usługą dostępu do In-
ternetu, a także dostępności sieci i sygnału GPS da-

nego operatora w pomieszczeniu, gdzie zainstalo-
wany jest kocioł. Należy tę dostępność koniecznie 
sprawdzić przed instalacją, bo tylko w ten sposób 
będzie zagwarantowana właściwa praca systemu. 

Intuicyjna obsługa
Korzystanie z samej aplikacji DDHC na urządzeniu 
mobilnym jest intuicyjne, choć oczywiście wyma-
ga od użytkownika minimalnej wiedzy technicz-
nej w zakresie funkcjonowania kotła, podobnie jak 
ma to miejsce w przypadku korzystania z systemu 
automatyki pokojowej czy pogodowej. Program 

Systemy automatyki pokojowej czy pogodowej, które sterują 
ogrzewaniem w zależności od temperatury panującej w pomieszczeniu 
lub na zewnątrz, są bardzo wygodne, ale dla niektórych użytkowników 
niewystarczające. Wielu oczekuje rozwiązania, dzięki któremu będą mogli 
kontrolować urządzenia grzewcze nawet pod swoją nieobecność. 
Jak wygląda takie zdalne sterowanie ogrzewaniem i kiedy może być przydatne? 

Zdalne sterowanie 
domowym ogrzewaniem

Nowości od De Dietrich

WaLDemaR matusZyńsKI

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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De Dietrich Home Control steruje ogrzewaniem za pomocą 
aplikacji mobilnej

Moduł sterujący podłącza się do kotła

umożliwia zmianę podstawowych ustawień kotła: 
nastawianie żądanej temperatury, odczytywanie 
temperatury, wybór obiegu c.o. itp. Program prze-
kazuje też informacje o usterkach lub komunikaty 
o błędach. Za jego pomocą można też dokonywać 
bardziej skomplikowanych ustawień: programowa-
nia tygodniowego, trybów – dzień, noc, poza do-
mem, wakacje. Można też zmieniać zdalnie tempe-
raturę, wybierając opcję „będę za”, tak aby kocioł 
włączył c.o. czy c.w.u. przed naszym powrotem do 
domu. wszelkie tryby i ustawienia można dowol-
nie modyfikować. 
System umożliwia zdalne sterowanie kotłami In-
novens MCA, Modulens G AGC i Modulens O AFC,  
a także pompami ciepła HPI Evolution i jest dostępny 
wyłącznie w komplecie z kotłami marki De Dietrich.  
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gnozy ekspertów na rok 2015 dla rynków Europy po-
zostają pesymistyczne. Niemniej znaczną poprawę 
sytuacji sektora przewiduje się w przypadku Nie-
miec, wielkiej Brytanii i we włoszech.

Począwszy od 2008 roku średnie ceny systemów 
słonecznych w Polsce ulegają powolnemu, ale sys-
tematycznemu spadkowi. Obecnie wynoszą ok. 
2000 zł/m2.
Dynamika spadku średnich cen ofertowych kolek-
torów płaskich utrzymuje się od 2010 roku na tym 
samym poziomie. w 2014 roku ceny kolektorów 
płaskich wahały się w granicach 319-2915 zł/m2 po-
wierzchni czynnej kolektora, średnio ok. 960 zł/m2, 
natomiast próżniowych w granicach 627-5174 zł/m2, 
średnio 1853 zł/m2.
rynek kolektorów słonecznych napędzany dotych-
czas przez fundusze unijne oraz program dopłat  
w roku 2012 osiągnął rekordowy poziom zatrudnie-
nia rzędu ok. 6 tys. miejsc pracy. Obecnie wraz ze 
spadkiem wolumenu sprzedaży, spada zatrudnienie 
w sektorze, stopień wykorzystania zdolności produk-
cyjnych oraz liczba aktywnych firm na rynku. Przy-
szłość firm w branży w dużej mierze zależy od ich 
umiejętności wpisania się w obecny trend.  
Na polskim rynku jest ok. 70 producentów i dystry-
butorów kolektorów słonecznych. Czterech najwięk-
szych graczy posiada 84% udziałów w rynku.
Szansę na dalszy, aczkolwiek krótkoterminowy, roz-

  Rynek kolektorów słonecznych 

Zbyt kolektorów słonecznych od dwóch lat  słabnie, 
ze względu na wygaszone wsparcie w ramach pro-
gramu dopłat do kolektorów słonecznych, brak no-
wych, efektywnych instrumentów wsparcia, wzrost 

konkurencyjności ze strony innych źródeł, w tym pro-
mocja i wprowadzenie zachęt dla technologii OZE do 
wytwarzania energii elektrycznej, a także ze wzglę-
du na okres przejściowy pomiędzy starym a nowym 
systemem wsparcia.
Sytuacja polskiej branży odzwierciedla aktualną ten-
dencję panującą na rynku europejskim. Europejski 
sektor słonecznej energetyki termicznej nie znalazł 
recepty na zapewnienie sobie wzrostu w czasach 
spowolnienia gospodarczego. w 2014 roku po raz 
kolejny zanotował spadek sprzedaży, a całkowita 
powierzchnia zainstalowana kolektorów słonecz-
nych spadła poniżej progu 3 mln m2, cofając się do 
poziomu z roku 2007. Od 2008 roku rynek europejski 
zmniejszył się o 40%. Największy spadek (powyżej 
10%) zanotowano na wielu kluczowych rynkach tj.  
w Niemczech, Austrii, Belgii i wielkiej Brytanii. Pro-

Instytut Energii Odnawialnej od kilku lat monitoruje różne segmenty rynku energii 
odnawialnych i opracowuje raporty m.in.  sektora kolektorów słonecznych, kotłów  
i urządzeń na biomasę, czy fotowoltaiki. Raporty te stanowią bogate źródło wiedzy 
o producentach w poszczególnych sektorach, liczbie zainstalowanych urządzeniach, 
zawierają też porównania z innymi rynkami Europy i świata. Obecnie prezentujemy skróty 
z raportów, które ukazały się w połowie 2015 roku i obejmują podsumowanie za 2014 r.

Raporty 2015  
z sektorów energii 
odnawialnej 

Kolektory słoneczne, fotowoltaika i kotły na biomasę

Jak wynika z danych Instytutu Ener-
getyki Odnawialnej (IEO) polski rynek 
kolektorów słonecznych skurczył się 
w 2014 roku o 5% w porównaniu do 
2013 r. Tym samym sprzedaż wynio-
sła 260 tys. m2 (182 MWth), a obroty 
na rynku krajowym (bez eksportu)  
wyniosły ok. 646 mln zł. 

Pod względem liczby i powierzchni 
instalowanych systemów, Polska po-
zostaje w czołówce rankingów świa-
towych, zajmując czwartą pozycję 
wśród krajów europejskich i ósmą 
w skali świata. Żaden inny rynek OZE 
w Polsce i nie plasuje się tak wysoko 
w rankingach międzynarodowych. 
Najbardziej popularnym typem urzą-
dzeń wciąż pozostają kolektory pła-
skie, które w 2014 r. objęły 89,3% eu-
ropejskiego i 80% polskiego rynku. 
To one stały się specjalnością pol-
skich producentów i ich sprzedaż 
zdominowała oferty firm. Kolektory 
próżniowe są najczęściej importowa-
ne, głównie z Chin. 
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wój sektora kolektorów słonecznych stanowią dota-
cje unijne z budżetu na lata 2014–2020. Same progra-
my dotacyjne nie zapewnią jednak długotrwałego 
rozwoju i stabilności branży. Potrzebne są rozwiąza-
nia systemowe i sprzyjające warunki inwestycyjne.

Rynek kotłów na biomasę 

według aktualnych danych IEO, obecnie na rynku kra-
jowym działa 89 producentów kotłów na biomasę. 20% 
produkuje wyłącznie kotły do spalania biopaliw stałych, 
natomiast 80% traktuje biomasę jako paliwo zastępcze. 
Zidentyfikowano 72 innych producentów urządzeń grzew-
czych, w których biomasa stanowi paliwo zastępcze. 
rynek urządzeń na biomasę w Polsce ukształtował się 
w obrębie dojrzałego już sektora produkcji urządzeń 
grzewczych. większość przedsiębiorstw działa na ryn-
ku od 15-25 lat i rozpoczęła swoją działalność od pro-
dukcji tradycyjnych kotłów węglowych lub wielopali-
wowych. Od roku 2000 obserwuje się wzrost udziału 
urządzeń dedykowanych na biomasę w ofertach pol-

skich producentów, wynoszący u niektórych ok. 80%. 
Obecnie w ofertach krajowych producentów znajdu-
je się ponad 800 różnych kotłów na biomasę. w po-
równaniu do ubiegłego roku oferta nie zmieniła się 
znacząco. w miejsce wycofanych z produkcji mode-
li pojawiły się nowe urządzenia. 
Na polskim rynku dominują automatyczne kotły przy-
stosowane do spalania biomasy drzewnej w postaci 
pelletów drzewnych (40%) oraz biomasy w różnej po-
staci (27%). Poza nimi, dostępne są również kotły na 
drewno: tradycyjne górnego lub dolnego spalania oraz 
nowoczesne urządzenia wykorzystujące proces zgazo-
wywania paliwa (pyrolizy). Mniejszy udział mają urządze-
nia na słomę przetworzoną (w kostkach lub balotach). 
Obecnie urządzenia do spalania biomasy mają co-
raz wyższą sprawność – nawet do 94% w automa-
tycznych kotłach na pelet. 
Obroty na krajowym rynku kotłów na biomasę wzro-
sły z poziomu około 150 mln złotych w 2012 do oko-
ło 300 mln złotych w roku 2013 i porównywalnie  
w 2014. udział w całkowitym wolumenie sprzedaży 

Pełna wersja raportu 
„Rynek kolektorów 
słonecznych w Polsce” 
do nabycia na stronie IEO 

Przejdź
Pełna wersja raportu 
„Rynek kotłów i urządzeń 
na biomasę w Polsce”  
do nabycia na stronie IEO 

Przejdź
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http://www.sklepieo.pl/p/pl/129/rynek+kolektorow+slonecznych+w+polsce+2015.html
http://www.sklepieo.pl/p/pl/127/rynek+kotlow+i+urzadzen+na+biomase+w+polsce.html
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w odniesieniu do wielkości przedsiębiorstw wskazu-
je na 58% w przypadku dużych firm, 40% sprzedaży 
realizowanych jest przez przedsiębiorstwa średnie, 
natomiast udział małych firm to 2%. 
Ceny urządzeń zróżnicowane są ze względu na moc 
nominalną oraz rodzaj kotła. Najtańsze rozwiązania to 
kotły na drewno kawałkowe, najdroższe natomiast są 
te przystosowane do spalania biomasy w różnej po-
staci oraz pelletu i brykietu (pochodzenia leśnego lub 
agro) z pełną automatyką. Średnie ceny netto urzą-
dzeń w segmencie do 50 kw wynoszą ok. 6000 zł dla 
urządzeń na drewno kawałkowe, ok. 15 000 zł dla urzą-

dzeń na pellet i kotłów na biomasę różnego rodzaju.
Koszt jednostkowy urządzeń wraz ze wzrostem mocy 
spada. w najpopularniejszym segmencie kotłów, czy-
li do 50 kw, jednostkowe ceny netto kształtują się na 
poziomie ok. 200 zł/kw dla urządzeń na drewno ka-
wałkowe, ok. 500 zł/kw dla urządzeń na pellet i ko-
tłów na biomasę różnego rodzaju. 
wzrasta eksport polskich urządzeń na biomasę na 
inne rynki. Aktualnie udział eksportu w całkowitym 
wolumenie sprzedaży polskich producentów wynosi 
20%. Polskie urządzenia eksportowane są m.in. do 
Czech, Litwy i na ukrainę. 
Ponadto, podczas badania zidentyfikowano 268 za-
rejestrowanych przedsiębiorstw działających w sek-
torze biomasy i biopaliw stałych. Przygotowane przez 
Instytut zestawienie obejmuje m.in. producentów, 
pośredników w obrocie, dostawców maszyn i firmy 
usługowe (np. transport, czy ubezpieczenia).

Rynek fotowoltaiki w Polsce

rynek fotowoltaiczny w Polsce po latach stagnacji, 
stoi w obliczu zmian, które będą rzutować na jego 
dalszy rozwój. Duże zainteresowanie fotowoltaiką po-

Według najnowszych badań Instytu-
tu Energetyki Odnawialnej, w roku 
2014 sprzedaż w sektorze kotłów na 
biomasę wynosiła 26 tysięcy sztuk, 
co przekłada się na ponad 650 MW. 
W porównaniu do wyniku z roku 
2012, sprzedaż kotłów na biomasę 
wzrosła ponad dwukrotnie. 

Pełna wersja raportu 
„Rynek fotowoltaiczny 
w Polsce 2015” do 
nabycia na stronie IEO 

Przejdź
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mocy cena jednostkowa kompleksowych rozwiązań wy-
raźnie spada, od około 9000 zł/kwp dla instalacji o mocy 
1 kwp do około 5500 zł/kwp dla instalacji 12-40 kwp.
rynek fotowoltaiczny w Polsce wciąż się rozwija. Ob-
serwuje się coraz większą specyfikację w technologiach 
fotowoltaicznych polskich przedsiębiorstw. Polacy co-
raz chętniej chcieliby inwestować w odnawialne źródła 
energii. według przeprowadzonego badania opinii pu-
blicznej, ponad jedna czwarta badanych chciałaby ko-
rzystać w swoich gospodarstwach domowych z energii 
słonecznej, a co szósty respondent jest zainteresowany 
małymi elektrowniami fotowoltaicznymi.  

jawiło się w ciągu ostatnich lat. Jeszcze w 2007 roku, 
według wyników pierwszego badania rynku fotowol-
taicznego, przeprowadzonego przez IEO, na krajowym 
rynku fotowoltaiki funkcjonowało zaledwie 6 firm, 
wśród nich 4 producentów oraz jedynie 2 firmy ofe-
rujące kompleksową usługę montażu instalacji wraz 
z jej rozruchem. w 2014 odnotowano natomiast dzia-

łalność 261 firm w branży fotowoltaicznej w Polsce. 
Oferta urządzeń i komponentów elektrowni fotowol-
taicznych stale się poszerza. Na polskim rynku mo-
żemy znaleźć aktualnie 383 modele paneli fotowol-
taicznych oraz ponad 500 modeli inwerterów.
Najwięcej paneli fotowoltaicznych zostało sprzeda-
nych w województwach kujawsko-pomorskim, lu-
buskim, podlaskim oraz łódzkim. 
większość paneli fotowoltaicznych obecnych na pol-
skim rynku pochodzi z importu. Dominujący udział 
miały urządzenia niemieckie, jednak należy podkreślić 
znaczące umocnienie się pozycji krajowych produ-
centów modułów fo-
towoltaicznych. Ana-
lizy wskazują także na 
rosnący udział sprze-
daży systemów typu 
on-grid, których udział 
w całkowitej sprzedaży 
wynosi obecnie 75,2%.
Odnotowano także spa-
dek kosztów elektrowni 
fotowoltaicznych, który 
podyktowany jest głów-
nie obniżką cen podsta-
wowych urządzeń kom-
pletnego systemu PV, 
czyli modułów i inwer-
terów. Najwyższe ceny 
jednostkowe charakte-
ryzują systemy fotowol-
taiczne o mocach najniż-
szych. wraz ze wzrostem 

Według najnowszych danych IEO, w 2014 r. zostało sprzedanych w Pol-
sce ponad 52 000 sztuk paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy niemal 
26 MWp. W porównaniu do roku 2013 oznacza to ponad pięciokrotny 
wzrost wolumenu sprzedaży. Część z nich już zainstalowano i oddano 
do użytku. Pozostałe zostały sprzedane i zostaną zamontowane w fa-
zie realizacji poszczególnych inwestycji. Aktualna skumulowana moc 
w instalacjach fotowoltaicznych (stan na koniec maja 2015) wynosi 
39,2 MWp, gdzie w 2013 było to zaledwie 10,9 MWp. Większość instala-
cji to systemy przyłączone do sieci elektroenergetycznej on-grid. 

Energooszczędna praca instalacji grzewczej lub chłod-

niczej możliwa jest jedynie pod warunkiem jej hydrau-

licznego zrównoważenia. Właściwe rozpływy czynnika 

w instalacji można uzyskać np. przy użyciu zaworów ter-

mostatycznych z nastawą wstępną, służącą do zdławienia 

przepływu przez grzejnik do obliczonej dla niego wartości 

maksymalnej. W armaturze wyposażonej we wkładki wy-

konane w technice QV funkcja dławienia charakteryzuje 

się niezależnością od wahań ciśnienia dyspozycyjnego. 

Automatyczne dopasowanie współczynnika przepływu 

kv optymalizuje dystrybucję mocy do odbiorników podłą-

czonych do instalacji grzewczych lub chłodniczych. Nowa 

wkładka może być montowana również w korpusach już 

zamontowanych zaworów Oventrop.

Armatura Premium + Systemy

Automatyczne równoważenie hydrauliczne 
z użyciem techniki QV

Pozostałe informacje do uzyskania w:
Oventrop Sp. z o.o., Bronisze, ul. Świerkowa 1B, 05-850 Ożarów Mazowiecki, tel. (22) 722 96 42, e-mail: info@oventrop.pl, www.oventrop.pl
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ziomie krajowym czy nawet lokalnym (np. podpisa-
na ostatnio tzw. ustawa antysmogowa, czy uchwały 
miejskie).wraz z wprowadzaniem tych regulacji poja-
wiają się urządzenia, które spełniają zawarte w nich 
wymagania. Ponieważ to właśnie produkcja ener-
gii jest tą częścią działalności człowieka, która ma 
najbardziej destrukcyjny wpływ na środowisko, to  
i w bardzo dużej części regulacje odnoszą się do tego 
rynku. Z kolei produkcja energii cieplnej jest znaczą-
cą częścią przemysłu energetycznego, ponieważ  
w klimacie europejskim ogrzewać się musimy pra-
wie wszyscy i dlatego wszystkie nowoczesne tech-
nologie służące do ogrzewania są szczególnie pro-
mowane przez europejskie gospodarki. 

Pompy ciepła technologią przyszłości
 
Spełniają one wszystkie niezbędne kryteria, aby 
nadać im tytuł źródła ciepła przyszłości, szczegól-
nie w odniesieniu do małych domowych instalacji 
grzewczych, mianowicie:
- korzystają z odnawialnych źródeł  energii zawar-
tych w: powietrzu, gruncie lub wodzie,
- nie emitują lokalnie zanieczyszczeń, co najważniej-
sze zanieczyszczeń niskiej emisji (brak przydomo-
wych kominów),
- są bezpieczne, umiejętność obchodzenia się z urzą-
dzeniami elektrycznymi jest jedną z podstawowych 
w naszej cywilizacji,
- wymagają jednego źródła zasilania – energii elek-
trycznej pozyskiwanej czy to z sieci tradycyjnej czy 
to – w przyszłości może – z przydomowych źródeł, 
czy z sieci bezprzewodowej,
- są zwartymi urządzeniami niewymagającymi spe-
cjalnych pomieszczeń, i nie ingerują w wygląd oto-
czenia,
Tymi kryteriami kieruje się indywidualny użytkownik. 
Oczywiście najważniejszym kryterium jest koszt za-
kupu i eksploatacji urządzenia. Aby „zwykły” użyt-
kownik mógł dokonać oceny urządzeń grzewczych 
dostępnych na rynku unia Europejska w ramach Eko-

projektu, czyli szeregu regulacji dotyczących środowi-
ska naturalnego, wprowadziła oznaczenie klas efek-
tywności energetycznej. Klasy efektywności znane 
są Europejczykom od roku 1992, kiedy to dyrekty-
wą rady EwG zostały wprowadzone dla urządzeń 
gospodarstwa domowego zużywających energię 
elektryczną. Przez ten okres doskonale zrealizowa-
ły zadanie w nich pokładane, stopniowo obejmując 
coraz więcej urządzeń. w roku 2002 określanie klas 
efektywności objęło klimatyzatory do mocy chłod-
niczej 12 kw, natomiast od końca września 2015 roku 
klasy efektywności energetycznej wyznacza się rów-
nież dla urządzeń  grzewczych i c.w.u. 

Od A do G, czyli najlepsze 
i najsłabsze

Kluczem do sukcesu klas efektyw-
ności wydaje się wprowadzenie 
jednolitego i intuicyjnego ozna-
czenia. Dla wszystkich klasyfi-

kowanych urządzeń klasy są 
oznaczane literami alfabetu od 
G do A (od 2012 roku pojawiły 

się klasy A+, a w następnych 
latach A++, oraz A+++), i in-
tuicyjnie klasą G są ozna-

czane najgorsze urządze-
nia, a klasą A i wyższymi 
najlepsze. 

Popatrzmy, jak wygląda taka etykieta oraz jakie  
informacje zawiera: 
- etykieta jest wielojęzyczna – we wszystkich języ-
kach unii Europejskiej,
- w nagłówku znajduje się godło uE oraz oznacze-
nie „ENErGIA”
Poniżej:
- nazwa dostawcy i oznaczenie produktu; 
- symbol urządzenia (osobne etykiety są dla urzą-
dzeń jedynie grzewczych, a osobne dla urządzeń 
grzewczych zintegrowanych z zasobnikami c.w.u.);

  Nie da się zaprzeczyć, że Europa, a w szczegól-
ności unia Europejska jest światowym liderem we 
wprowadzaniu przepisów chroniących środowisko 

naturalne.  Przepisy te są wprowadzane zarówno 
na poziomie europejskim (dyrektywy ELD i ErP, dy-
rektywa f-gazowa, roHS i kilka innych), jak i na po-

Klasy pomp ciepła
Nowe regulacje europejskie

mICHał ZaLeWsKI

Klasy efektywności dla pomp ciepła   

Aby usystematyzować klasyfikację, 
urządzenia podzielono na grupy,  
i tak np. klimatyzatory o mocy do  
12 kw są w grupie LOT10, pompy 
ciepła natomiast w grupie LOT1 – 
wodne systemy grzewcze o mocach 
poniżej 400 kw, razem z kotłami. 
Procedura porównania efektyw-
ności urządzeń zasilanych różny-
mi źródłami (gaz, olej, energia elek-
tryczna) oraz korzystających lub nie 
z odnawialnych źródeł energii jest 
dosyć złożona, a jej końcowym efek-
tem jest wyznaczenie współczynni-
ka sezonowej efektywności energetycznej ηs i na jego podstawie wyznaczenie klasy efektywności. 
Przy czym referencyjną temperatura zasilania jest 55°C. W przypadku pomp ciepła wprowa-
dzono dodatkową temperaturę referencyjną 35°C dla urządzeń  niskotemperaturowych.
Dla pomp ciepła sezonową efektywność energetyczną wyznacza się na podstawie wskaźnika SCOP 
z  uwzględnieniem wskaźnika 2,5 (stosowanego dla urządzeń zasilanych energią elektryczną), dla 
urządzeń gazowych i olejowych ηs jest w zasadzie sprawnością użytkową, wskaźnik ten wynosi 1,0, 
co powoduje, że ηs odnosi się do energii pierwotnej zużywanej przez urządzenie.

Klasa sezonowej 
efektywności 
energetycznej 

ogrzewania 
pomieszczeń

Sezonowa 
efektywność 

energetyczna ηs [%]
Temperatura 
zasilania 55oC

Sezonowa 
efektywność 

energetyczna ηs [%]
Temperatura 
zasilania 35oC

A+++ ηs ≥ 150 ηs ≥ 175
A++ 125 ≤ ηs < 150 150 ≤ ηs < 175
A+ 98 ≤ ηs < 125 123 ≤ ηs < 150
A 90 ≤ ηs < 98 115 ≤ ηs < 123
B 82 ≤ ηs < 90 107 ≤ ηs < 115
C 75 ≤ ηs < 82 100 ≤ ηs < 107
D 36 ≤ ηs < 75 61 ≤ ηs < 100
E 34 ≤ ηs < 36 59 ≤ ηs < 61
F 30 ≤ ηs < 34 55 ≤ ηs < 59
G ηs < 30 ηs < 55

http://www.instalreporter.pl


- oznaczenie temperatury zasilania (temperatura 
wody na wyjściu z pompy), dla pomp bez zasobni-

ka są to temperatury 55 oraz 35°C 
(urządzenia niskotemperaturowe), 
dla pomp z wbudowanym zasob-
nikiem jest to temperatura 55°C;
- oznaczenie klasy efektywno-
ści energetycznej – zasadniczo 
wszystkie pompy ciepła osiąga-
ją klasę efektywności co najmniej 
A+, kotły gazowe kondensacyjne 
klasę A lub B, kotły gazowe kon-
wencjonalne klasę C, a kotły elek-
tryczne klasę E. wprowadzenie 
klas efektywności pozwala rów-
nież na regulację rynku urządzeń 
grzewczych poprzez eliminację 
urządzeń najmniej efektywnych. 
I tak w roku 2017 pojawi się klasa 
A+, a zniknie klasa G, natomiast 
w 2019 pojawi się nowa klasa 
A+++, zniknie natomiast klasa E, F  
– dla urządzeń bez zasobnika. Je-
żeli jednak urządzenie wcześniej 
osiągnie klasę A+ lub A+++ może 

być tak znakowane już od 2015 roku;
- informacja o mocy nominalnej w określonej tempera-
turze (35°C lub 55°C) i w określonej strefie klimatycznej 
(w Europie mamy 3 strefy klimatyczne: umiarkowaną, 
zimną i ciepłą, z miastami referencyjnymi Strasbourg, 
Helsinki i Ateny, Polska jest w strefie zimnej);
- informacja o poziomie mocy akustycznej na ze-
wnętrz oraz wewnątrz pomieszczeń;
- informacja o roku wprowadzenia etykiety wzoru 
(2015) oraz informacja o dyrektywie europejskiej 
wprowadzającej etykietę (811/2013).

Karty produktu – karty pomp ciepła

Dyrektywy ekoprojektu wprowadzają jeszcze do-
datkowe obowiązki dla uczestników procesu budo-
wy systemów grzewczych tak, aby użytkownik miał 
pełną informację na temat własnego systemu. 

Przykładowa karta 
produktu 

Pobierz

Informacja o produkcie 
Pobierz

Arkusz do określania 
efektywności systemu  
– karta systemu 

Pobierz

Ogrzewanie Chłodzenie Energia odnawialna

Bo to prosty sposób na ogrzewanie i chłodzenie.

Dlaczego pompa ciepła aroTHERM VWL?

Pompa ciepła powietrze-woda aroTHERM VWL
   niskie koszty użytkowania dzięki wysokiemu COP
(do 4,8 dla VWL 85/2A 230[V] przy A7W35 wg EN 14511)

  szeroki zakres temperatur pracy: od -20°C do 46°C
  funkcja redukcji głośności zwiększająca komfort 
mieszkańców i sąsiadów

  triVAI – inteligentny system zarządzania włączaniem 
źródeł ciepła w zależności od ceny energii elektrycznej

  zastosowanie do nowych i modernizowanych budynków

Aby dowiedzieć się więcej zadzwoń na infolinię: 
801 804 444 lub wejdź na www.vaillant.pl
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Oznaczenie klas efektywności energetycznej
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Do obowiązków producenta należy określenie kla-
sy efektywności i oznakowanie urządzenia etykietą, 
a ponadto dostarczenie karty produktu. Karta pro-
duktu jest rozszerzona kartą katalogową urządzenia 
z danymi technicznymi, najbardziej interesujące in-
formacje w niej zawarte dotyczą sezonowego zuży-
cia energii przez urządzenie. 
Jednak źródłem wiedzy bardzo specjalistycznej jest 
informacja o produkcie, gdzie są podane dane o zu-
życiu energii nie tylko podczas pracy, ale również  
w pozostałych stanach: wyłączonego termostatu, 
gotowości, pracy grzałki karteru czy wyłączenia. Po-
nadto informacja ta zawiera dane dotyczące wydaj-
ności przy różnych wartościach temperatury.
Dokumenty te są dołączane do urządzenia (etykieta, 
karta produktu) lub publikowane na ogólnodostęp-
nych stronach (informacja o produkcie). 

Ekoprojekt nakłada również obowiązki na in-
stalatora. System grzewczy jako system złożony 
może, wzbogacony o dodatkowe elementy, uzy-
skać wyższą efektywność  niż samo urządzenie. 
Dlatego do obowiązków instalatora będzie nale-
żeć określenie efektywności i klasy całego syste-
mu grzewczego. 
Takim dodatkowym elementem może być regulator 
lub kolektor słoneczny. Specjalne karty systemu słu-
żą do szacowania efektów zastosowanych urządzeń. 
Zastosowanie czujnika temperatury zewnętrznej pod-
nosi efektywność energetyczną o 2%, natomiast za-
stosowanie dodatkowego regulatora pomieszczenio-
wego o dalsze 4%.
Po wypełnieniu takiej karty instalator nadaje syste-
mowi nową etykietę, zawierającą informację zarów-
no o klasie efektywności energetycznej urządzenia 
podstawowego, jak i o klasie zestawu wzbogacone-
go o nowe elementy. 
Z analizy efektywności energetycznej pompy ciepła 
jawią się jako urządzenia aktualnie najbardziej efek-
tywne (czytaj: najtańsze w eksploatacji). według da-
nych niemieckich na tamtejszym rynku mają one 
ok. 20% udział w rynku nowych urządzeń. w Polsce 
udział ten możemy szacować zaledwie na kilka pro-
cent. Możemy więc się spodziewać wzrostu zainte-
resowania pompami ciepła. Barierą jest oczywiście 
relatywnie wysoka cena przy cenie kotłów głównie 
stałopaleniskowych, jednak wydaje się że ich histo-
ria w mieszkalnictwie się kończy. 
Na koniec warto jeszcze wspomnieć o pompach cie-
pła powietrze/powietrze. Małe systemy do 12 kw na-
leżące do grupy LOT10 mają już swoje regulacje i ety-
kiety od roku 2013, duże np. systemy VrF należą do 
grupy urządzeń LOT21 – ze względu na tryb grzania, 
oraz LOT6 ze względu na chłodzenie. 
w Polsce nie są one szeroko wykorzystywane do 
celów grzewczych jednak stanowią realną alterna-
tywę i w krajach, gdzie sprzedaż jest szacowana na 
100 000 urządzeń rocznie (np. we Francji), mają one 
pokaźny udział w tym wyniku.  

Wymień swój stary system ogrzewania na nowy - pompę ciepła ECODAN!
Zainstaluj w swoim domu energooszczędną pompę ciepła, ogrzewaj i oszczędzaj.

Tak, Twój sąsiad ma już nową!

POMPY CIEPŁA ECODAN

Dowiedz się więcej na:
mitsubishi-les.com

nagrodzono za:

Nastał w końcu czas, aby uniezależnić się od wzrostu cen paliw kopalnych! Z pompami ECODAN potrzebujesz
jedynie powietrza i zielonej energii, aby oszczędnie i ekologicznie ogrzewać swój dom. Decydując się na pompę
ciepła, zyskujesz komfort i wymierne korzyści finansowe. A oto inne zalety:

•   Szybki montaż, bez kosztownej modernizacji istniejącego systemu, ponieważ Twoje stare 
grzejniki mogą być nadal stosowane

•  Wyjątkowa jakość systemów pomp ciepła powietrze-woda Ecodan jest udowodniona w danych 
technicznych, a także poprzez wspólnotowe oznakowanie ekologiczne Ecolabel

• Niezawodne działanie nawet przy temperaturze zewnętrznej –28 °C
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Etykieta energetyczna systemu. – uzupełniona 
o informację o zastosowanym regulatorze

http://mitsubishi-les.com
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  Nimbus to pompy ciepła zbudowane w systemie 
monoblok. Oznacza to, że połączenie pomiędzy jed-
nostką zewnętrzną, a hydraulicznym modułem we-
wnętrznym zrealizowane jest za pomocą czynnika 
grzewczego obecnego w instalacji, a nie za pomocą 
czynnika chłodniczego. Taką pompę może zamontować 
każdy instalator, gdyż instalacja nie wymaga zastoso-
wania specjalistycznego sprzętu do pracy z czynnikami 

chłodniczymi (pompa próżniowa, butla z freonem, ma-
nometry itp.). To właśnie łatwość montażu sprawia, że 
powietrzne pompy ciepła typu monoblok są coraz bar-
dziej popularnym rozwiązaniem grzewczym w Polsce. 
Nimbus-r to ciekawe rozwiązanie pozwalające za-
pewnić zarówno ogrzewanie zimą, jak i klimatyzację 
pomieszczeń latem. Odpowiednio wykonana insta-
lacja grzewcza i sprzężona z pompą instalacja chło-
dzenia (np. klimakonwektory) pozwala zachować 
komfortową temperaturę w domu przez cały rok.

Nimbus to absolutna nowość – powietrzne pompy ciepła do centralnego 
ogrzewania od Ariston. Pompy Nimbus pozwalają na użycie darmowej 
energii z powietrza, z którego pochodzi aż do 70% energii użytej do 
ogrzewania budynku i podgrzewania ciepłej wody. Dodatkowe oszczędności 
w zużyciu energii elektrycznej uzyskano dzięki zastosowaniu elektronicznie 
modulowanych pomp obiegowych. Wieloletnie doświadczenie Ariston 
pozwoliło na stworzenie pompy ciepła o doskonałych parametrach pracy 
(już od temperatury zewnętrznej -20ºC) oraz z dodatkowym zabezpieczeniem 
dwoma grzałkami elektrycznymi. Takie rozwiązanie pozwala na utrzymanie 
ciągłości pracy urządzenia nawet w ekstremalnie niekorzystnych warunkach. 

Efektywność 
urządzenia została 
z sukcesem 
potwierdzona 
przez Ariston 
w warunkach 
polskich w procesie 
testów na realnych 
instalacjach centralnego 
ogrzewania w różnych 
rejonach naszego kraju.

Nimbus to centralne ogrzewanie 
energią odnawialną

Nowe powietrzne pompy ciepła Ariston

Rafał KoWaLCZyK

Gamę pomp Nimbus możemy podzielić na dwie grupy: 
- Nimbus – przeznaczone tylko do centralnego ogrzewania,
- Nimbus-R – przeznaczone do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń.

Nimbus-r Flex Nimbus-r Plus

Nimbus Compact
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Trzy wersje: Compact, Flex, Plus

Powietrzne pompy ciepła NIMBuS sprzedawane są 
jako kompletne rozwiązania grzewcze. Możemy wy-
bierać pomiędzy wersjami Compact i Flex, które ofe-
rują zarówno ogrzewanie, jak i produkcję ciepłej wody 
użytkowej. wersja Plus zaś przeznaczona jest tylko 
do pracy w systemie centralnego ogrzewania. Pom-
py ciepła Nimbus w zależności od konfiguracji mogą 
obsługiwać jedną lub dwie strefy grzewcze. Natural-
nie, jak wszystkie nowoczesne urządzenia grzewcze 
Ariston, także Nimbus przystosowany jest do pracy 
w systemie grzewczym dzięki protokołowi komuni-
kacji Bus Bridgenet®. 
Dzięki rozszerzonemu oprogramowaniu systemo-
wego sterownika Sensys (sterownik jest standardo-
wym wyposażeniem każdego urządzenia) niezwy-

kle łatwa jest pełna kontrola pracy urządzenia oraz 
programowanie czasowe dla stref grzewczych i pro-
dukcji ciepłej wody użytkowej.  
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Kolejnym krokiem w przyszłość są 
rozwiązania hybrydowe. Już wkrót-
ce w gamie produktów Ariston poja-
wi się urządzenie łączące powietrz-
ną pompę ciepła i kondensacyjny 
kocioł gazowy. 
Rozwiązania hybrydowe – ze wzglę-
du na specyfikę naszego klimatu 
– wydają się być strzałem w dzie-
siątkę jako optymalne systemy 
ogrzewania.

Moc grzewcza (7/35°C) COP (7/35°C) Klasa energetyczna 
ogrzewanie 55°C

Nimbus Compact 4kW 4,08 kW 4,12 A++
Nimbus Compact 6kW 5,76 kW 4,30 A++
Nimbus Compact 8kW 7,16 kW 3,98 A+
Nimbus Plus 4kW 4,08 kW 4,12 A++
Nimbus Plus 6kW 5,76 kW 4,30 A++
Nimbus Plus 8kW 7,16 kW 3,98 A+
Nimbus Flex 4kW 4,08 kW 4,12 A++
Nimbus Flex 6kW 5,76 kW 4,30 A++
Nimbus Flex 8kW 7,16 kW 3,98 A+
Nimbus R-Flex 12 kW 12 kW 4,3 A++
Nimbus R-Flex 15kW 15 kW 4,2 A++
Nimbus R-Plus 12 kW 12 kW 4,3 A++
Nimbus R-Plus 15 kW 15 kW 4,2 A++

Tabela   Typoszereg powietrznych pomp ciepła Nimbus

Ariston Thermo Polska Sp. z o.o.
31-408 Kraków
ul. Pocieszka 3
service.pl@aristonthermo.com
www.ariston.com/pl

Najwyższą wydajność i bezobsługową pracę zapewniają modele typu solanka-
woda, nie zawsze jednak jest możliwość wykonać odwierty czy ułożyć rury 
kolektora poziomego. Z tego powodu coraz częściej stosowane są pompy ciepła 
powietrze-woda wykorzystujące energię zawartą w powietrzu. Systemy grzewcze 
oparte na pompie ciepła powietrze-woda bardzo dobrze wpisują się w potrzeby 
zarówno instalacji w nowych budynkach, jak i poddawanych termomodernizacji. 

Systemowe 
rozwiązania  
od Vaillanta

Przyszłościowe i elastyczne

stefan żuCHoWsKI
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  Pompa ciepła powietrze-woda 
w nowym domu

Zastosowanie pompy ciepła powietrze-woda w nowym 
budynku wyposażonym w ogrzewanie podłogowe po-
zwala uzyskać niskie koszty i wysoki komfort eksploata-
cji. Co ważne, sam proces instalacji pompy ciepła po-
wietrze-woda jest prosty. wystarczy wykonać cokół na 
zewnątrz budynku, posadowić na nim pompę ciepła i 

połączyć ją z instalacją wewnętrzną. Nie ma potrzeby 
jakiejkolwiek ingerencji w hermetyczny układ ziębniczy.
Do połączenia pompy ciepła z instalacją wewnętrzną 
można wykorzystać prefabrykowane moduły: mo-
duł hydrauliczny z grzałką, zaworem przełączającym, 
naczyniem wzbiorczym i układem sterującym, mo-
duł wymiennika ciepła z pompą obiegu wtórnego 
czy też moduł hydrauliczny sprzęgła hydrauliczne-
go o zwiększonej pojemności. w zależności od po-

trzeb dobiera się również rodzaj i pojemność zbior-
nika buforowego czy zasobnika ciepłej wody. 

System hybrydowy szczególnie 
do modernizacji

wbrew pozorom pompy ciepła stosuje się nie tylko 
w nowych domach. Bardzo często takie rozwiązanie 
jest wybierane również na etapie modernizacji ist-
niejącej instalacji, szczególnie wyposażonej w dro-
gi w eksploatacji kocioł olejowy czy zasilany gazem 
płynnym lub stałopalny. wielu użytkowników szuka 
alternatywy, która pozwoli znacząco zredukować 
koszty eksploatacji, ale i bez problemu zasilić starą 
instalację nawet podczas silnych mrozów. Takim roz-
wiązaniem są układy hybrydowe, w których pompę 
ciepła powietrze-woda łączy się z kotłem olejowym 
czy gazowym. Dzięki temu, gdy pozwala na to tem-
peratura zewnętrzna i wymagana temperatura in-
stalacji, system samodzielnie zasila pompa ciepła. 
w trakcie mrozów dołączane jest ewentualnie do-
datkowe źródło ciepła, a gdy temperatura zewnętrz-
na dalej spada, a wymagana temperatura instalacji 
rośnie wówczas pompa ciepła wyłącza się i w ciągu 
tych kilku, czasem kilkudziesięciu godzin w roku pra-
cuje wyłącznie dodatkowe źródło ciepła. 

Kluczem do oszczędności jest 
sterownik…
 
…i zarządzanie pracą poszczególnych źródeł ciepła 
tak, by w danej chwili pracowało to, które jest w sta-
nie zasilić instalację i zapewnić najniższy koszt. Można 
byłoby to wyliczać i ustawiać dla każdego źródła cie-
pła zakres temperatury zewnętrznej, w jakim powin-
no pracować, ale jak w tym kontekście wykorzystać 
choćby taryfę dwuczłonową? Na szczęście zostało to 
rozwiązane dzięki zaawansowanym sterownikom no-
wej generacji np. calorMATIC 470. wystarczy wpro-
wadzić w menu ceny nośników energii, a sterownik 
na tej podstawie i po uwzględnieniu temperatury,  
a przez to sprawności poszczególnych źródeł ciepła, 
będzie decydował o ich załączeniu lub nie. Jest to 
możliwe również dla taryfy dwuczłonowej. wystarczy 
wprowadzić ceny energii w taryfie dziennej i nocnej 
(czy weekendowej) i wpisać dni i godziny obowiązy-
wania poszczególnych taryf. Od tej pory wszystkim 
zajmie się sterownik instalacji hybrydowej. Będzie 
tak wybierał źródła ciepła, by koszt ogrzewania był 
jak najniższy.

...i komunikacja

Nie sztuką jest jednak włączyć kocioł i doprowadzić 
do tego, by całkowicie przejął zasilanie instalacji. Czę-
sto wystarczyłoby, by kocioł dogrzał wodę o brakują-
ce kilka stopni. rozwiązaniem jest cyfrowa komunika-
cją sterownika z pompą ciepła i kotłem, dzięki czemu 
zadana temperatura pracy poszczególnych źródeł cie-
pła jest płynnie dostosowywana do aktualnych po-
trzeb budynku. w razie potrzeby uruchamiany jest ko-
cioł, ale pracuje z najniższą temperaturą, jaka zapewni 
komfort. Nie przejmuje więc roli głównego źródła cie-
pła i może pracować z najwyższą sprawnością.  

Pompy ciepła aroTHErM w systemach hybrydowych

w przypadku modernizacji instalacji i rozbudowy 
systemu o pompę ciepła trudno mówić o jakimś 
jednym, typowym rozwiązaniu. wszystko zależy 
od potrzeb i cech obecnej instalacji. Czasem, by 
ją rozbudować wystarczy pompa ciepła i jeden 
moduł, a czasem stosuje się kilka dodatkowych 
elementów, jak zbiornik buforowy, wymiennik cie-
pła, itd. Zaletą systemów pomp ciepła aroTHErM 
jest ogromna swoboda konfiguracji instalacji.  
w razie potrzeby możemy korzystać z kotłów wi-
szących, kompaktowych, jedno- czy dwufunk-
cyjnych, a do tego stosować zbiorniki buforowe 
czy podgrzewacze wody z wężownicą o dużej 
powierzchni. Do dziś firma Vaillant opracowała 

co najmniej kilkadziesiąt wariantów instalacji  
z pompami ciepła aroTHErM.

Pompy aroTHERM w skrócie:
– pompa ciepła typu powietrze/woda z jednost-
ką zewnętrzną,
– budowa kompaktowa monoblokowa,
– moce: 8, 11, 15 kw (dla A7w35 wg EN 14511),
– wysokie COP do 4,8 (przy A7w35 wg EN 14511),
– małe wymiary jednostki zewnętrznej i wewnętrz-
nej MEH, z możliwością ustawienia blisko ściany 
budynku, min. 30 cm,
– funkcja obniżania głośności (np. w nocy),
– szeroki zakres pracy dla temperatury zewnętrz-
nej od -20 do 46°C,
– funkcja aktywnego chłodzenia (latem chłodzi, 
zimą grzeje),
– intuicyjne sterowanie i efektywne zarządzanie 
instalacją za pomocą regulatora systemowego 
calorMATIC 470/4,
– jednostka zewnętrzna zaprojektowana zgod-
nie z „children playground safe quality” – bezpie-
czeństwo działania z myślą o dzieciach, 
– dopasowanie mocy sprężarki do zapotrzebo-
wania na energię ciepłą (sprężarka inwerterowa).

Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.
al. Krakowska 106, 02-256 warszawa
infolinia: 801 804 444
tel. 22 323 01 00, faks 22 323 01 13
www.vaillant.pl, vaillant@vaillant.pl
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elektryczny. Jednostka ma pełną izolację, dzięki cze-
mu jest w pełni przygotowana to trybu chłodzenia.  
w urządzeniu znajdują się również elementy: zawór 
bezpieczeństwa, naczynie przeponowe oraz kom-
plet czujników niezbędnych do pracy. Tak kompletny 
zestaw zapewnia minimum prac montażowych oraz 
dodatkowych kosztów. Przy odpowiednim zapro-
jektowaniu systemu grzewczego, instalacja nie wy-
maga stosowania bufora, co przynosi oszczędności 
już na etapie inwestycji. Dodatkowo wersja TS – To-
wer Solar wyposażona jest w dodatkową wężownicę  
w zasobniku ciepłej wody (184 l), którą można wy-
korzystać do podłączenia wspomagającego źródło 
ciepła np. kotła lub kolektorów słonecznych. 

  Logatherm WPL AR 
Zanim jednak poznamy kilka wariantów montażu, war-
to wspomnieć o samej pompie ciepła. Logatherm wPL 
Ar ma 4 moce grzewcze w typoszeregu: 6, 8, 11 i 14 
kw przy temperaturze powietrza zewnętrznego 2°C. 
wszystkie urządzania wyposażone są w inwerter, co 
sprawia, że pompa ma modulację mocy i adoptuje się 
do zapotrzebowania cieplnego ogrzewanego obiektu. 
Pompa ciepła oprócz grzania realizuje również funk-
cję chłodzenia pomieszczeń przez system grzewczy. 
wyjątkowo dużą zaletą tych urządzeń jest wysoka 
efektywność działania urządzenia COP > 4 przy A2/
w35 (wg EN14511), co przy zastosowaniu odpowied-
niego systemu grzewczego, przekłada się wymiernie 
na koszty eksploatacji budynku. Dwa zawory elektro-
niczne wykorzystane przy budowie układu chłodni-
czego pozwalają na dokładną regulację tego obiegu, 
zapewniając najlepsze osiągi. Dodatkowo Logatherm 

wPL charakteryzuje się niskim poziomem hałasu, któ-
ry wynosi 40 dB(A) w odległości 1 m od urządzenia,  
a na noc można go obniżyć o kolejne 3 dB(A), usta-
wiając na regulatorze tryb SILENT MODE. Pompa cie-
pła oferowana jest w kilku zestawach. 

Pakiet Logatherm WPL ART lub WPL ARTS
Pakiet preferowany do nowych budynków, w któ-
rych ważna jest również oszczędność miejsca przy 
montażu, to Logatherm wPL ArT lub wPL ArTS. 
Jest to połączenie pompy ciepła z modułem we-
wnętrznym Tower. Moduł wewnętrzny to kompletna 
wieża hydrauliczna wyposażona w zasobnik ciepłej 
wody użytkowej ze stali nierdzewnej wysokiej jakości  
o pojemności 190 litrów, najnowszy regulator HMC 
300 z wyświetlaczem, pompę obiegową klasy A, za-
wór przełączający 3-D c.w.u./c.o., moduł do komu-
nikacji przez internet oraz 3-stopniowy dogrzewacz 

Podczas wyboru powietrznej pompy ciepła do ogrzewania budynku, stajemy przed 
pytaniem, jak najlepiej skonfigurować system grzewczy z tego typu urządzeniem.  
W nowym budynku sprawa jest zazwyczaj prostsza, ponieważ budujemy wszystko 
od początku. Jednak w przypadku dołączania pompy ciepła do istniejącego sytemu 
grzewczego, rozwiązanie może być trochę bardziej skomplikowane. Marka Buderus 
oferuje powietrzne pompy ciepła Logatherm WPL AR w kilku zestawach, które 
można zastosować zarówno do nowych, jak i istniejących budynków. 

Pompa ciepła Logatherm WPL AR 
w różnorodnych pakietach
Rozwiązania dla każdego systemu

GRZeGoRZ łuKasIK

Logatherm wPL Ar
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Pakiet Logatherm WPL ARE
Drugi zestaw to Logatherm wPL ArE będący połą-
czeniem pompy ciepła z modułem wewnętrznym 
wiszącym naściennym. Moduł wyposażony jest  
w te same elementy jak moduł Tower, oprócz zasob-
nika ciepłej wody oraz zaworu 3-D. Takie rozwiąza-
nie jest dedykowane użytkownikom, którzy potrze-
bują zasobnik ciepłej wody o większej pojemności 
wodnej lub gdy w ogóle nie chcą stosować pompy 
ciepła do podgrzewania c.w.u. Moduł jest również  
w pełni zaizolowany izolacją zimnochronną. Zestaw 
Logatherm wPL ArE jest preferowany do instalacji 
w nowych budynkach.

Pakiet Logatherm WPL ARB
Do budynków nowych, gdzie chcemy zastosować sys-
tem hybrydowy pompa ciepła plus np. kocioł lub do 
istniejących budynków, gdzie istnieje już wcześniej za-
instalowane źródło ciepła, najlepiej nadaje się zestaw 
Logatherm wPL ArB. Ten zestaw również składa się  
z pompy ciepła i modułu wiszącego naściennego, prze-
znaczonego do współpracy z innym źródłem ciepła. 

Dzięki wbudowanemu zaworowi mieszającemu, moż-
na łączyć strumienie ciepła z wPL ArB i innego źródła. 
Ze względu na współpracę dwóch urządzeń, na regu-
latorze można nastawić tzw. punkt biwalentny, który 
określa przełączenie pracy tylko na dodatkowe źró-
dło ciepła lub wspólną pracę pompy ciepła z dodat-
kowym urządzeniem grzewczym. Dodatkowo regu-
lator ma funkcję, która po wprowadzeniu relacji ceny 
między energią elektryczną a paliwem zasilającym np. 
kocioł (w tym wypadku np. gaz ziemny lub olej opa-
łowy), pozwala wybrać źródło ciepła będące bardziej 
opłacalne w danym momencie pracy. Zestaw Loga-
therm wPL ArB może również chłodzić, jednak moduł 
wewnętrzny nie jest izolowany izolacją zimnochron-
ną, ponieważ takie zestawy dedykuje się głównie do 
współpracy z innym urządzeniem grzewczym.  

robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105, 02-231 warszawa
Infolinia: 801 777 801 
biuro@buderus.pl, www.buderus.pl

Logamax plus GB162 (2,7-45 kW)
Logamax plus GB172-24 T50
Logamax plus GB162 (80, 100 kW)
Logamax plus GB022
Logamax plus GB072
Logamax plus GB152
Logamax plus GB112 W
Systemy odprowadzania spalin
Moduł zasilania awaryjnego UPS Specline 700
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W ofercie marki Buderus znajduje się łącz-
nie aż 16 wariantów połączenia pompy cie-
pła z modułem wewnętrznym, co pozwala 
konfigurować różnorodne systemy grzew-
cze i zaspokajać różne wymagania użyt-
kowników. Uwzględniając bardzo wysokie 
osiągi pompy ciepła Logatherm WPL AR,  
użytkownik zyskuje jedne z najlepszych 
rozwiązań na rynku, na które marka 
Buderus udziela nawet do 5 lat gwarancji.

Moduł wiszący Logatherm E i B

  Do nowo budowanych budynków 
– Daikin Altherma LT split
Obecnie dostępna jest już trzecia generacja urządzeń 
Daikin Altherma LT split zoptymalizowana do pracy  
w zimnym północnoeuropejskim klimacie. Na rynku 
polskim już od ponad 9 lat jest najchętniej stosowa-
ną powietrzną pompą ciepła, podobnie jak na rynku 
europejskim gdzie pracuje ponad 200 000 takich urzą-
dzeń. Jej atutem jest również bogaty zakres możliwych 
do podłączenia jednostek wewnętrznych. Pierwszą 
najprostszą jest wisząca, do pracy bez c.w.u. Kolej-

ną – zintegrowana z zasobnikiem, ułatwia montaż  
i ogranicza zajmowaną przestrzeń oraz daje możliwość 
zasilania mieszanej podłogowo-grzejnikowej instala-
cji. Trzecia natomiast to model kompaktowy ze zinte-
growanym buforem do współpracy z innymi źródła-
mi ciepła takimi, jak kominek czy kolektory słoneczne. 
Sezonowe (czyli średnioroczne) efektywności całego 
typoszeregu (dla warunków klimatu umiarkowanego 
i temp 35°C) plasują się pomiędzy 3,83 < SCOP < 4,52. 
Zapewnia to klasę A+ lub A++, a dla c.w.u. klasę A we-
dług nowowprowadzonej klasyfikacji. 

Nowe technologie w zakresie materiałów izolacyjnych i zmiana standardów 
budowania w ostatnim czasie mocno spopularyzowały niskotemperaturowe 
systemy grzewcze i doskonale pasujące do nich źródła takie, jak kocioł 
kondensacyjny czy pompa ciepła. Pozostaje jednak cały czas bardzo 
dużo instalacji starszych, zwymiarowanych według innych standardów, 
wykorzystujących grzejniki wysokotemperaturowe lub przestarzałe źródła 
ciepła. Czy w zakresie pomp ciepła jest dla nich stosunkowo łatwo aplikowalna 
alternatywa? Czy skazane są na całkowitą, a co za tym idzie, pracochłonną 
i kosztowną modernizację? Odpowiedź na wszelkie zapotrzebowania rynku 
grzewczego w tym zakresie stanowi typoszereg pomp ciepła Daikin Altherma. 

Daikin Altherma  
– pompy ciepła  
dużych możliwości

Także do wysokotemperaturowych instalacji

eRWIn sZCZuReK
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sposób uzyskiwany bez użycia grzałek wspomagających. 
w trybie chłodzenia latem, odebrane z pomieszczeń ciepło 
zamiast wyrzucać do atmosfery można gromadzić na po-
trzeby podgrzewu wody użytkowej. Do budownictwa wie-
lorodzinnego jednostki wewnętrzne można podzielić indy-
widualnie na użytkowników z bezpośrednim rozliczeniem  
w razie potrzeby. 

Do wymiany starszych gazowych kotłów 
– Daikin Altherma Hybryda
To połączenie powietrznej pompy ciepła z gazowym 
kotłem kondensacyjnym. Jedyna atrakcyjna alterna-
tywa w zakresie pomp ciepła do wymiany gazowego 
kotła, dzięki optymalnemu wykorzystaniu atutów po-
łączonych źródeł ciepła. umożliwia, na podstawie za-
danych cen nośników energii, optymalne wykorzysta-
nie energii odnawialnej z powietrza atmosferycznego  
i ciepła spalania gazu. w zakresie c.w.u. oferuje przepły-
wowy podgrzew w oparciu o jedną wysokoefektywną 
wymianę ciepła ze spalin do wody użytkowej z udzia-
łem bardzo głębokiej kondensacji. Podłączenie zasob-
nika c.w.u. również jest możliwe. Ponadto w przeciwień-
stwie do wszystkich typów kotłów umożliwia również 
funkcję chłodzenia. Temperatura wody do 80°C zapew-
nia prawidłową współpracę praktycznie z każdym ty-
pem emiterów ciepła, a obecność kotła gazowego daje 
całkowitą niezależność od temperatury zewnętrznej.  

Dla szukających najefektywniejszych rozwiązań 
– Gruntowa Daikin Altherma
Pompa ciepła ze sprężarką inwerter nie wymaga bufora 
energii, gdyż moduluje wydajnością do zapotrzebowa-
nia. Taka regulowana praca przyczynia się do ograni-
czenia intensywności odbioru ciepła z gruntu, a w ten 
sposób podniesienie średnio o 4°C w sezonie jego tem-

peratury w czasie 
pracy pompy cie-
pła, co wymiernie 
przekłada się na 
pobór mocy elek-
trycznej przez urzą-
dzenie. Efektywno-
ści sezonowe SCOP 
> 5 plasują grunto-
wą pompę ciepła 
Daikin Altherma  
w klasie A++ i po-
dobnie jak inne 
gruntowe pompy 
ciepła, zapewnia-
ją najniższe eks-
ploatacyjne koszty 
ogrzewania spo-
śród wszystkich 
rozwiązań dostęp-
nych na rynku.  

Do modernizacji istniejących budynków 
– Daikin Altherma HT 
Pompa Daikin Altherma HT szczególnie polecana jest 
na obszarach ze słabym dostępem do gazu ziemne-
go. HT od high temperature, czyli wysoka temperatu-
ra, gdyż pompa ciepła zapewnia wodę do tempera-
tury 80°C w całym zakresie pracy bez użycia grzałek 
elektrycznych. Jeśli chcemy zmodernizować źródło 
ciepła w instalacji wymagającej wysokiej tempera-
tury, bo zawierającej np. żeliwne grzejniki, zastoso-
wanie Daikin Altherma HT eliminuje konieczność wy-
miany grzejników i trudnego do przeprowadzenia,  
w najczęściej zamieszkanym domu, związanego z tym 
remontu. wyposażona w zbiornik c.w.u. może buforo-
wać wodę na wyższym poziomie temperaturowym, 
co pozwala odpowiednio zwiększyć ilość dostępnej 
ciepłej wody przy zachowaniu objętości zasobnika. 

Do budynków o wyższym zapotrzebowniu 
– Daikin Altehrma Flex
Daikin Altehrma Flex to system wysokotemperaturo-
wy, modułowy z możliwością chłodzenia. Doskonale 
sprawdza się we wszelkich obiektach o zwiększonym 
zapotrzebowaniu na c.w.u., gdyż dzięki dostępnym wy-
sokim wartościom temperatury, codzienny wygrzew 
c.w.u. lub okresowy przeciw Legionelli jest w efektywny  

Daikin Altherma LT

Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7, 02-677 warszawa
tel. 22 319 90 00  
office@daikin.pl, www.daikin.pl
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Daikin Altherma Hybryda

Typoszereg pomp ciepła Daikin  
Altherma to atrakcyjne eksploata-
cyjnie rozwiązania już nie tylko do 
nowo budowanych budynków, ale  
i do modernizacji istniejących, nie-
zależnie od dostępu do gazu ziemne-
go czy innych nośników energii. Róż-
norodność oferowanych zastosowań 
pozwala przekraczać granice możli-
wości dla pomp ciepła do niedawna 
jeszcze będące poza ich zasięgiem. 

http://www.instalreporter.pl
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ne z otoczenia budynku). Do najważniejszych zalet 
Vitocal 060-A należą: wysoka wydajność niezależ-
nie od trybu pracy, łatwość uruchomienia (dzięki 
ustawieniom fabrycznym), a także cicha praca (po-
równywalna do lodówki). Pompa może pracować 
w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych 
(SmartGrid). w przypadku wariantów z wewnętrz-
nym wymiennikiem ciepła istnieje możliwość pod-
łączenia do zewnętrznego generatora ciepła lub ko-
lektorów słonecznych.

Model WWK: zbiornik wody użytkowej o pojemno-
ści 254 litry, grzałka elektryczna o mocy 1,5 kw. 
Obszar zastosowań: 
- instalacje przygotowania c.w.u. w boilerach elek-
trycznych lub w przepływowych podgrzewaczach 
elektrycznych,
- budynki okresowo zamieszkiwane np. letniskowe.

Model WWKS: zbiornik wody użytkowej o pojem-
ności 251 litry, wężownica drugiego źródła ciepła.

  Vitocal 060-A może być montowana zarówno 
w nowych, jak i starszych budynkach. Dostępna 
jest w dwóch wariantach: na powietrze obiegowe 
(wewnątrz pomieszczenia) i zewnętrzne (pobiera-

Nowy produkt w ofercie Viessmann – pompa ciepał Vitocal 060-A to kompaktowe 
urządzenie typu monoblok, które zawiera: moduł pompy ciepła, zasobnik ciepłej 
wody użytkowej o pojemności 250 litrów oraz regulator. Pompa dostępna jest także 
w ofercie Programu Instalator.

Pompa ciepła Vitocal 060-A  
to zaledwie 43 zł/m-c za ciepłą wodę

Szczególnie polecana do modernizacji 

                                                                                           DaWID PanteRa   

nowość!

 Koszty miesięczne przygotowania c.w.u. dla różnych źródeł energii Model WWK –  bez wężowinicy (z grzałką 
elektryczną)
  pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej
  zbiornik wody użytkowej o pojemności 

254 litry
  grzałka elektryczna o mocy 1,5 kW
 
Obszar zastosowań:
  instalacje przygotowania wody użytkowej 

w boilerach elektrycznych
  instalacje przygotowania wody użytkowej 

w przepływowych podgrzewaczach elek-
trycznych

  budynki okresowo zamieszkiwane np. let-
niskowe

Model WWKS –  z wężowinicą
  pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej
  zbiornik wody użytkowej o pojemności 

251 litrów
  do współpracy z kolektorami słonecznymi 

lub kotłem grzewczym 

Obszar zastosowań:
  instalacje przygotowania wody użytkowej 

w instalacjach z kotłem na gaz ziemny, 
propan, olej opałowy lub paliwo stałe jak 
węgiel lub drewno 

Zalety pompy ciepła Vitocal 060-A

  Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. 
do zastosowań w budownictwie nowym 
i modernizowanym 

  Praca nawet do temp. powietrza -5°C 

  Wysoka wartość współczynnika 
efektywności (COP) wg EN 16147 
przy A15 / W10-55: 3,33

  Zbiornik o pojemności 
254 (WWK) litrów / 251 (WWKS) litrów

  Prosta i intuicyjna obsługa

  Cicha praca, porównywalna z lodówką

  Dostępne modele z grzalką elektryczną 
(WWK) lub wężownicą do współpracy 
z drugim źrółem ciepła  (WWKS)

  Gotowa do współpracy z instalacjami 
fotowoltaicznymi

  Możliwość transportowania pompy na 
leżąco przy zachowaniu wymagań produ-
centa.

Gaz ziemny, 
kocioł starsze-

go typu

Gaz ziemny, 
kocioł nowszy, 

tradycyjny

Gaz płynny 
(propan), 

kocioł nowszy, 
tradycyjny

Olej opałowy, 
kocioł nowszy, 

tradycyjny

Energia 
elektryczna

Vitocal 060-A 
pompa ciepła 
do podgrzewu 

c.w.u.

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. 
Vitocal 060-A

61 zł
51 zł

85 zł 82 zł

43 zł

155 zł

Eco – praca tylko z wykorzystaniem 
pompy ciepła

Auto – automatyczne sterowanie 
drugim źródłem ciepła

Boost – wysoki komfort c.w.u. 
(jednoczesna praca pompy 
i dodatkowego źródła ciepła)

 –  funkcja „urlop” z definicją 
ilości dni

 –  praca według zdefiniowanych 
czasów łączeniowych

Dane techniczne Vitocal 060-A typ WWK WWKS

Moc podgrzewania ciepłej wody użytkowej 
z 15 do 55°C i przy temperaturze powietrza 15°C

kW 1,3 1,3

Współczynnik efektywności COP 3,33 3,33

Wymiary
Długość (średnica) 
Szerokość
Wysokość

mm
mm
mm

631
734

1755

631
734

1755

Klasa efektywności energetycznej A A

94
42

 2
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Najwyższy współczynnik efektywności  
COP=3,3 oznacza najniższe koszty eksploatacji. 
Wykres przedstawia średni koszt przygotowania 
200 litrów ciepłej wody użytkowej dla rodziny  
4-osobowej.

Viessmann sp. z o.o. 
53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 65
tel. 71/ 36 07 100, Infolinia: 801 0801 24 
www.viessmann.pl

 Regulator pompy ciepła Vitocal 060-A z możlwiością pracy pompy ciepła w kilku trybach

Koszty miesięczne przygotowania c.w.u. dla różnych źródeł energii

Vitocal 060-A WWK WWKS
Moc na potrzeby c.w.u.od 15 
do 55°C, przy temperaturze 
powietrza 15°C

1,3 kW 1,3 kW

Pobór mocy elektrycznej 0,425 kW 0,425 kW
Współczynnik efektywności 
COP wg EN 16147 przy A15/
W10-55 i profilu czerpania XL

3,33 3,33

Pobór mocy elektrycznej 
przez grzałkę elektryczną 
(typ WWKS – wyposażenie 
dodatkowe)

1,5 kW 1,5 kW

Pojemność zasobnika ciepłej 
wody 254 l 251 l

Ciężar 110 kg 125 kg
Długość (średnica) x szerokość  
x wysokość 631x734x1755 mm

Klasa efektywności 
energetycznej podgrzewania 
wody (ErP)

A A

Profil rozbioru ciepłej wody 
(ErP) L/XL L/XL

http://www.instalreporter.pl
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Obszar zastosowań: instalacje przygotowania wody 
użytkowej w instalacjach z kotłem na gaz ziemny, pro-
pan, olej opałowy lub paliwo stałe jak węgiel lub drewno.

Ile kosztuje przygotowanie c.w.u.?

w celu wykazania opłacalności zastosowania pompy 
Vitocal 060-A wykonano również oszacowanie kosz-

tów przygotowania c.w.u. w okresie przejściowym  
i poza sezonem grzewczym tylko przez pompę ciep- 
ła oraz tylko przez drugie źródło ciepła w okresie se-
zonu grzewczego. Do analizy przyjęto 4-osobową ro-
dzinę (2+2) z łącznym dziennym zapotrzebowaniem 
na ciepłą wodę 200 litrów.

Koszt przygotowania wody użytkowej miesięcznie:
- gaz ziemny – kocioł starszego typu: 61 zł
- gaz ziemny – kocioł nowszy, tradycyjny: 51 zł
- gaz płynny (propan) – kocioł nowszy, tradycyjny: 
85 zł
- olej opałowy – kocioł nowszy, tradycyjny: 82 zł
- energia elektryczna: 155 zł
- pompa ciepła do c.w.u.: 43 zł
Praca pompy ciepła w okresie od wiosny do jesieni 
zapewnia samodzielne przygotowanie ciepłej wody 
użytkowej. Oznacza to całkowity brak konieczno-
ści załączania dodatkowego źródła ciepła np. kotła 
poza sezonem grzewczym. Poza niższymi rachunka-
mi za paliwo oznacza to także dłuższą żywotność ko-
tła. Źródłem ciepła dla pompy ciepła jest powietrze 
zewnętrzne lub z pomieszczenia. Podczas pracy nie 
powstają żadne szkodliwe substancje.

Największych oszczędności można się spodziewać 
w przypadku źródeł ciepła na paliwa o najwyższej 
cenie, a więc przede wszystkim energia elektrycz-
na, propan i olej opałowy. warto zauważyć, że rów-
nież w przypadku instalacji z kotłem na paliwo stałe 
oszczędności są spore. wynikają one z faktu częste-
go ogrzewania wody użytkowej za pomocą elek-
trycznych podgrzewczy przepływowych lub pojem-
nościowych. Nie bez znaczenia jest też całkowita 
automatyzacja procesu przygotowania wody użyt-
kowej w okresie poza sezonem grzewczym.  

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65, 53-015 wrocław
tel. 71 36 07 100, faks 71 36 07 101
www.viessmann.pl, infolinia serwisowa: 801 0 801 24
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Dla uczestników Programu 
Instalator: 300 zł za nową 
pompę ciepła firmy Viessmann!

Specjalna promocja dla uczestników Programu Instalator: 
za instalację pompy w okresie od 15.10.2015 do 15.11. 2015 
roku możesz otrzymać premię ekstra w wysokości aż 300 zł.  
Premia zostanie przyznana pierwszym 50 zarejestrowa-
nym urządzeniom.
Masz pytania? Skontaktuj się: infolinia: +48 782 756 666; 
e-mail: info@programinstalator.pl

  Najnowszą propozycją firmy NIBE-BIAwAr na 
rok 2015 są powietrzne pompy ciepła BIAwAr MuL-
TISPLIT. Pompy ciepła wykorzystujące energię  
z powietrza zewnętrznego są przyjazne środowisku 
naturalnemu i jednocześnie stanowią kompletny 
i bardzo elastyczny system ogrzewania, chłodze-
nia i produkcji ciepłej wody użytkowej. wynika to  
z możliwości pracy pompy ciepła w systemie powietrze-
-woda i/lub powietrze-powietrze jednocześnie (rys. 1).

Kompletny i elastyczny system 
ogrzewania

Pompy ciepła BIAwAr MuLTISPLIT dzięki modulowa-
nej mocy w zakresie 1-13 kw są w stanie dopasować 

się do aktualnego obciążenia cieplnego budynku, 
dzięki czemu wpływają bardzo korzystnie na zmniej-
szenie kosztów eksploatacyjnych przy jednoczesnym 
zwiększeniu wydajności urządzenia. BIAwAr MuLTI-
SPLIT są to najwyższej jakości pompy ciepła, o czym 
świadczy szeroki zakres pracy, aż do -32°C.
Pompy ciepła serii BIAwAr MuLTISPLIT w odróżnieniu 
od tradycyjnych systemów charakteryzują się mno-
gością konfiguracji. Pompa może pracować w jed-
nym, jak również w kilku systemach jednocześnie 
tj. powietrze-powietrze i/lub powietrze-woda z 
jednoczesną produkcją c.w.u., wykorzystując do 
tego jedną bądź kilka jednostek wewnętrznych. 
Czynnik chłodniczy krążący w układzie między jed-
nostką zewnętrzną, a jednostkami wewnętrznymi 

W ostatnich latach pompy ciepła cieszą się rosnącym zainteresowaniem, a ich udział  
w branży grzewczej staje się coraz bardziej istotny, co przekłada się na intensywny 
wzrost instalowanych urządzeń. W szczególności dotyczy to powietrznych pomp ciepła, 
które – zgodnie z raportem Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła EHPA – są  
i w najbliższym czasie będą, jeżeli chodzi o pompy ciepła urządzeniami dominującymi. 
Sprzyjają temu niskie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne oraz bardzo łatwa 
instalacja, wysoka jakość urządzeń, a także wzrost świadomości inwestorów.

Powietrzne  
pompy ciepła 
BIAWAR MULTISPLIT

Nowość 2015

PatRyK JabłońsKI
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pośredniczy w wymianie ciepła między tymi jednost-
kami i umożliwia ogrzewanie budynku w okresie zimo-
wym oraz chłodzenie pomieszczeń w okresie letnim. 
Dodatkowo wykorzystanie modułu do produkcji c.w.u. 
sprawia, że inwestor uzyskuje kompletny system ogrze-
wania, chłodzenia i produkcji c.w.u., wszystko to wyko-
rzystując tylko jedną jednostkę zewnętrzną.

Duże możliwości rozbudowy

w ofercie NIBE-BIAwAr znajdują się 4 inwerterowo 
sterowane jednostki zewnętrzne o mocach 6, 9, 11 
oraz 13 kw. 

W zależności od mocy do każdej jednostki ze-
wnętrznej istnieje możliwość podłączenia od 
2 do 4 jednostek wewnętrznych służących do 
ogrzewania/chłodzenia oraz jedną dodatkową 
jednostkę EMIX do produkcji c.w.u. w celu stwo-
rzenia tradycyjnego systemu ogrzewania np. podło-
gówka, grzejniki, klimakonwektory wykorzystuje się 
jednostkę wewnętrzną HK (tzw. Hydrokit) stanowią-
cą kompaktową „kotłownię”. w takim układzie pom-
pa ciepła pracuje w systemie powietrze-woda. Ist-
nieje możliwość rozbudowy systemu o powietrzne 
jednostki wewnętrzne naścienne (Aw) i przypodło-
gowe (AF), które doskonale sprawdzają się do ogrze-

1   Schemat systemu BIAwAr MuLTISPLIT

NIBE-BIAwAr sp. z o.o. 
Al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok 
tel. 85 662 84 90, faks 85 662 84 09 
sekretariat@biawar.com.pl
www.biawar.com.pl
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2   Sterowanie jednostkami powietrznymi

wania budynku, jak również chłodzenia w okresie 
letnim, zapewniając komfort cieplny domownikom 
w każdych warunkach. użytkownik ma możliwość 
sterowania każdą jednostką oddzielnie lub wszyst-
kimi jednocześnie z poziomu jednego pilota zdalne-
go sterowania (rys. 2). Ciepła woda użytkowa jest na-
tomiast przygotowywana w oddzielnym zasobniku 
c.w.u. dzięki specjalnie do tego celu zaprojektowa-
nemu modułowi EMIX.

Odzysk ciepła z… chłodzenia

Kolejną zaletą, poza wspomnianą elastycznością 
systemu jest bardzo ekonomiczna i efektywna pro-
dukcja c.w.u. za pomocą modułu EMIX, która od-
bywa się jednocześnie i niezależnie od tego, czy 
system pracuje w trybie grzania, czy chłodzenia.  
w tradycyjnych systemach podczas chłodzenia 
pomieszczeń odebrane ciepło jest odprowadza-
ne do powietrza zewnętrznego, czyli marnowane  
i bezpowrotnie tracone. Pompy ciepła serii BIAwAr  
MuLTISPLIT działają inaczej. Ciepło pozyskane  
z chłodzonych pomieszczeń w pierwszej kolej-
ności jest wykorzystywane do przygotowania 
c.w.u., czego wynikiem są bardzo niskie koszty 
jej przygotowania podczas chłodzenia w okre-
sie wysokiej temperatury. Tak więc przy okazji 
chłodzenia, utrzymując komfort cieplny w pomiesz-
czeniu, system podgrzewa ciepłą wodę wykorzy-
stując do tego darmową energię cieplną odzyskaną  
z pomieszczenia. Dodatkowo na efektywność pro-
dukcji c.w.u. wpływa zastosowana technologia go-

rącego gazu umożliwiająca podgrzew c.w.u. aż do 
temperatury 80°C.
 
Pompy ciepła BIAwAr MuLTISPLIT mają o wiele wię-
cej unikalnych cech. 
w celu uzyskania dodatkowych informacji zapra-
szamy do kontaktu z Działem Odnawialnych Źródeł 
Energii firmy NIBE-BIAwAr Sp. z o.o. (tel. 85 662 84 82,  
pompyciepla@biawar.com.pl).  

http://www.instalreporter.pl
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  Pompy ciepła powietrze/woda wykorzystują 
energię słoneczną nagromadzoną w powietrzu ze-
wnętrznym. urządzenia te są w stanie pobierać za-
soby ciepła z powietrza nawet, gdy jego tempera-
tura wynosi -20°C. Ich wydajność spada oczywiście 
wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej, ale na 
przykład na polskim wybrzeżu jedynie średnio 41 dni  
w roku temperatura spada poniżej 0°C. rozkład rocz-
ny temperatury wykazuje, że średnia temperatura  
w sezonie grzewczym jest dodatnia.
Systemy grzewcze z tego typu pompami ciepła ce-
chują się wyjątkowo niskimi kosztami montażu i jed-
nocześnie nie wymagają wykonania kosztownych 
kolektorów czy studni, gdyż pompa ciepła zasysa po-
wietrze bez obiegu pośredniego. Jedną z zalet tych 
urządzeń są właśnie niskie koszty prac budowlanych 
i instalacyjnych – oprócz braku skomplikowanej in-
stalacji dolnego źródła niepotrzebne są również ele-
menty występujące w przypadku tradycyjnych ko-
tłowni, takie jak komin, wentylacja pomieszczenia 
centrali cieplnej czy magazyn paliwa. Pompy ciepła 
mogą być ustawione zarówno na zewnątrz, jak i we-
wnątrz budynku. Zewnętrzne ustawienie to rozwią-
zanie odpowiednie także dla budynków w centrum 
miasta, gdzie nie ma zazwyczaj miejsca na instala-
cję dolnego źródła ciepła (sondy, kolektory pozio-
me). Pompa ciepła usytuowana np. na dachu bu-
dynku nie wymaga dodatkowego miejsca.
Powietrzne pompy ciepła zalecane są szczególnie 
dla istniejących budynków – do pracy w układzie 
biwalentnym z istniejącą centralą grzewczą oraz  
w obiektach sezonowych o dużym zapotrzebowa-
niu na ciepłą wodę użytkową. Są idealne dla hoteli  
i pensjonatów, gdzie najwięcej ciepłej wody zużywa się  
w okresie letnim. A właśnie wtedy te urządzenia mają 
największą sprawność, dzięki czemu w tani sposób 
można uzyskać duże zasoby ciepłej wody w lecie,  
a w zimie korzystać dodatkowo z funkcji ogrzewa-
nia. Pompy powietrzne pozwalają również na bez-
pieczne podgrzewanie wody w basenach, bez nie-
bezpieczeństwa nadmiernej eksploatacji dolnego 

źródła (jak w przypadku pomp solankowych).
Jeżeli wystarczająca jest temperatura na zasilaniu 
60°C, ponieważ np. istniejące grzejniki są odpowied-
nio duże, pompy ciepła powietrze/woda można za-
stosować także do modernizowanych budynków. 

Dla jednych z nas to, czym oddychamy, jest tylko powietrzem, natomiast  
dla innych powietrze jest ważnym źródłem ciepła. Wbrew pokutującemu 
wciąż u nas poglądowi instalacja grzewcza oparta na pompie ciepła 
powietrze/woda jest wydajnym i efektywnym rozwiązaniem. 
Przekonano się już o tym w Europie Zachodniej, gdzie takie 
instalacje są najpopularniejszym systemem grzewczym. 

Pompy ciepła alira 
alpha innotec 

Do ustawień zewnętrznych i wewnętrznych

GRZeGoRZ KReft

http://www.instalreporter.pl
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wszystkie pompy ciepła alpha innotec zbudowa-
ne są w sposób możliwie najbardziej kompaktowy.  
w zwartej obudowie można znaleźć nie tylko pod-
stawowe podzespoły, ale również wiele elementów 
instalacji hydraulicznej, co nie tylko pozwala zaosz-
czędzić miejsce, ale również sprawia, że urządzenie 
prezentuje się niezwykle estetycznie nie zajmując 
przy tym więcej niż 1 m2 powierzchni.  

Sterowanie pracą pompy ciepła

Powietrzne jednostki alira alpha innotec charak-
teryzują się przede wszystkim wygodą użytkowa-
nia. Pompa ciepła wie dokładnie, co ma robić, żeby 
użytkownik czuł się komfortowo przez cały czas. Po 

ustawieniu w regulatorze Luxtronik 2 temperatu-
ry i pozostałych parametrów, steruje on pompą cie-
pła w pełni automatycznie. Dzięki temu, że regula-
tor ustawia się za pomocą jednego pokrętła, jego 
obsługa jest bardzo prosta. Inną możliwością ste-
rowania urządzeniem jest kontrola jego pracy po-
przez Internet – usługa alpha web. Do korzysta-
nia z tej usługi wystarczy podłączyć pompę ciepła 
poprzez router do globalnego serwera alpha inno-
tec. użytkownicy smartfonów i tabletów (iOS lub 
Android) mogą kontrolować pracę swojej pompy 
ciepła zdalnie za pomocą aplikacji alpha app. Apli-
kacja jest darmowa i dostępna do pobrania w skle-
pach z aplikacjami.

Zalety: niska głośność, kompaktowość

Kolejną ważną cechą urządzeń jest kultura pracy – 
niska głośność. Pompy ciepła serii alira cechuje wy-
jątkowa cicha praca, a ich głośność nie przekracza 
poziomu hałasu pracującej domowej lodówki.

Przedsiębiorstwo Hydro-Tech Konin
ul. Zakładowa 4D, 62-510 Konin
tel. 63 245 34 79, faks 63 242 37 28
hydro@hydro-tech.pl
www.hydro-tech.pl
www.alpha-innotec.pl
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Promocja Poczuj kasę w powietrzu!

Kupując pompę LwD z mo-
dułem HMD1 lub wieżą hy-
drauliczną HTD, otrzymu-
je się rabat w wysokości 
2000 zł netto od cen ka-
talogowych! w ofercie al-
pha innotec, pompy ciepła 
serii LwD występują w 3 
wielkościach 5, 7 oraz 9 kw. 
Dodatkowo każde z urzą-
dzeń objęte jest 5-letnią 
gwarancją producenta.
Więcej

W ofercie dostępne są również jednost-
ki z regulacją mocy sprężarki, która do-
stosowuje swoją prędkość do aktualne-
go zapotrzebowania na ciepło budynku 
oraz wymagań jego użytkowników. Pom-
pa działa zawsze w optymalnym punkcie 
obciążenia.

W ofercie marki alpha innotec znaj-
dują się pompy ciepła powietrze/
woda alira zarówno do ustawienia 
zewnętrznego (LW A, LWD), jak i we-
wnętrznego (LW, LWC, KHZ). 
W zależności od potrzeb zwią-
zanych z mocą, dostępną prze-
strzenią czy też innymi funkcja-
mi, takimi jak chłodzenie, czy też 
przygotowywanie c.w.u. w ofercie 
można znaleźć model dopasowa- 
ny do potrzeb.

http://www.instalreporter.pl
http://www.promocjepompy.pl/alterra/
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budynku pompą ciepła należą do najniższych i są 
szczególnie korzystne przy braku dostępu budynku 
do sieci gazociągowej.

Współpraca z innymi źródłami ciepła w systemie 
grzewczym budynku może być realizowana z wyko-
rzystaniem podgrzewacza uniwersalnego INTEGrA, 
co pozwala dodatkowo na podłączenie instalacji so-
larnej, kominka z płaszczem wodnym czy też kotła 
grzewczego. w takim układzie również instalacja so-
larna służy do wspomagania ogrzewania budynku, 
obniżając dodatkowo zużycie energii elektrycznej 
przez pompę ciepła.

Europejski Znak Jakości EHPA-Q
Pompa ciepła PCCO SPLIT 13kw jako pierwsza  
w Polsce uzyskała Europejski Znak Jakości EHPA-Q. 
Jest on uznawany od wielu lat na rynkach Europy 

Zachodniej za najbardziej wiary-
godne potwierdzenie sprawności 
i jakości pompy ciepła. Dodatko-
wo producent musi zapewnić m.in. 
minimum 2-letnią gwarancję oraz 
co najmniej 10 lat dostępu do czę-
ści zamiennych.

Zdalny monitoring EKONTROL 
Pozwala na nadzór pracy pompy 
ciepła za pomocą witryny internetowej ekontrol.pl. 
Możliwa jest zdalna zmiana nastaw, a także szybkie 
odbieranie sygnałów ewentualnych awarii lub niedo-
magań. Archiwizowane szczegółowe dane z eksplo-
atacji pompy ciepła pozwalają analizować jej pracę  
i optymalizować nastawy. Dla zobrazowania efektyw-
ności pracy w zdalnym monitoringu ekontrol.pl, w za-
kładce DEMO pod loginem demo3 znajduje się prezen-

  Zastosowanie pomp ciepła Hewalex PCCO 
SPLIT w nowych budynkach jest szczególnie zale-
cane dla systemów ogrzewania podłogowego. Pom-

pa ciepła może wówczas funkcjonować samodzielnie 
przez ponad 90% swojego rocznego czasu pracy. Je-
dynie okresowo może być wymagane wspomaganie 

pracy przez wbudowany przepły-
wowy podgrzewacz elektryczny. 
Nie zwiększa to zauważalnie kosz-
tów ogrzewania domu, a pozwala 
wyeliminować potrzebę zastoso-
wania dodatkowego kotła grzew-
czego i co za tym idzie wykonania 
systemu odprowadzenia spalin, 
magazynu paliwa czy też podłą-
czenia domu do sieci gazociągo-
wej. w pełni realne jest wówczas 
zbudowanie domu bez komina, 
co wpłynie dodatkowo na niższe 
koszty budowy oraz konserwacji 
i przeglądów. Koszty ogrzewania 

Pompa ciepła Hewalex PCCO SPLIT 13kW wykorzystuje ciepło z powietrza zewnętrznego do produkcji 
ciepła lub chłodu dla potrzeb ogrzewania lub chłodzenia budynku oraz podgrzewania ciepłej wody 
użytkowej. Urządzenie składa się z dwóch jednostek: zewnętrznej i wewnętrznej. Dzięki temu główne 
źródła hałasu, jakim są sprężarka i wentylator, zostają przeniesione z budynku na zewnątrz,  
a połączenie obiegiem chłodniczym między jednostkami jest chronione przed zamarzaniem w okresie 
zimowym. Nie zachodzi także potrzeba wykonywania dużych otworów w ścianach dla doprowadzenia  
i odprowadzenia powietrza, jak w przypadku pompy ciepła instalowanej w budynku.

Ogrzewanie i chłodzenie 
budynku pompą ciepła 
Hewalex PCCO SPLIT

http://www.instalreporter.pl
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Cechy charakterystyczne:
- parametry dla punktu A2/w30-35 (PN-EN 14511): 
moc grzewcza 3,7÷11,0 kw, efektywność COP 
3,7÷4,0
- parametry dla punktu A7/w30-35 (PN-EN 14511): 
moc grzewcza 4,4÷12,4 kw, efektywność COP 4,1÷4,6
- minimalna temperatura zewnętrzna pracy: -25°C
- maksymalna temperatura zasilania: 55°C (45°C przy 

temperaturze zewnętrznej -25°C)
- inwerterowa sprężarka Panasonic typu Twin-rota-
ry z płynną regulacją wydajności w szerokim zakre-
sie mocy 30-100%
- rozbudowany sterownik z obsługą dwóch obiegów 
grzewczych i funkcjami statystycznymi
- system zdalnego nadzoru Hewalex EKONTrOL  
w zakresie dostawy  

tacja pracującej pompy ciepła w rzeczywistym domu.  
w budynku znajdującym się w III strefie klimatycznej, 
wykonanym z zastosowaniem nowoczesnych tech-
nik energooszczędnych, pompa ciepła pracuje jako 
główne źródło ciepła przez cały rok. udostępniony 
profil, oprócz prezentacji funkcjonalności zdalnego 
sterowania, pozwala przeglądać statystyki instala-
cji oraz wybrać z listy urządzeń dodatkowy moduł 
do pomiaru wielkości współczynnika COP.

5-letnia gwarancja
Pompy ciepła PCCO SPLIT są obejmowane stan-
dardowo 5-letnią gwarancją. Dzięki Liście Kontrol-
nej stanowiącej integralną część gwarancji, możliwa 
jest łatwa kontrola właściwego montażu pompy cie-

pła, co przynosi korzyści klientowi 
w ramach „Programu Prze-

dłużenia Gwarancji”. Pro-
gram „DOBrE uruCHO-

MIENIE” wprowadzony 
w czerwcu tego roku, 
dostarcza dodatkowe 
atrakcyjne korzyści in-

stalatorom pomp cie-

pła. Szerszych informacji udzielają przedstawiciele 
handlowi Hewalex.

Wsparcie w doborze WP-OPT
Dział Techniczny Pomp Ciepła firmy Hewalex udziela 
wsparcia w doborze pomp ciepła za pomocą opro-
gramowania wP-OPT. wyniki symulacji komputero-
wych pozwalają dobrać optymalne rozwiązanie tak-
że w układzie hybrydowym z kotłem grzewczym oraz 
oszacować roczne koszty eksploatacyjne.

Sprawdzone komponenty i staranne wykonanie

Pompa ciepła PCCO SPLIT 13kw została zbudo-
wana w oparciu o podzespoły uznanych produ-
centów jak np. Panasonic, wilo, SwEP, Carel, we-
idmüller. Na wysoką efektywność COP = 3,7÷4,0 
(w punkcie A2/w30-35 wg normy PN-EN 14511) 

składa się w szczególności zastosowanie sprężarki 
inwerterowej o płynnej regulacji mocy 30-100%, 
wysokoefektywnej pompy obiegowej serii wilo-
-Stratos PArA, a także asymetrycznego skrapla-
cza SwEP AsyMatrix®. 

HEwALEX Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Słowackiego 33,
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. (32) 214 17 10, faks (32) 214 50 04
hewalex@hewalex.pl, www.hewalex.pl
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Przykładowy raport  
z obliczeń w programie 
WP-OPT

Pobierz

Przykładowy raport  
z obliczeń w kalkulatorze 
efektywności SCOP 
(PORT PC)

Pobierz

Przykładowe koszty 
energii – wyniki  
z WP-OPT

Pobierz

Seria KAMELEON – w zgodzie z otoczeniem 
lub w… kontraście

Pompy ciepła typu powietrze/woda to jedne z najchęt-
niej stosowanych energooszczędnych urządzeń grzew-
czych. Instalowane na zewnątrz budynku korzystają 
z ciepła z otoczenia. Standardowo producenci oferu-
ją swoje urządzenia w ściśle określonej kolorystyce, 
która rzadko kiedy zapewnia harmonijne wkompono-
wanie w otoczenie. Firma Hewalex jako jedna z pierw-
szych na rynku europejskim wprowadza serię KAME-
LEON pomp ciepła typu PCCO SPLIT z możliwością 
wyboru koloru obudowy jednostki zewnętrznej. 
Do wyboru zostaje ponad 1600 barw z palety RAL.

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2015/10/Raport-WP-OPT.pdf
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2015/10/Raport-Kalkulator-PORTPC.pdf
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2015/10/Koszty-energii-wyniki-z-WP-OPT.pdf
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nie od wielkości konstrukcyjnej) wentylatory. Powie-
trze oddaje energię do czynnika chłodniczego, który 
przepływa przez parownik znajdujący się w urzą-
dzeniu zewnętrznym. Następnie, poprzez sprężanie  
w sprężarce, temperatura czynnika chłodniczego do-
prowadzana jest do poziomu wymaganego w ukła-
dzie grzewczym. 

Ecodan jako system split

w systemie split energia transportowana jest do bu-
dynku w postaci czynnika chłodniczego. w urządze-
niu wewnętrznym połączonym z jednostką zewnętrz-
ną instalacją z czynnikiem chłodniczym znajduje się 
płytowy wymiennik ciepła. Zasada działania split 

  Nowoczesne urządzenia takie, jak Zubadan  
z inwerterowym kompresorem, działają z najwyższą 
efektywnością także w nie-
sprzyjających warunkach klima-
tycznych (COP ~ 3,25 dla tempe-
ratury powietrza zewnętrznego 
-20°C). Systemy te pracują sku-
tecznie i niezawodnie nawet 
przy temperaturze zewnętrz-
nej do -28°C. Jeszcze przy tem-
peraturze -15°C są w stanie wy-
twarzać pełną moc cieplną. Ta 
jedyna w swoim rodzaju zaleta 
sprawia, że pompy ciepła powietrze-woda Ecodan sta-
nowią niezawodne rozwiązanie grzewcze w praktycz-

nie nieograniczonym zakresie zastosowań w nowych i 
modernizowanych budynkach. wyjątkową jakość sys-

temów pomp ciepła powietrze-
-woda Ecodan potwierdzają 
udokumentowane dane tech-
niczne, a także wspólnotowa 
etykieta ekologiczna Ecolabel. 

Nowe systemy Ecodan firmy 
Mitsubishi Electric stanowią 
atrakcyjne rozwiązanie dla 
każdego, kto szuka zrówno-
ważonego ogrzewania: 

• wysokowydajna pompa ciepła powietrze-woda, któ-
ra odzyskuje z otoczenia do 75% wymaganej energii;

• proste przekazanie ciepła do domowego obiegu 
grzewczego lub c.w.u. dzięki wysokiej temperaturze 
zasilania i dopasowanym wymiarowo modułom we-
wnętrznym z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. i bez 
wbudowanego zasobnika c.w.u;
• maksymalna elastyczność podczas rozmieszcza-
nia urządzenia zewnętrznego i praktycznie nieogra-
niczony zakres możliwości montażu w nowych i mo-
dernizowanych budynkach.

Pompy ciepła powietrze-woda Ecodan firmy Mitsu-
bishi Electric składają się zawsze z urządzenia we-
wnętrznego i zewnętrznego. współpracują one ze 
sobą w systemie Split. urządzenie zewnętrzne zasy-
sa powietrze zewnętrzne przez jeden lub dwa (zależ-

Pompy ciepła powietrze-woda Ecodan służą do ogrzewania 
lub chłodzenia pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych 
oraz przygotowywania c.w.u. Stosownie do wymagań 
można dobrać takie zestawy pompy ciepła, które będą 
stanowiły w danym przypadku najlepszą kombinację 
modułu zewnętrznego i wewnętrznego. Podstawę 
stanowią urządzenia zewnętrzne – Power Inverter lub 
Zubadan Inverter, w połączeniu z odpowiednim modułem 
wewnętrznym z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. lub bez 
wbudowanego zasobnika.

ECODAN – pompy ciepła 
powietrze-woda 

Marka Mitsubishi Electric przedstawia

Moduły wewnętrzne Ecodan są dostępne z wbudowanym zasobnikiem 
c.w.u. lub bez zasobnika

1 – moduł zewnętrzny
2 – instalacja z czynnikiem chłodniczym
3 – płytowy wymiennik ciepła r410A / woda
4 – moduł wewnętrzny z wbudowanym warstwowym 
zasobnikiem c.w.u.

Pompy ciepła powietrze-
woda Ecodan są w stanie 
uzyskać z 1 kW energii 
elektrycznej 4 kW energii 
cieplnej. Przy czym 3 kW 
pochodzi z energii słonecznej 
zawartej w powietrzu.

http://www.instalreporter.pl
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go i niezawodnego działania. Oznacza to, że dzięki 
technice Zubadan zdecydowanie zbędne staje się 
przewymiarowywanie instalacji w celu uzyskania 
marginesu bezpieczeństwa podczas pracy w trybie 
grzania. wysoka temperatura zasilania rzędu 60°C 
sprawia, że pompy ciepła powietrze-woda Ecodan 
z urządzeniem Zubadan Inverter uzyskują rewelacyj-
ne wskaźniki efektywności także w połączeniu z ty-
powymi grzejnikami. w związku z tym Zubadan jest 
najlepszym wyborem w przypadku modernizacji. Bez 
względu na to, jakie warunki stawia budynek, urzą-

dzenia Zubadan Inverter będą działały z najwyższą 
mocą w całym zakresie roboczym. 
Systemy Zubadan wyposażone są ponadto w zopty-
malizowaną funkcję odmrażania. Funkcja ta regulowa-
na jest zależnie od zapotrzebowania z uwzględnieniem 
temperatury zewnętrznej, temperatury powierzchni 
parownika, czasu pracy i czasu trwania procesu roz-
mrażania. Odstępy między procesami rozmrażania 
można zatem wydłużyć do 150 minut, a czas trwania 
takiego jednego procesu jest o 50% krótszy w porów-
naniu z typowymi urządzeniami.  

podnosi łączną efektywność systemu. Stanowi też 
lepsze rozwiązanie w przypadku większej odległo-
ści między urządzeniem wewnętrznym a zewnętrz-

nym. Zależnie od mocy pompy ciepła długość insta-
lacji może wynosić do 75 m.

Optymalne dopasowanie do wszystkich 
wymagań

w obrębie systemu pomp ciepła Ecodan można sto-
sować dowolne konstrukcje i inwertery. Oznacza to, 
że dostępne są systemy split z urządzeniami Zubadan 
i Power Inverter. Dzięki temu system Ecodan można 
dokładnie dopasować do warunków użytkowania  
i montażu – przy optymalnym wymiarowaniu będzie 
on pracował z najwyższą efektywnością.

Power Inverter
urządzenia zewnętrzne serii Power Inverter przezna-
czone są specjalnie do użytku jako pompa ciepła po-
wietrze-woda działająca w temperaturze do -20°C. 
Ich temperatura zasilania wynosi maks. 60°C przy 
temperaturze zewnętrznej do -3°C i maks. 55°C do 
-10°C. Czynnik chłodniczy przechładzany jest przez 
specjalny odbiornik Power receiver, co – w połącze-
niu z dwoma osobno sterowanymi zaworami rozpręż-
nymi – pozwala osiągnąć optymalną moc grzewczą 
przy bardzo energooszczędnej pracy. Typowymi za-
kresami zastosowania urządzeń Power Inverter są 
nowe budynki, a także istniejące budynki o dobrej 
izolacji cieplnej i dużych powierzchniach wymiany 
ciepła, jak np. ogrzewanie podłogowe.

Zubadan Inverter
Opatentowana technika Zubadan Inverter stanowi 
obecnie optymalne rozwiązanie w dziedzinie pomp 
ciepła powietrze-woda. 
Obieg czynnika chłodniczego Zubadan z dochła-
dzaczem HIC i sprężarką z układem wtrysku Flash 
umożliwia stabilizację natężenia przepływu czynni-
ka chłodniczego nawet w warunkach niskiej tempe-
ratury zewnętrznej. Dzięki temu system jest w sta-
nie działać z pełną mocą także przy -15°C, a nawet 
przy -28°C pompa ciepła jest zdolna do skuteczne-

Mitsubishi Electric B.V. 
Oddział w Polsce (Sp. z o.o.)
LES (Living Environment Systems)
ul. Łopuszańska 38C, 02-232 warszawa
kontakt-les@mpl.mee.com, 
www.mitsubishi-les.pl
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Technika inwerterowa umożliwia szybkie i precyzyjne 
osiągnięcie zadanej temperatury. Minimalizuje to 
konieczność późniejszych dodatkowych regulacji, 
minimalizuje duże wahania temperatury, a co za tym idzie 
także straty efektywności

Poprzez niezawodne działanie pompy ciepła nawet przy 
-28°C, a z pełną mocą do -15°C, opatentowana technika 
Zubadan Inverter zapewnia wyraźnie większy potencjał 
zastosowań niż typowe systemy 

urządzenie zewnętrzne Zubadan Inverter urządzenie zewnętrzne Power Inverter

http://www.instalreporter.pl
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  Szerokie zastosowanie

Inwerterowe pompy ciepła wPL 15 ACS i wPL 25 AC 
to najnowocześniejsze na rynku pompy ciepła typu 
powietrze/woda, które w swojej kompaktowej obu-
dowie oferują aż trzy funkcje: ogrzewanie i chłodze-
nie pomieszczeń oraz podgrzewanie wody użyt-
kowej. woda grzewcza może być nagrzewana do 
temperatury zasilania 65°C (do -4°C powietrza ze-
wnętrznego) i 60°C (do -15°C powietrza zewnętrz-
nego), w związku z czym pompy ciepła bez proble-
mu mogą współpracować z instalacją grzejnikową, 
przez co idealnie nadają się do modernizacji istnie-
jących systemów grzewczych. 
urządzenie wyposażono w elektryczne ogrzewanie 
dodatkowe/awaryjne (DHC). w monowalentnym try-
bie pracy, przy przekroczeniu dolnej granicy punktu 
biwalentnego, zostaje włączona wbudowana grzałka 
elektryczna, aby zapewnić ogrzewanie i wysoką tem-
peraturę ciepłej wody. Zastosowanie elektroniczne-
go zaworu rozprężnego, z własną regulacją i sterowa-
niem za pomocą wewnętrznego sterownika pompy 
ciepła (IwS), zapewnia odpowiednie przegrzanie par 
czynnika przy zmiennych warunkach odparowania, 
zmianie temperatury powietrza, co w konsekwen-
cji wpływa na poprawę współczynnika COP. Szero-
ki rozstaw płytek parownika zapewnia niski opór po-
wietrza i w połączeniu z modulującym wentylatorem  
w jednostce zewnętrznej zapewnia niski poziom mocy 
akustycznej. Dzięki kombinowanemu międzywtry-
skowi pary, sprężarka typu scroll jest schładzana 
przy niskiej temperaturze zewnętrznej, co pozwa-
la na osiągnięcie wyższej mocy grzewczej i wyższej 
temperatury zasilania. Zoptymalizowane pod ką-
tem czasochłonności i efektywności energetycznej 
rozmrażanie realizowane jest poprzez odwrócenie 
obiegu termodynamicznego (w funkcji pompy cie-
pła). Ogrzewanie wanny kondensatu przez obieg ter-
modynamiczny zapewnia efektywne odprowadzanie 
kondensatu. Obieg termodynamiczny jest napełnio-
ny ekologicznym czynnikiem chłodniczym r410A. 

urządzenie wyposażono fa-
brycznie w elementy zabez-
pieczające (m.in. czujnik wy-
sokiego ciśnienia, czujnik 
niskiego ciśnienia, zabezpie-
czenie przez zamarzaniem). 
Do sterowania pracą pompy 
ciepła służy regulator drugiej 
generacji wPMw 3. Odpowie-
dzialny jest za regulację para-
metrów systemu grzewczego  
z możliwością ustawiania 
programów czasowych dla 
wszystkich obiegów grzew-
czych i c.w.u., pełni funkcje 
zabezpieczające oraz steruje 
drugą wytwornicą ciepła (np. 
zewnętrzna grzałka elektrycz-
na, kocioł gazowy). Automa-
tyka wPMw 3 umożliwia szybką i dokładną diagno-
zę stanów pracy i błędów za pomocą funkcji analizy 
wraz z odczytem parametrów z pompy ciepła i urzą-
dzeń peryferyjnych bez konieczności korzystania  
z urządzeń dodatkowych. Pompy ciepła serii wPL 
15/25 AC(S) przeznaczone są do montażu na ze-
wnątrz budynku i dzięki nowoczesnemu designowi 
doskonale komponują się z otoczeniem.

Zaawansowana technologia 
inwerterowa

w pompach ciepła wPL 15/25 AC(S) została zastoso-
wana najnowocześniejsza sprężarka typu scroll – po-
wer inwerter. Sterowana jest ona zależnie od aktual-
nego zapotrzebowania na ciepło (płynnie regulowana 
wydajność poprzez zmianę prędkości pracy sprężar-
ki), co zapewnia wysoką wydajność systemu i znacz-
ne zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Np. jeśli 
samochody miałyby tylko dwa tryby pracy, tj. pełną 
moc lub pełne hamowanie, to nie byłoby ani wygod-
ne, ani skuteczne, ani ekonomiczne. w konwencjo-

Jeszcze kilka lat temu powietrzne pompy ciepła stanowiły margines 
sprzedaży rynku pomp ciepła. Nieustanny rozwój technologii pomp 
ciepła pozwalający na uzyskiwanie coraz to wyższych współczynników 
efektywności i niezawodności oraz niezaprzeczalna zaleta, jaką jest 
nieograniczony dostęp do darmowej energii słonecznej nagrzewającej 
powietrze atmosferyczne, sprawiły, iż pompy ciepła typu powietrze/woda 
notują wysokie wzrosty sprzedaży. W przeciwieństwie do gruntowych pomp 
ciepła powierzchnia działki i rodzaj gruntu nie mają znaczenia. 
Jej instalacja nie wiąże się z koniecznością wykonywania odwiertów 
ani montażem poziomych wymienników gruntowych.

Inwerterowa  
pompa ciepła WPL

Nowość Stiebel Eltron

maReK bosIaCKI
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Ciepła. w ich zakres wchodzi m.in. pozytywna oce-
na z testów przeprowadzanych według określonych 
procedur dokonanych zgodnie z wymaganiami norm 
europejskich EN 14511 (w zakresie COP), EN 16147  
(w zakresie wydajności c.w.u.) oraz EN 12102 (w za-
kresie pomiaru hałasu i wyznaczania poziomu mocy 
akustycznej). Ponadto pompy ciepła muszą przejść 
badania testowe dotyczące bezpieczeństwa oraz 
pracy w skrajnych warunkach. 

Najwyższa klasa efektywności

Nie tylko znak jakości EHPA-Q, ale również posiada-
nie najwyższej klasy efektywności energetycznej A++ 
przy temperaturze zasilania czynnika grzewczego 35°C 
i 55°C potwierdzają, że pompy ciepła wPL 15/25 AC(S) 
są gwarancją wysokiej jakości i efektywności.

Pompy ciepła wPL 15/125 AC(S) są dostępnie do koń-
ca roku w promocji DOTACJA 3000.  

nalnych pompach ciepła nadal tak to działa: można 
je włączyć lub wyłączyć. I tu wchodzą w grę pompy 
ciepła powietrze/woda Stiebel Eltron z technologią in-
werterową. Zawsze dostarczają tyle energii, na ile ak-
tualnie występuje zapotrzebowanie. Jest to nie tylko 
rozwiązanie energooszczędne, ale także komfortowe 
– zmniejsza emisję hałasu w okresach przejściowych 
(w czasie wiosny i jesieni), ponieważ wentylator i sprę-
żarka działają z mniejszą mocą. Zastosowanie tech-
nologii inwerterowej pozwala na uzyskanie wysokich 
współczynników efektywności sezonowej SPF.

Model All Inclusive

Nowa sprężarka Copeland Scroll™ ZHw, zastosowa-
na w pompach ciepła wPL 15/25 AC(S), wyposażo-
na jest w najnowocześniejszy silnik bezszczotkowy 
z magnesami stałymi pary, dobrany do wysokowy-
dajnego falownika. Zapewnia to m.in. najwyższą 
efektywność w całym zakresie charakterystyk pracy  

i prędkości, wysoką temperaturę czynnika grzewcze-
go, niezawodność oraz spełnienie wymagań zgod-
ności elektromagnetycznej (EMC), a także zakłóceń 
elektromagnetycznych (EMI) obowiązujących w sys-
temach mieszkaniowych. Dzięki międzywtryskowi 
pary możliwe jest osiągnięcie wyższych współczyn-
ników efektywności sezonowych, a także wyższych 
wartości mocy grzewczej i temperatury zasilania.

Pompy ciepła ze znakiem jakości Q

Oznaczenie pompy ciepła znakiem jakości EHPA-Q 
potwierdza, że spełnia ona wysokie wymagania po-
stawione przez Europejskie Stowarzyszenie Pomp 
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Stiebel Eltron-Polska Sp. z o.o.
ul. Działkowa 2, 02-234 warszawa
tel. 22 609 20 30, faks 22 609 20 29
www.stiebel-eltron.pl

Technika systemowa

Oferta produktowa firmy Stiebel Eltron w zakre-
sie pomp ciepła typu powietrze/woda jest jedną 
z najszerszych na rynku. Do wyboru są pompy 
do ustawienia wewnętrznego, jak i zewnętrz-
nego, nisko- i wysokotemperaturowe, jedno-  
i dwusprężarkowe w zakresie mocy od 5 kw do  
30 kw w jednym urządzeniu i aż do 180 kw w ukła-
dach kaskadowych (dla parametrów A2/w35).

rząd rP zawarł umowę sprzedaży jednostek przyznanej 
emisji gazów cieplarnianych (tzw. jednostki AAu). Zaro-
bione pieniądze w kwocie ok. 20 mln zł zostaną przezna-
czone na termomodernizację budynków oświatowych  
w całym kraju. umowa została zawarta przez Minister-
stwo Ochrony Środowiska z Ministerstwem Środowiska, 
Lądu i Morza reprezentującym rząd włoch. Sprzedaż jed-
nostek AAu była możliwa dzięki znaczącej redukcji emi-
sji gazów cieplarnianych przez Polskę. Polska zobowiąza-
ła się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 6%, 
a osiągnęła 30% redukcji. Dzięki temu uzyskała nadwyż-
kę jednostek AAu, którą może sprzedawać krajom, ma-
jącym ich niedobór.
Ministerstwo Środowiska zawarło dotychczas 11 umów 
sprzedaży jednostek AAu na łączną kwotę ok. 800 mln zł.  
Do tej pory, ze środków ze sprzedaży jednostek AAu, pod-
dano termomodernizacji 1537 budynków użyteczności pu-
blicznej oraz należących do podmiotów z sektora finansów 
publicznych. wśród zrealizowanych inwestycji znalazły się 
m.in. remonty: Teatru wielkiego – Opery Narodowej w war-
szawie, Łazienek Królewskich i Biblioteki Narodowej, ale 
przede wszystkim licznych szkół, przedszkoli, przychodni  
i szpitali w całej Polsce. Przedsięwzięcia te obejmują nie tyl-
ko ocieplenie budynków i wymianę okien, ale najczęściej 
również modernizację instalacji grzewczej, kotłowni oraz 
instalację odnawialnych źródeł energii i systemów energo-
oszczędnego oświetlenia.
(www.mos.gov.pl)

Termomodernizacja szkół 
dzięki jednostkom AAU

http://www.instalreporter.pl
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we itp.). Ponoszą odpowiedzialność za rzetelność in-
formacji na dostarczanych etykietach oraz kartach 
produktu (treść etykiety energetycznej towarzyszącej 
urządzeniu leży w wyłącznej kompetencji dostawców).

ErP – przegląd rozporządzeń (LOT)

rozporządzenia dla określenia grup produktowych 
(LOT) definiują minimalne wymagania odnoszące się 
do ich efektywności energetycznej.

• LOT1
Urządzenia: ogrzewacze pomieszczeń, 
ogrzewacze wielofunkcyjne, zestawy.
rozporządzenie: Eu 811/2013, Eu 813/2013 
Efekt: minimalna wartość efektywności energetycznej
• LOT2
Urządzenia: podgrzewacze wody, zestawy, 
zasobniki c.w.u., bufory.
rozporządzenie: Eu 812/2013, Eu 814/2013
Efekt: minimalna wartość efektywności energetycznej

  Dlaczego wprowadzono 
Dyrektywę ErP?

w grudniu 1997 roku został wynegocjowany przez 
większość krajów „Protokół z Kioto”, którego celem 
było przeciwdziałanie powstawaniu tzw. efektu cie-
plarnianego, mającego bardzo niekorzystny wpływ 
na klimat naszej planety.
Kraje, które ratyfikowały ten traktat, zobowiązały się 
do redukcji emisji gazów powodujących efekt cieplar-
niany (dwutlenek węgla, metan, tlenki azotu, freony, 
gazy przemysłowe…).
w celu realizacji tego zadania, państwa uE w ramach tzw. 
programu 3x20 postanowiły, że do roku 2020 nastąpi:
- 20% redukcja emisji gazów cieplarnianych (głów-
nie CO2);
- 20% zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych;

- 20% zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (po-
przez zwiększenie efektywności wykorzystania energii).

Aby osiągnąć te cele, kraje UE wprowadziły 
przepisy dotyczące:
- Efektywności energetycznej urządzeń (dyrektywa 
ErP 2009/125/wE);
- Charakterystyki efektywności energetycznej bu-
dynków (dyrektywa EPBD 2010/31/uE);
- Oznakowania efektywności energetycznej produktów 
(dyrektywa ELD 92/75/wE zastąpiona przez 2010/30/wE).

Obowiązki dostawców i producentów

Dyrektywa ErP dokładnie określa obowiązki dostaw-
ców (np. producenci lub importerzy), a także dystrybu-
torów odnośnie zakresu i sposobu opisu produktów, 
tak aby wszystkie karty produktów oraz ich etykiety 
energetyczne zawierały porównywalne i klarowne dla 
klienta informacje. 
I tak np. dostawcy, wprowadzający do obrotu lub od-
dający do użytku produkt, zobowiązani są do bezpłat-
nego zapewnienia dystrybutorom etykiety energetycz-
nej i karty produktu wraz z każdym urządzeniem. Mają 
także obowiązek dołączania klasyfikacji energetycz-
nej urządzenia do wszelkich informacji zawierających 
parametry techniczne produktu (katalogi produkto-

Od 26 września 2015 roku źródła ciepła i zasobniki muszą spełniać określone wymogi w zakresie efektywności energetycznej. Obowiązek ten nakłada Dyrektywa w sprawie 
ekoprojektu (ErP), obejmująca swoim zakresem urządzenia zużywające energię stosowane na terenie Unii Europejskiej. Dyrektywa ta dotyczy m.in. olejowych i gazowych kotłów 

grzewczych, pomp ciepła, modułowych bloków grzewczo-energetycznych i zasobników do określonej mocy lub pojemności. Narzuca 
konieczność umieszczania na urządzeniach etykiet energetycznych. Dzięki etykietom energetycznym klasa efektywności urządzeń 
grzewczych jest widoczna już na pierwszy rzut oka. W publikacji prezentujemy najważniejsze informacje związane z Dyrektywą ErP. 

Dyrektywa ErP – najważniejsze informacje
na PoDstaWIe WWW.JunKeRs.PL/InfoRmaCJe/DyReKtyWa-eRP/

Źródłem wiedzy dla tego artykułu są 
informacje nt. dyrektywy ErP bardzo 
dobrze i klarownie opracowane przez 
markę Junkers i zamieszczone na no-
wej stronie internetowej tej marki. 
Pełna informacja o dyrektywie ErP: 
http://www.junkers.pl/informacje/
dyrektywa-erp/

Przepisy prawne 
Przejdź

Jakie urządzenia podlegają pod Dyrektywę ErP?

http://www.instalreporter.pl
http://www.junkers.pl/informacje/dyrektywa-erp/
http://www.junkers.pl/informacje/dyrektywa-erp/
http://www.junkers.pl/informacje/dyrektywa-erp/przepisy-prawne.html
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• LOT11
Urządzenia: pompy.
rozporządzenie: Eu 622/2012, Eu 641/2009
Efekt: EEI min. 0,23 (EEI to wskaźnik efektywności 
energetycznej, który zastępuje poziom efektywności)
 
Klasy efektywności energetycznej

Porównanie metody starej i nowej
Dotychczasowa metoda opierała się na ocenie spraw-
ności urządzenia, obliczanej jako stosunek ciepła odda-
nego przez urządzenie (np. do instalacji grzewczej) do 
energii dostarczonej do urządzenia ze spalonego pali-

wa, przy określonych parametrach pracy urządzenia 
(np. 80/60°C) w warunkach znormalizowanych.
Do obliczania energii dostarczonej w paliwie przyjmo-
wano tzw. wartość opałową (bez ciepła zawartego  
w parze wodnej zawartej w spalinach), a nie ciepło spa-
lania (które uwzględnia ciepło skraplania). Obliczenie 
sprawności użytecznej nie uwzględniało też zużytej 
energii elektrycznej potrzebnej do pracy urządzenia (np. 
wbudowana pompa obiegowa, wentylator nadmucho-
wy do palnika, energia elektryczna dla automatyki kotła). 
Przy takiej metodologii, w przypadku np. kotła konden-
sacyjnego wykorzystującego ciepło skraplania, spraw-
ność urządzenia mogła mieć wartość powyżej 100%.

Definicja „efektywności energetycznej” 
(nowa metoda liczenia)
Nowe przepisy wprowadzają inne pojęcie sprawności.
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania 
pomieszczeń (ɳs) oznacza wyrażany w % stosunek 
ilości ciepła dostarczonego przez urządzenie w ca-
łym sezonie grzewczym do rocznego zużycia ener-
gii przez to urządzenie (z uwzględnieniem korekt 
obejmujących regulację temperatury, zużycie ener-
gii elektrycznej na potrzeby własne, straty ciepła  

Wymagania dla 
ogrzewaczy 
pomieszczeń (LOT1)

Pobierz

Wymagania dla 
podgrzewaczy wody 
(LOT2)

Pobierz

uproszczone profile obciążeń dla podgrzewaczy c.w.u.Klasy sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń

w trybie czuwania oraz straty ciepła palnika).
Przy wyliczaniu sprawności jako ciepło dostarczone  
w paliwie bierze się pod uwagę ciepło spalania (za-
wiera w sobie ciepło skraplania pary wodnej zawartej  
w spalinach). Dodatkowo uwzględniane jest również 
zużycie energii elektrycznej potrzebnej do pracy urzą-
dzenia, pomnożonej przez współczynnik konwersji 
równy 2,5 (przyjmuje się, że do odbiorcy energii elek-
trycznej dociera tylko 40% energii z paliwa zużytego 
w elektrowni), a także straty ciepła w trybie czuwania 
oraz (jeśli dotyczy) pobór mocy palnika zapłonowego.
wszystkie te elementy powodują, że wyliczona se-
zonowa efektywność energetyczna będzie znacznie 
mniejsza, niż obliczona dotychczas stosowaną me-
todą i w przypadku np. kotła kondensacyjnego nie 

osiągnie wartości większej niż 100%.
Zwiększenie efektywności energetycznej powyżej 100% 
można osiągnąć przez stosownie np. pomp ciepła.

Klasy sezonowej efektywności energetycznej 
ogrzewania pomieszczeń dla ogrzewaczy
Aby dane urządzenie można było oznaczyć klasą 
sezonowej efektywności energetycznej ogrzewa-
nia pomieszczeń (od G do A+++), urządzenie to musi 
zostać przebadane w laboratorium badawczym,  
w celu określenia osiąganej sprawności sezonowej ɳs.  
w zależności od tego, jaką sprawność sezonową 
osiąga urządzenie, przypisywana mu jest określona 
klasa efektywności energetycznej zgodnie z tabelą 
(patrz poprzednia strona).

http://www.instalreporter.pl
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i 812/2013, dostawcy wprowadzający do obrotu 
lub użytkowania ogrzewacze pomieszczeń, ogrze-
wacze wielofunkcyjne, podgrzewacze wody, zasob-
niki c.w.u., w tym ww. urządzenia włączone do ze-
stawów, zobowiązani są do zapewnienia tzw. karty 
produktu.

Etykiety dla ogrzewaczy pomieszczeń, 
ogrzewaczy wielofunkcyjnych i zestawów
w rozporządzeniu nr 811/2013 zdefiniowane są wzory 
etykiet energetycznych dla ogrzewaczy pomieszczeń, 
ogrzewaczy wielofunkcyjnych (combi) i zestawów zawie-
rających ogrzewacz pomieszczeń lub ogrzewacz wielo-
funkcyjny i regulator temperatury,  i urządzenie słoneczne.
w rozporządzeniu z kolei nr 812/2013 zdefiniowane są 
wzory etykiet energetycznych dla podgrzewaczy wody, 
zasobników ciepłej wody użytkowej i zestawów zawie-
rających podgrzewacz wody i urządzenie słoneczne.
wzory przykładowych etykiet po lewej.  

Klasy efektywności energetycznej 
dla podgrzewaczy wody
Do oceny efektywności energetycznej podgrzewaczy 
wody stosowane są tzw. „profile obciążeń”.
„Profil obciążeń” oznacza zdefiniowaną w przepisie 
określoną kolejność (w czasie doby) czerpania wody 
o określonej temperaturze i natężeniu przepływu, co 
mówiąc w uproszczeniu odpowiada wymaganej do-
bowej wydajności urządzenia. Profile dobowe (jest 
ich siedem) określa się oznaczeniami od 3XS do XL.
Na etykiecie energetycznej podgrzewacza ciepłej 

wody znajduje się zawsze oznaczenie klasy efektyw-
ności energetycznej (od G do A++), oraz oznaczenie 
deklarowanego profilu obciążeń (od 3XS do XXL) dla 
tej klasy. w zależności od osiąganej sprawności ɳwh 
dla deklarowanego profilu obciążeń, urządzenie ma 
przydzieloną odpowiednią klasę efektywności ener-
getycznej.

Karta produktu
Zgodnie z rozporzą-
dzeniami nr 811/2013 

Karta produktu 
dla urządzenia

Przejdź Tabela Klasy efektywności 
energetycznej 
podgrzewania wody

Pobierz
Karta produktu 
dla zestawu
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Opis etykiety dla ogrzewacza pomieszczeń

Opis etykiety dla zestawu z ogrzewaczem wielofunkcyjnym
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  Wszystkie elementy systemu Danfoss Link (panel 
centralny, aplikacja i elementy regulacyjne po stro-
nie instalacji grzewczych) zostały zaprojektowane  
i dopasowane tak, aby doskonale ze sobą współpra-
cowały. wszystkie komponenty systemu są w pełni 
kompatybilne, a ogrzewaniem domu można stero-
wać zdalnie przez aplikację Danfoss Link™ App. 
Montaż i uruchomienie panelu Danfoss Link™ CC są 
bardzo proste. Panel centralny Danfoss Link™ CC moż-
na zamontować z zasilaczem podtynkowym PSu lub 
zasilaczem sieciowym NSu. Dwukierunkowa techno-

Danfoss Link bezprzewodowo reguluje 
ogrzewanie w całym domu z jednego 
miejsca, z panelu centralnego. 
System steruje zarówno ogrzewaniem 
grzejnikowym z termostatami living 
connect®, jak i elektrycznym lub 
wodnym ogrzewaniem podłogowym. 
Jest doskonałą propozycją dla klientów 
ceniących sobie wysoki komfort  
i najnowoczesniejszą technologię. 
Najnowsza wersja panelu Danfoss Link™ 
CC ma wbudowaną funkcję Wi-Fi,  
która pozwala na zdalne zarządzanie 
sterowaniem za pomocą aplikacji 
Danfoss Link™ App. 

Zarządzanie ogrzewaniem 
przez Danfoss Link

Inteligentny i bezprzewodowy system  
sterowania ogrzewaniem w całym obiekcie

Panel centralny Danfoss Link™ CC
• Sterowanie ogrzewaniem z jednego miejsca 
• Grupowanie pomieszczeń strefy Living Zone 
• Prosty w obsłudze interfejs 
• Kolorowy ekran dotykowy 
• Tygodniowy harmonogram ogrzewania 
• Opcjonalne sterowanie ręczne 
• Tryby „W domu” i „Wakacje” 
• Tryb wstrzymania ogrzewania 
• Wi-Fi do połączenia z domową siecią Wi-Fi 
• Zintegrowana funkcja pomocy 
• Spersonalizowane ustawienia 
• Wybór szybkiej lub umiarkowanej regulacji 
ogrzewania

http://www.instalreporter.pl
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termostatycznych innych producentów z połącze-
niem M30x1,5 lub M28. 
Dzięki tygodniowym harmonogramom ogrzewa-
nia uwzględniającym, np. nocne obniżenie tem-
peratury oraz inne indywidualne ustawienia, bez 
problemu można dopasować system do rytmu ży-
cia domowników i jednocześnie zredukować kosz-
ty ogrzewania. 
Kolejną opcją oszczędzającą energię jest tryb waka-
cyjny. Pozwala on na ustawienie termostatu na niż-
szą temperaturę podczas nieobecności domowników 
i automatyczne przywrócenie żądanej temperatury 
na czas ich powrotu. Innym użytecznym rozwiąza-
niem jest funkcja obniżania temperatury. Jej dzia-
łanie polega na obniżeniu temperatury, np. w nocy, 
co pozwala na uzyskanie dodatkowych oszczędno-
ści energii. 
Temperaturę można również zmienić za pomocą ter-
mostatu living connect®. wysyła on sygnał do pane-
lu Danfoss Link™ CC, co pozwala na zsynchronizowa-
nie termostatów we wszystkich pomieszczeniach.
w oparciu o niezależnie badania ustalono, że wymia-
na starych termostatów grzejnikowych na termosta-
ty elektroniczne living connect® pozwala na obniże-
nie zużycia energii nawet do 30%.

Danfoss Link i wodne ogrzewanie 
podłogowe

System sterowania ogrzewaniem podłogowym z pa-
nelem centralnym Danfoss Link™ CC zapewnia opty-
malną funkcjonalność i niezawodność działania. Jest 
także prosty w instalacji i obsłudze. 
Komponenty systemu:
• panel centralny Danfoss Link™ CC do bezprzewodo-
wego sterowania; 
• regulator wodnego ogrzewania podłogowego Dan-
foss Link™ HC może komunikować się z maksymal-
nie 10 termostatami pokojowymi. Dzięki obsłudze 
do trzech regulatorów wodnego ogrzewania podło-

logia komunikacji bezprzewodowej oznacza, że po-
łączenie poszczególnych komponentów ze sobą nie 
wymaga użycia komputera ani żadnych przewodów. 
Duże, intuicyjne ikony oraz łatwe do odczytania infor-
macje tekstowe prowadzą przez proces programowa-
nia i sprawiają, że instalacja jest prosta i przyjemna. 
Panel centralny umożliwia zaprogramowanie indywi-
dualnych tygodniowych ustawień ogrzewania z wy-

branymi temperaturami lub korzystanie z fabrycznie 
zaprogramowanych harmonogramów. umożliwia to 
doskonałe dopasowanie i zapewnia bezpośrednie 
oszczędności energii i kosztów. 
System Danfoss Link jest także zaprojektowany pod 
kątem bezproblemowej rozbudowy o dalsze kompo-
nenty. To idealne rozwiązanie, gdy konieczna jest in-
tegracja nowych urządzeń z istniejącym systemem. 
Na przykład mogą to być termostaty w innych po-
mieszczeniach lub komponenty do korzystania z do-
datkowych funkcji takich, jak: sterowanie oświetle-
niem zewnętrznym.

Danfoss Link i ogrzewanie grzejnikowe

Panel centralny Danfoss Link™ CC steruje elek-
tronicznymi termostatami grzejnikowymi living  
connect®. Może współpracować nawet z 30 termosta-
tami zamontowanymi na grzejnikach. Komunikacja 
pomiędzy panelem centralnym a termostatami jest 
oparta na najnowszej technologii bezprzewodowej. 
wyposażony w dwie baterie alkaliczne AA termostat 
grzejnikowy living connect® pasuje do zaworów ter-
mostatycznych produkcji Danfoss takich, jak: rA-N, 
rAV, rAVL i rTD-N, a także do większości zaworów 

Danfoss Link™ App
• Sterowanie ogrzewaniem z dowolnego miejsca 
• Sterowanie ogrzewaniem analogicznie jak z poziomu 
panelu Danfoss Link™ CC 
• Prosty i intuicyjny interfejs użytkownika 
• Pełny przegląd stanu systemu z poziomu aplikacji 
• Wysoki poziom bezpieczeństwa danych 
• Dostępna na systemy Android i iOS 
Aplikacja Danfoss Link™ App wymaga dostępu do domowej 
sieci wi-Fi.

Katalog systemu 
Danfoss Link

Pobierz
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gowego Danfoss Link™ HC poprzez jeden panel cen-
tralny Danfoss Link™ CC, w ramach jednego kom-
pletnego systemu można sterować maksymalnie  
30 termostatami pokojowymi; 
• termostat pokojowy Danfoss Link™ RS — dokładny 
pomiar temperatury i możliwość ustawiania w każ-
dym pokoju .
Dwukierunkowa komunikacja umożliwia natychmia-
stowe sprawdzenie stanu połączenia bezprzewodo-
wego pomiędzy termostatami a panelem centralnym. 

Danfoss Link i elektryczne ogrzewanie 
podłogowe 

Panel centralny Danfoss Link™ CC to idealne rozwią-
zanie umożliwiające sterowanie elektrycznym ogrze-
waniem podłogowym lub innymi systemami ogrze-
wania elektrycznego. wszystkie elementy sterujące 
ogrzewaniem komunikują się ze sobą za pomocą 
dwukierunkowej transmisji bezprzewodowej. 
Komponenty systemu: 

• panel centralny Dan-
foss Link™ CC do bez-
przewodowego stero-
wania; 
• termostat podłogo-
wy Danfoss Link™ FT do 
elektrycznego ogrze-
wania podłogowego 
włącza i wyłącza ele-
ment grzejny. Opcjo-
nalnie może być wy-
posażony w czujnik 
łatwego i dokładnego 
pomiaru temperatu-
ry podłogi. Termostat 
ogrzewania elektrycz-
nego może pośrednio 
wzmacniać sygnał po-
między termostatami 
grzejnikowymi a pane-
lem centralnym, jeśli 
termostaty są zamon-
towane w większej od-
ległości od panelu cen-
tralnego;
• termostat pokojo-
wy Danfoss Link™ RS 
— dokładny pomiar 
temperatury pomiesz-
czenia i możliwość jej 
regulacji.  

regulator wodnego ogrzewania podłogowego Danfoss Link™ HC i termostat 
pokojowy Danfoss Link™ RS

Termostat podłogowy Danfoss Link™ FT do elektrycznego ogrzewania podłogowego 
(włącza i wyłącza element grzejny) i termostat pokojowy Danfoss Link™ RS

  Kotły z serii Power Plus Box (podobnie jak kotły 
Power Plus) skierowane są do nieco innej grupy od-
biorców – przede wszystkim do projektantów, inwe-
storów i deweloperów. urządzenia te mogą bowiem 
pracować w kaskadzie (w jednym systemie grzew-
czym) do łącznej mocy 6,9 Mw (przy parametrach 
pracy 80/60°C), a co za tym idzie, mogą służyć do 
ogrzewania ogromnych budynków czy hali produk-
cyjnych (o powierzchni nawet 40 000 m2).
Kotły Power Plus/Power Plus Box to gazowe jed-
nofunkcyjne kotły kondensacyjne o wyso-
kiej sprawności (do 109%) i relatywnie niskich 

kosztach eksploatacyjnych. Kombinacją kotłów w 
kaskadzie steruje bowiem funkcja automatycznej 
inwersji zapłonu palników, co oznacza, że po osią-
gnięciu pewnego procentu mocy przez pierwszy ele-
ment grzewczy, uruchamiają się kolejne elementy  
z tym samym współczynnikiem obciążenia. 
w rezultacie, każdy z modułów grzewczych pracuje z 
niższą mocą i osiąga wyższą sprawność, oraz jest rów-
nomiernie eksploatowany. Kotły Power Plus i Power 
Plus Box osiągają parametry emisji tlenków azotu wy-
raźnie niższe od wartości granicznych znaku ekologicz-
nego „Błękitny Anioł” (klasa 5 zgodnie z uNI EN 483).

Blisko 10 lat temu w ofercie Beretty 
pojawiła się gama wiszących kotłów 
kondensacyjnych Power Plus. W związku 
z rosnącą popularnością tychże kotłów, 
firma RUG Riello Urządzenia Grzewcze 
S.A. sukcesywnie poszerzała asortyment 
dodatkowych akcesoriów, osprzętu 
oraz elementów systemu spalinowego, 
proponując kompleksowe rozwiązania.  
Z kolei w tym roku uzupełniła ofertę  
o stojące kotły kondensacyjne z tej serii, 
a mianowicie Power Plus Box.

Kotły kondensacyjne 
Power Plus Box 

Kaskada z oferty marki Beretta 

GRażyna bentKoWsKa
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Modele kotłów POWER PLUS BOX

wśród rodziny kotłów Power Plus Box można wyróżnić 
trzy modele: PP BOX 1002 P INT, PP BOX 1003 P INT  
oraz PP BOX 1004 P INT, składające się odpowied-
nio z dwóch, trzech i czterech modułów grzewczych, 

każdy modulujący w zakresie mocy 26-128 kw (przy 
parametrach pracy 50/30°C) lub 23-115 kw (przy pa-
rametrach pracy 80/60°C). Oznacza to, że Power Plus 
Box 1004 P INT ma bardzo szeroką modulację mocy 
1:20 (26-512 kw dla 50/30°C).

Wyposażenie

Każdy taki wymiennik zbudowany jest z jednej wężow-
nicy pentagonalnej (wykonanej ze stali inox) od we-
wnątrz i drugiej karbowanej wężownicy bimetalicznej 
(wykonanej z miedzi po stronie wody kotłowej i stali 
kwasoodpornej AISI316L po stronie spalin) na zewnątrz.  
w środku wymiennika umieszczony jest palnik premix, 
do którego dostarczana jest odpowiednia mieszanka 
gazu i powietrza, potrzebnych do spalania. Powstają-
ce na skutek spalania gazu spaliny „rotują” w wymien-
niku dwururowym, wstępnie ogrzewając wodę kotłową  
i zostają skroplone w postaci kondensatu. Powraca-
jąca z instalacji woda kotłowa przepływa równolegle 
przez obie wężownice, zostaje podgrzana, a następnie 
zasila instalację.  Kotły POwEr PLuS BOX są również 
wyposażone w energooszczędne pompy modułowe, 
kolektor gazowy 3", rozdzielacz hydrauliczny zasilania 
i powrotu 5" oraz kolektor kondensatu 50 mm. 

Sterowanie kaskadą

Zarządzanie kaskadą odbywa się za pomocą programa-
tora Master (akcesoria dodatkowe), który steruje zdal-

nie płytą elektroniczną Slave, znajdującą się w każdym 
module grzewczym. Dzięki regulatorowi kaskadowe-
mu można zaprogramować pracę urządzenia, a tak-
że sterować niezależnie trzema obiegami grzewczymi 
(np. ogrzewaniem grzejnikowym, podłogowym oraz 
ciepłą wodą użytkową). Programator ten ma również 
wbudowany moduł regulacji pogodowej, a wraz z nim 
w komplecie znajduje się sonda zewnętrzna.

Firmowe rozwiązanie/łatwy montaż

Kotły Power Plus Box można łączyć w kaskadę sze-
regowo maksymalnie do dwóch jednostek grzew-
czych Power Plus Box P 1004 INT (korzystając z do-
stępnych akcesoriów marki Beretta) do mocy 1024 kw 
(50/30°C). Przy zapotrzebowaniu na moc powyżej 
1024 kw należy łączyć kotły w kaskadę równolegle.
Podobnie jak w przypadku wiszących kotłów kon-
densacyjnych Power Plus, akcesoria i osprzęt marki 
Beretta do stojących kotłów kondensacyjnych Po-
wer Plus Box montuje się bez konieczności wykony-
wania jakichkolwiek pomiarów. Aby podłączyć kotły 
Power Plus Box (o mocy do 1024 kw) do instalacji 
wystarczy skorzystać z rur przyłączeniowych oraz 
sprzęgła, dostępnych w katalogu Beretty (schemat). 
Tak samo postępuje się z montażem systemu spali-
nowego. wszystkie elementy systemu kominowego 
zostały zaprojektowane i wykonane tak, aby móc bez 
kłopotów odprowadzić spaliny za pomocą jednego 
przewodu spalinowego. w związku z tym, że każdy 

moduł wyposażony jest w zawór an-
tyzwrotny (blokujący niepożądane 
cofanie się spalin do elementu grzew-
czego, niepracującego w danej chwi-
li) wystarczy na każde wyjście spalin 
Ø110 zamontować kolektor przyłą-
czeniowy Ø160/110 (wraz z kolanem 
87° Ø110 oraz przedłużeniem Ø110-
250 mm). wszystkie elementy syste-
mu, w tym kolektory przyłączenio-
we, są spasowane na uszczelkę oraz 

obejmę zaciskową (w cenie). Dalej w zależności od 
potrzeb montuje się kolejne elementy systemu, bio-
rąc pod uwagę maksymalną wysokość przewodów 
(nawet do 60 m) oraz straty na kolanach, co zależ-
ne jest od średnicy przewodu spalinowego i mocy 
kaskady. System spalinowy montowany do kotłów 
z serii Power Plus/Power Plus Box wykonany jest ze 
stali kwasoodpornej 1.4404, ma klasę szczelności 
gazowej H1, wszelkie wymagane certyfikaty i jest 
oznakowany symbolem CE.  

Zalety Power Plus Box

• Szeroki zakres modulacji, nawet 1:20 (P 1004 INT).
• Palnik premix ze wstępnym podmieszaniem powietrza.
• Automatyczna inwersja zapłonu palników.
• Możliwość szybkiego montażu sprzęgła hydraulicznego 
z prawej lub lewej strony obudowy kotła w zależności od 
potrzeb.
• Funkcja antyawaryjna – w przypadku awarii 
programatora kaskadowego Master, moduły grzewcze 
pracują we wcześniej zaprogramowanym trybie 
awaryjnym.
• Możliwość sterowania trzema (realizowane przez 
kocioł) lub więcej (maks. 8, realizowane przez moduł 
Master Zona) obiegami grzewczymi.
• Możliwość ustawienia priorytetu produkcji ciepłej 
wody, obiegu niskiej i wysokiej temperatury.
• Zawór antyzwrotny spalin wmontowany fabrycznie 
dla każdego modułu grzewczego.
• Możliwość przezbrojenia na gaz płynny LPG (na 
wyposażeniu kotła).

Powietrze

Powietrze

W związku z wysoką jakością urządzeń 
marki Beretta, firma RUG Riello wprowa-
dziła w tym roku nową dłuższą gwarancję 
obejmującą wszystkie kotły gazowe za-
równo standardowe, jak i kondensacyjne. 
Warunki 5-letniej gwarancji znajdują się 
na stronie internetowej www.beretta.pl.
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  Artykułów związanych z tematem Ochrony przed 
wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wo-
dociągowych i ogólnych wymaganiach dotyczących 
urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez 
przepływ zwrotny zgodnie z normą PN-EN 1717 po-
wstało wiele. Tematem tego artykułu będą sposoby 
ochrony przed wtórnym zanieczyszczeniem wody  

w instalacji hydrantowej mającej wspólne źródło  
z instalacją bytowo-gospodarczą.
 
Zawór kategorii 2 czy 4?
Zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw we-
wnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, in-
nych obiektów budowlanych i terenów (Dz.u. nr 109, 
poz. 719) w § 25. 8. dopuszcza się możliwość przyłą-
czania do przewodów zasilających instalacji wodo-
ciągowej przeciwpożarowej przyborów sanitarnych 
pod warunkiem, że w przypadku ich uszkodzenia, nie 
spowoduje to niekontrolowanego wypływu wody  

z instalacji. Jakiej klasy zabezpieczenie należy zasto-
sować, jeśli mamy tego typu połączenie?  Odpowiedź 
wydaje się prosta – zabezpieczenie kategorii 2, czyli 
zawór zwrotny antyskażeniowy rodzina E typ A (EA).
Jeśli ma to stanowić zabezpieczenie minimum w ka-
tegorii drugiej, taki typ zaworu będzie wystarczający, 
aby być w zgodzie z normą. Jednak patrząc na kla-
syfikację płynów, w tej kategorii znajduje się woda 
stojąca. Zgodnie z załącznikiem B, czyli tablicą wy-
tycznych określania kategorii płynu, przed którym 
wymagane jest zabezpieczenie, woda stojąca jest  
w kategorii płynu 2 z odnośnikiem, że niektóre elemen-
ty mogą zwiększyć ryzyko (temperatura, materiały…).

Dalej czytając normę, sprawa nie jest już tak oczywi-
sta. Stagnacja wody w instalacji może spowodować 
obniżenie jakości wody w wyniku znaczącego stęże-
nia substancji rozpuszczonych lub substancji w za-

Firma Honeywell znana jest czytelnikom, jako producent uznanych w kraju i na świecie rozwiązań w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej. Hydrauliczne zawory pierwszeństwa są zamontowane w wielu budynkach. Pracują bezawaryjnie od lat dzięki 
unikalnym właściwościom. Jedną z nich jest liniowa charakterystyka pracy, w całym zakresie od otwarcia do zamknięcia zaworu. 

Zawory pierwszeństwa  
i ochrona przeciwpożarowa 
W aspekcie ochrony przed wtórnym zanieczyszczeniem wody

RobeRt toKaRZeWsKI

Hydrauliczny zawór pierwszeństwa Honeywell 
VV300 z regulacją ciśnienia na wyjściu 
instalacji

Zawór zwrotny antyskażeniowy Honeywell 
EA-rV283P kołnierzowy

Izolator przepływu zwrotnego Honeywell 
BA300 kołnierzowy
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wiesinie oraz rozwoju bakterii. Stopień pogorszenia 
jakości zależy od zastosowanych materiałów, jakości 
wody, temperatury (np. w przewodach prowadzonych 
przez kotłownię) i czasu trwania wody w bezruchu.  
Ze względów higienicznych konieczne jest płukanie in-
stalacji po okresach bezruchu wody. Fragmenty in-
stalacji, z których korzysta się rzadko lub przez krótki  
okres, powinny być po wykorzystaniu odizolowa-
ne oraz przepłukane przed ponownym wprowadze-
niem ich do eksploatacji. Przewody niewykorzystane  
należy odłączyć od instalacji wodociągowej. 
Powyżej zaznaczono grubą czcionką 3 fragmenty, które 
należałoby doprecyzować. A to będzie niezwykle trud-
ne, ponieważ czas lub okres jest wielkością względ-
ną, a jakość wody będzie zależała od wielu czynników. 
Dlatego w niektórych obszarach Polski np. Poznaniu 
w sytuacji zabezpieczenia antyskażeniowego na in-
stalacji hydrantowej stosuje się zabezpieczenie wyż-
sze w kategorii 4 (oddzielenie przegrodą podwójną),  
a w niektórych np. warszawa niższe 2 kategorii (od-
dzielenie przegrodą pojedynczą). Które z tych rozwią-
zań należałoby określić, jako właściwe? Nie da się od-
powiedzieć na to pytanie wprost. Obydwa rozwiązania 
mają swoje za i przeciw. Jednak fakt pozostaje taki, 
że zawory w kategorii ochrony płynów 4 są bezpiecz-
niejsze. Z drugiej strony jest duża niechęć do stosowa-
nia tego rozwiązania ze względu na istotnie większą 
cenę, konieczność odprowadzenia na spuście zaworu 
do kanalizacji oraz znacznie wyższe straty ciśnienia.

Duża część projektantów wykonuje instalację hydran-
tową, jako przepływową, aby spełnić warunek prze-
płukiwania instalacji. Pojawia się tutaj kolejne py-
tanie – co jeśli instalacja hydrantowa ma więcej niż  
1 hydrant? Część wody w instalacji nadal będzie zalegała.

Konserwacja instalacji
Kolejnym ważnym elementem wpływającym na ja-
kość wody jest konieczność właściwej konserwacji. 
Zgodnie ze wspominaną powyżej normą każda niedo-
stateczna lub niewłaściwa konserwacja instalacji wo-
dociągowej, łącznie z urządzeniami zabezpieczającymi 
przed przepływem zwrotnym, może spowodować obni-
żenie jakości wody. Należy przeprowadzać regularną kon-
serwację zespołów zabezpieczających. Ich prawidłowe 
funkcjonowanie należy regularnie kontrolować zgodnie 
z krajowymi bądź lokalnymi postanowieniami. Krajowe 
przepisy, mówiąc w skrócie, definiują konieczność kon-
serwacji zaworów typ EA raz na rok, BA raz na pół roku.

Na zakończenie należałoby podkreślić fakt, że fir-
ma Honeywell posiada w swojej ofercie zawory 
antyskażeniowe gwarantujące bezpieczeństwo 
dla każdej kategorii płynów od 2 do 5.  

Tu warto wspomnieć o unikalnym na 
rynku rozwiązaniu Honeywell w zakresie 
zmniejszenia strat ciśnienia w przypadku 
płynu kategorii 4. Jest to rozłącznik hy-
draulicznego działania wzbudzany elek-
trycznie GBR295-SA gwintowany do 2" 
lub GBR295-SP-F kołnierzowy do DN200, 
gdzie straty ciśnienia są rzędu 0,1 bar,  
a nie jak w przypadku BA 0,7-1 bar. GB-r295SP-F – rozłącznik hydraulicznego 

działania wzbudzany elektrycznie, kołnierzowy

Żeliwne złączki 
zaciskowe Gebo Quick

Od 20 lat sprawdzone systemy przyspieszające  
i ułatwiające pracę instalatorom

eDyta PRZyRoWsKa

Firma Gebo od ponad 20 lat dostarcza kompleksowe rozwiązania ułatwiające  
i przyspieszające prace instalatorom. Jako lider w dziedzinie żeliwnych łączników 
hydraulicznych i asortymentu naprawczego, doskonale rozpoznaje potrzeby swoich 
klientów i dostosowuje do nich swój produkt z szerokiej oferty portfolio. Najbardziej 
rozpoznawalnym produktem w ofercie Gebo są złączki zaciskowe żeliwne.

Złączki Gebo w hurtownii
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Dostępne typy złączek zaciskowych Gebo: 
- z gwintem zewnętrznym Gebo Quick (typ QA), 
- z gwintem wewnętrznym Gebo Quick (typ QI),
- typu trójnik (QT), 
- z pierścieniem zaciskowym z obu stron (QO).
wszystkie typy złączek oferowane są w średnicach 
od ½ do 2” 

Standardowe miejsca zastosowania złączek Gebo: 
- naprawy i remonty uszkodzonych instalacji wod-
nych, 
- rozbudowa rurociągów oraz nowo budowane in-
stalacje,
- rurociągi ze sprężonym powietrzem.
 
Media: woda i sprężone powietrze. Parametry pra-
cy wynoszą odpowiednio: PN 10 barów; temperatu-
ra robocza: woda grzewcza do 80°C (rury stalowe), 
woda pitna do 25°C.
wszystkie produkty z serii Gebo Quick oprócz nie-
zbędnych na rynku polskim dopuszczeń (atest PZH, 
aprobata techniczna, Krajowa Deklaracja Zgodności), 
mają dodatkowo niemiecki certyfikat DVGw.  

Przykłady instalacyjne

  Właściwości złączek Gebo 
Cechą wyróżniającą złączek zaciskowych jest ich uni-
wersalność, za ich pomocą można łączyć odcinki rur 
ze stali, stali ocynkowanej, rur stalowych czarnych 
oraz rur PE. Oznacza to, iż w bardzo szybki i łatwy spo-
sób jesteśmy w stanie połączyć system instalacji sta-
lowych z nowoczesnym, zbudowanym z polietylenu. 
Aby wykonać trwałe, wytrzymałe połączenie na ru-
rze konieczne są tylko 3 proste kroki: 
1. usunięcie zadziorów oraz zanieczyszczeń na od-
cinku rury, 
2. założenie poszczególnych elementów złączki  
i skontrolowanie głębokości osadzenia,
3. dokładne skręcenie wszystkich elementów złącz-
ki ze sobą.  

Funkcjonalność i szczelność złączek uzależniona jest 
od prawidłowości montażu. Dzięki zastosowaniu  
w złączkach mechanizmu zaciskowego otrzymu-
je się szybkie, pewne i szczelne połączenia, zyskuje 
czas i wygodę montażu w trudno dostępnych miej-
scach. Przy naprawach w tym systemie wyelimino-
wane jest spawanie i gwintowanie.

Dodatkowe zalety systemu zaciskowego Gebo:
- prostota i pewność połączeń,
- duża oszczędność czasu, którą można przeznaczyć 
na wykonanie kolejnych inwestycji,
- czystość pracy i otoczenia,
- bezpieczeństwo oraz gwarancja szczelności na na-
stępne lata.
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kofalowe Sw (Short wave) 2-5 µm i długofalowe Lw 
(Long wave) 8-14 µm. Podział powiązany jest z detek-
torami podczerwieni wykorzystywanymi w termo-
wizji. Stosowane są detektory Sw i Lw, przy czym te 
drugie uważane są za korzystniejsze z punktu widze-
nia prowadzenia badań na obiektach budowlanych. 
Obecnie przyjęło się wyróżniać cztery zakresy pod-
czerwieni: bliską, średnią, daleką, bardzo daleką,  
a zakresy badawcze termografii odpowiadają pod-
czerwieni średniej i dalekiej.

Detektory (przetworniki pomiarowe) mogą być 
w postaci pojedynczej – najprostsze pirometry, 

Założenia projektowe związane z powstawaniem 
budynków w tym rozwiązania konstrukcyjne, ocieple-
niowe i instalacyjne niejednokrotnie daleko odbiegają 
od tego, co uzyskuje się na eta-
pie realizacji. Dotychczas przyj-
mowało się, że obiekt wykona-
ny jest w sposób prawidłowy 
(zgodny z projektem). Bagateli-
zowano w ten sposób rolę nie-
doróbek, niedoskonałości wy-
konawczych. Od kilkunastu lat, powszechnie od kilku 
wykorzystywana jest metoda termografii do identy-
fikacji wad budynków, celem ograniczenia strat cie-
pła poprzez zwiększenie szczelności obiektów (a tym 
samym podniesienia jakości budowanych obiektów). 

Jak i czym się mierzy, czyli podstawy
termowizji

Każde ciało o temperaturze wyższej od zera absolut-
nego emituje energię. Termowizja (zwanej też termo-

grafią) wykorzystuje promieniowanie cieplne (pod-
czerwone) w zakresie pomiędzy promieniowaniem 
widzialnym i radiowym. 

Promieniowanie powierzchni 
przetwarzane jest przez ka-
merę termowizyjną na „ob-
raz cieplny” przedstawiający 
względne natężenie promie-
niowania cieplnego różnych 
jego części. 

Obraz cieplny (termogram) uzależniony jest od: 
• temperatury, 
• rodzaju powierzchni, 
• warunków środowiskowych.
rozkład temperatury na powierzchni może być wy-
korzystany do detekcji niejednorodności cieplnych 
spowodowanych m.in.: defektami izolacji, zawarto-
ścią wilgoci. Termografia jest metodą, dzięki której 
możliwe jest przedstawienie rozkładu temperatury 
na powierzchni obudowy budynku. 
wykorzystywana jest ona m.in. jest do wstępnej 

identyfikacji: właściwości cieplnych powierzchni, 
nieszczelności powietrznej. Badania termograficzne 
wykonuje się zgodnie z normą: PN-EN 13187: „wła-
ściwości cieplne budynków – jakościowa detekcja 
wad cieplnych w obudowie budynku – Metoda pod-
czerwieni”. w sposób bezpośredni nie ma możliwo-
ści ilościowego wykrywania izolacyjności cieplnej  
i szczelności powietrznej.

Badania prowadzi się w dosyć szerokim zakresie 
temperatury od ok. -10°C (dla niższej temperatury 
utrudnione jest operowanie sprzętem przez osobę 
obsługującą) nawet do ok. 100°C (badanie urządzeń 
ogrzewczych). Czułość termiczna dostępnych kamer 
wynosi ok. 0,1 K, a często jest lepsza.

Zakres promieniowania. Zgodnie z normą przetwor-
nik promieniowania słonecznego powinien funkcjo-
nować w zakresie 2 i 12 μm. Z punktu widzenia prak-
tycznego promieniowanie podczerwone dzieli się 
historycznie na dwa zakresy: promieniowanie krót-

Ochrona cieplna budynków odgrywa coraz większą rolę. Nakłady energii na ogrzewanie budynków mogą dochodzić do 80% 
całkowitej energii zużywanej przez budynek dla budynków słabo izolowanych, dla wysoko energooszczędnych zaś nie przekraczają 
50%. Wielkość zużycia energii zależy głównie od skuteczności izolacji – zwiększenia szczelności cieplnej. Należy zdać sobie również 
sprawę, że nakłady energii na użytkowanie budynku (w ciągu np. 40 lat) są ok. 10-krotnie wyższe od nakładów na jego wybudowanie.

Termografia/termowizja,  
czyli jak poprawnie mierzyć

Optymalne warunki badań 

KRystIan KuRoWsKI* 

* dr inż. Krystian Kurowski, Katedra Inżynierii Środowiska, WBNS/UKSW

Termowizja jest szybką, 
precyzyjną i bezinwazyjną 
metodą rozpoznania  
stanu izolacji.

Zdjęcie z kamery termowizyjnej obrazujące pracę instalacji c.o.
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- lokalizacji wad technologicznych związanych z izo-
lacją;
- ocenie stolarki okiennej;
- wykryciu mostków termicznych oraz nieszczelno-
ści powietrznej;
- lokalizacji oraz ocenie zawilgocenia;
- badaniu instalacji ogrzewczej w tym ogrzewania 
podłogowego;
- ocenie zakrytych instalacji wodnych;
- ocenie instalacji wentylacji, klimatyzacji;
- okresowych przeglądach technicznych;
- lokalizacji przebiegu instalacji cieplnych w tym lo-
kalizacja wycieków.
Termowizja towarzyszy coraz częściej ocenie ener-
getycznej budynków. 

Badania

Badania termograficzne obejmują trzy etapy:
1. określenie rozkładu temperatury na powierzchni;
2. analiza rozkładu temperatury pod kątem występo-
wania ewentualnych defektów, zawilgocenia, powietrza;
3. oszacowanie typu i stopnia istniejących defektów.

Warunki środowiskowe
Badania należy wykonywać w warunkach stacjo-
narnych, przy istotnej różnicy temperatury pomię-
dzy wnętrzem i na zewnątrz (10-15 K). Odpowiada to 
chłodnym porom roku: zimie, późnej jesieni i wcze-
snej wiośnie. 
wpływ warunków zewnętrznych może być bardzo 
istotny, w tym np. promieniowania środowiska ze-
wnętrznego. Promieniowanie atmosfery charakte-
ryzuje się zmiennością w funkcji kąta padania, tem-
peratury, wilgotności, stopnia zachmurzenia. Należy 
zwrócić szczególnie uwagę na promieniowanie at-
mosfery zwłaszcza nieba bezchmurnego (długofalo-
we), ale również promieniowanie słoneczne (krótko-
falowe). w nocy przy bezchmurnym niebie dochodzi 
do chłodzenia radiacyjnego, w dzień z kolei do wy-
grzewania się powierzchni. Celem ograniczenia wpły-

wu warunków środowiskowych należy badania ze-
wnętrzne przeprowadzać przy zachmurzonym niebie.

Z tych powodów należy przestrzegać wielu wy-
tycznych gwarantujących prawidłowo wykona-
nie pomiaru.
• Na dobę przed badaniami temperatura powietrza 
na zewnątrz nie powinna się zmieniać więcej niż  
± 10 K niż temperatura podczas badań, jednocześnie 
różnica temperatury powinna wynieść co najmniej 
10 K. Dodatkowo powierzchnia kontrolowanej ścia-
ny nie powinna być wystawiona przed badaniem na 
bezpośrednie promieniowanie słoneczne (np. pomia-

jak też matrycy (kamery). współcześnie akceptowal-
ne matryce kamer wykorzystywane w budownictwie 
zaczynają się od zakresu 160x120, choć powinny być 
o wielkości 320x240, najlepsze dochodzą nawet do 
640x480 pikseli. wielkość matrycy determinuje roz-
dzielczość (iloczyn wymiarów matrycy), która decy-
duje o jakości obrazu. Matryca o wymiarze 160x120 
ma 19 200 pikseli, zaś 320x240 aż 76 800 pikseli.

Kąt widzenia kamery to kolejna istotna kwestia do 
rozpatrzenia. Najbardziej uniwersalny scharakteryzo-
wany jest przez obiektyw 24°x18° (24°– kąt widzenia 
w poziomie, 18°– kąt widzenia w pionie). Obiektywy 
wąskokątne: 12°x9° i o mniejszym kącie widzenia wy-
korzystywane są do badań miejsc trudnodostępnych 

z dużej odległości tzw. teleobiektywy, z kolei szero-
kokątne np. 45°x34° lub większe wykorzystywane są, 
aby „zobaczyć cały obiekt” z niewielkiej odległości.

Odpowiednią jakość rejestrowanego obrazu zapew-
ni kamera z częstotliwością odświeżania na pozio-
mie 9 Hz i wyższą. 
współczesne kamery stanowią bardzo rozbudowa-
ne konstrukcje. Przydatna funkcjonalność kamer:
- zadawanie współczynników emisyjności i tempe-
ratury otoczenia podczas pomiarów;
- wykrywanie zagrożenia pleśnią (punktu rosy);
- obraz w obrazie (naniesienie na obraz w świetle wi-
dzialnym obrazu w podczerwieni);
- wskazanie wartości maksymalnej/minimalnej tem-
peratury na obrazie. 

Pomiary promieniowania mogą być skompliko-
wane, ponieważ oprócz zdolności emisyjnych nale-
ży uwzględnić również absorpcję, odbicie, jak rów-
nież przepuszczalność badanych obiektów. Są one 
uzależnione od rzeczywistej temperatury ciała, ale 
również właściwości materiału i warunków środowi-
ska zewnętrznego.
Najistotniejszym jest współczynnik emisyjności. Po-
winien on być do każdego pomiaru ustawiany in-
dywidualnie w zależności od właściwości badane-
go obiektu. Emisyjność przyjmowana jest z zakresu 
od 0 do 1 i jest ona stała dla większości materiałów 
(podawana jest dla 0°C). Emisyjność dochodząca do 
1 ułatwia prowadzenie badań, zaś dla powierzchni 
błyszczących, chropowatych i zanieczyszczonych 
badania są utrudnione.

Obszary zastosowania termowizji

Termografia ma bardzo szerokie zastosowanie m.in. 
w: budownictwie, ciepłownictwie i energetyce, prze-
myśle, motoryzacji, medycynie itd.
w budownictwie i ciepłownictwie może mieć zasto-
sowanie m.in. w:

Zastosowanie termowizji w przemyśle 
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z dokładnością do 10% lub 0,5°C, a w przypadku ko-
nieczności określenia temperatury powierzchni okre-
śla się z dokładnością ± 0,5°C. Pozorna temperatura 
promieniowania może być wyznaczana przy skom-
pensowaniu emisyjności i odbiciu promieniowania.
Przy określeniu lokalizacji przecieków powietrza wy-
magana jest różnica ciśnień (minimalnie 5 Pa), kon-
trola termograficzna zaś powinna być wykonywana 
po stronie niskiego ciśnienia. Dokładność mierzenia 
ciśnienia powinna wynosić ± 2 Pa.
Pozostają jeszcze kwestie, gdzie szuka się wad bu-
dynku, wykorzystując termowizję i są to najczęściej 
miejsca:
– łączenia elementów budynku z różnych materiałów;
– elementy wieńców, nadproży, stropów, okien, na-
roży, płyt balkonowych;
– przyziemia szczególnie od strony północnej  
i wschodniej;
– okna o wysokim współczynniku izolacyjności lub 
źle zamontowane.

Analiza termogramów i opracowanie 
wyników badań

w analizie uwzględnia się przewidywany rozkład 
temperatury. Określany jest on na podstawie do-
kumentacji budynku, wykonując obliczenia lub też 
termogramy odniesienia. Termogramy odniesienia 
tworzone są dla obiektów maksymalnie zbliżonych 
do badanego.
Należy zwrócić uwagę na: powiązaniu obiektu ba-
danego z otoczeniem, czy innymi obiektami. Istnieją 
liczne korelacje odczytanej temperatury zewnętrz-
nej obiektu od: rodzaju powierzchni, barwy, pojem-
ności cieplnej, pory dnia, nasłonecznienia. 
Podczas interpretacji obrazu należy uwzględnić:
– ewentualnie pojawiający się cień, odbite promie-
niowanie, 
– spadek emisyjności przy wzroście długości fali;
– ze wzrostem szorstkości rośnie emisyjność;
– emisyjność spada przy kącie wyższym niż 45°.

w przypadku gdy rozkład temperatury różni się od 
oczekiwanego, należy ten fakt odnotować i zinterpre-
tować. Interpretacja termogramów ma na celu wyja-
śnienie, skomentowanie zapisanych termogramów. 
Pracuje się nie tylko na termogramach, ale również na 
cechach fizycznych obiektu, parametrów otoczenia. 
Korzysta się z bogatego doświadczenia specjalisty. 
Przykładowe rozpoznawane defekty:
– wypływ powietrza – obrazuje nieregularne kształ-
ty, rozmyte granice i wysokie zmiany temperatury;
– brak izolacji – regularne, zdefiniowane kształty, 
równe zmiany temperatury;
– wilgoć – plamkowy i rozproszony wygląd, zmiany 
temperatury nie są za wysokie.

Sposób przygotowania dokumentacji termowizyjnej zale-
ca norma PN-EN 13187. Zgodnie z nią opracowanie wyni-
ków powinno uwzględniać: charakterystykę kamery (apa-
ratu Ir), identyfikację klienta i obiektu, charakterystykę 
obiektu z uwzględnieniem konstrukcji i materiałów (rów-
nież pod względem emisyjności), określenie czasu, okre-
ślenie warunków środowiskowych (temperaturę przed  
i podczas kontroli, minimalną i maksymalną; warunki na-
słonecznienia przed i podczas kontroli; opady; kierunek 
i prędkość wiatru – podczas kontroli; wewnętrzną tem-
peraturę powietrza oraz różnicę temperatury po obu 
stronach obudowy – podczas kontroli; różnicę ciśnienia).

Kamera to nie wszystko, ważna jest 
jakość usług

Termowizja jest znana i wykorzystywana powszechnie 
od kilku lat. Towarzyszy często odbiorom obiektów czy 
wykonywanym ekspertyzom energetycznym. Nasyce-
nie sprzętem na rynku jest duże, co ułatwia dostęp do 
usług. Powszechność kamer nie idzie niestety z jakością 
świadczonych usług, nie ma bowiem obowiązku naby-
cia umiejętności w badaniu i interpretacji uzyskanych 
danych. Dlatego też należy położyć szczególny nacisk 
nie na wykonanie zdjęć, ale zrobienie tego w sposób 
właściwy i ich prawidłową i kompleksową analizę.  

ry wykonać przed wschodem słońca). Istotne jest 
również, aby zmiany temperatury wewnętrznej i ze-
wnętrznej podczas badań nie były większe niż o 2 K. 
• Podczas badań powinny być zapewnione niezmienia-
jące się parametry środowiska zewnętrznego (tempe-
ratura, zachmurzenie, opady, brak występującej wilgoci 
na elementach budynku, prędkość wiatru nieprzekra-
czająca 1 m/s). Parametry te należy zanotować. Tempe-
ratura powinna być określona z dokładnością do ± 1°C.
• Optymalne warunki do prowadzenia badań termo-
graficznych:
– równomierna temperatura wewnątrz około 20°C;
– stała temperatura na zewnątrz delikatnie powy-
żej 0°C;
– bezwietrzna pogoda, suche powietrze, zachmu-
rzone niebo.
Uwaga: badania termograficzne latem mogą być 

wykonywane w wyjątkowych przypadkach. różni-
ca temperatury pozostaje istotnym warunkiem. Za-
pewniona może być ona przez wygrzanie przez słoń-
ce przegrody zewnętrznej o małej masie – najczęściej 
dach. Celem zapewnienia wymaganej różnicy tem-
peratury przegroda musi być dobrze izolowana lub 
nawet pomieszczenia klimatyzowane.  

Pomiar a struktura obiektu
Oprócz warunków środowiskowych należy poznać 
strukturę budynku na podstawie rysunków, doku-
mentów. Emisyjność elementów zewnętrznych okre-
ślana jest na podstawie tablic. 
Badania rozpoczyna się od prób wykonywanych na 
powierzchni obudowy. Służą one do otrzymania ogól-
nego obrazu zagrożeń związanych m.in. z wadami 
izolacji, mostkami cieplnymi itd.). Dzięki badaniom 
od zewnątrz obserwować można duże powierzch-
nie. Pozycje termogramów powinny być pokazane 
na szkicu budynku. Istotną wadą jest uzależnienie 
od czynników atmosferycznych. Obszary z wadami  
dokładnie się analizuje, wykonując bardziej szczegó-
łowe termogramy. Badanie pod różnymi kątami po-
zwala wyeliminować odbicia od innej powierzchni.
Badanie okien wymaga szczególnego podejścia. 
Okna są wykonane z co najmniej dwóch materiałów  
o odmiennej emisyjności (skutkuje to na odczyt tem-
peratury). Szczególnie badanie szyby (współczynnik 
emisyjności niższy od większości materiałów) cha-
rakteryzuje się dużą wrażliwością na promieniowanie  
z kierunku odbiciowego (nie występuje to dla profili 
z PVC czy drewna). Temperatura ram aluminiowych 
jest zdecydowanie niższa od pozostałych rodzajów 
ram. Podczas szukania nieszczelności należy wykry-
wać infiltrację po stronie ciepłej oraz niższego ciśnienia. 
Obiekt do badań należy przygotować, szczególnie 
badając od wewnątrz, należy usunąć wszelkie przed-
mioty, które wpływają na wynik pomiarów (obrazy, 
meble). Badania od wewnątrz są wykonywane czę-
ściej niż na zewnątrz.
Zmiany temperatury promieniowania mierzy się  

Zdjęcia termowizyjne pozwalają dokładnie zlokalizować 
newralgiczne pod względem cieplnym miejsca w 
pomieszczeniu
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Superresolution – dwukrotne zwiększenie rozdzielczości obrazu 
termowizyjnego!!!

Nowością na rynku jest opatentowana przez producen-
ta – firmę Testo A.G. funkcja Superresolution. Technolo-
gia ta pozwala na dwukrotne poprawienie rozdzielczości  
wszystkich kamer Testo, również tych już eksploatowa-
nych. Przykładowo wykorzystując funkcję Superreso-
lution w kamerze Testo 875i o rozdzielczości detektora 
160x120 pikseli, otrzymujemy na zdjęciu termowizyjnym 
320x240 pikseli. Firmware urządzenia wykorzystuje obra-
zy powstające w kamerze na skutek naturalnych  ruchów 
ręki podtrzymującej kamerę. w ciągu 0,5 s kamera reje-
struje równocześnie 5 zdjęć o standardowej rozdzielczo-
ści i z wykorzystaniem odpowiedniego  logarytmu zdjęcia 
zostają zapisywane już w podwyższonej rozdzielczości.

- automatyczne wykrywanie punktów Hot/Coldspot: 
krytyczne punkty są wyświetlane bezpośrednio pod-
czas wykonywania pomiaru;
- tryb solarny: wartość natężenia promieniowania sło-
necznego może być wprowadzona do menu kamery 
i rejestrowana z każdym obrazem termowizyjnym;
- profesjonalne oprogramowanie IrSoft w zestawie 
do każdej z kamer Testo.  

  Nowa generacja kamer testo 875i to odpowiedź 
firmy Testo na wciąż rosnące zapotrzebowanie ryn-
ku termowizyjnego w ostatnich latach. Potrzeba wy-
konywania zdjęć termowizyjnych o zwiększonych do-
kładnościach z wysoką rozdzielczością, daje szanse 
na wykorzystanie kamer termowizyjnych jako urzą-
dzeń wielofunkcyjnych zarówno w budownictwie, jak  
i przemyśle. Testo 875i w porównaniu z ustępujący-
mi testo 875 to wyższa czułość termiczna (do 50 mK), 
wbudowany aparat cyfrowy (nawet w wersji Testo 875-
1i) i zwiększony zakres pomiarowy (nawet do 550°C).  

w połączeniu z wymiennymi obiektywami 32°x23°  
i 9°x7° kamera pozwala na szybkie i precyzyjne wy-
krycie mostków cieplnych, przegrzań instalacji elek-
trycznych, jak też wycieków z ogrzewania podłogowe-
go. Jest niezastąpionym narzędziem przy diagnostyce  
w węzłach ciepłowniczych, lokalizacji położeń rurocią-
gów sieciowych i ocenie stanu instalacji elektrycznych.

Parametry techniczne i zalety testo 875i: 
- zakres pomiarowy od -30 do 350°C,
- wbudowany aparat cyfrowy: kamera rejestruje rów-

nolegle zdjęcia rzeczywiste i termowizyjne, co zna-
cząco ułatwia ich późniejszą analizę i archiwizację. 
Zdjęcia rzeczywiste są automatycznie przypisywa-
ne do odpowiadających im zdjęć termowizyjnych;
- rozdzielczość i jakość zdjęcia: detektor 160×120 pik-
seli = 19 200 punktów pomiarowych;
- czułość termiczna: dzięki rozdzielczości termicznej 
< 50 mK, kamera wykrywa nawet najmniejsze różni-
ce temperatury występujące na obszarze pomiaru;
- wysokiej jakości obiektyw 32°×23° z ręczną regu-
lacją ostrości zapewniający szerokie pole widzenia  
i idealny obraz rozkładu temperatury;

Testo 875i to kamera na podczerwień charakteryzująca się intuicyjną obsługą, wysoką czułością termiczną i wbudowanym 
aparatem cyfrowym. Służy do profesjonalnej termowizji w zakładach przemysłowych i w budownictwie.

Szybka i precyzyjna termowizja, 
czyli kamera testo 875i

maCIeJ PuDeLsKI 

↑ Kliknij i obejrzyj film o Superresolution ↑
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Jak to działa ?
System zasobnika lodu wykorzystuje ciepło z kilku 
źródeł: z powietrza, z promieniowania słonecznego, 
z gruntu i z zamarzania wody. Ich optymalnym wy-
korzystaniem steruje regulator zabudowany w pom-
pie ciepła.

Ciepło z zamarzania wody 
Temperatura wody w zasobniku lodu zmienia się  
w ciągu roku, co oczywiście będzie miało wpływ na 
efektywność pracy pompy ciepła. w okresach przej-
ściowych może wynosić ok. 20°C, a w zimnych 0°C. 
w zimie wykorzystujemy własność wody, która za-
marza przy stałej temperaturze 0°C, a zamarzanie 
wody dostarcza dodatkową ilość ciepła.

  Ogrzewanie lodem jest alternatywą dla kon-
wencjonalnych sposobów pobierania ciepła z grun-
tu. Nie potrzebuje dużej powierzchni działki, jak  
w przypadku kolektorów poziomych. Nie potrzeb-
ne są również kosztowne odwierty, specjalistyczny 
sprzęt i projekt prac geologicznych, jak ma to miej-
sce przy sondach pionowych.
Jest to szczególnie polecane rozwiązanie w dużych 
obiektach (o zapotrzebowaniu na ciepło do kilkuset 
kilowat), w których pompa ciepła oprócz ogrzewa-

nia ma zapewnić również chłodzenie pomieszczeń  
w lecie. Szczególnie dedykowane jest do obiektów, 
w których zapotrzebowanie na chłód jest duże, a tra-

dycyjne systemy chłodzenia mogą generować wyso-
kie koszty eksploatacyjne – czasem nawet większe 
niż koszty ogrzewania budynku.  

Głównym elementem systemu  „ogrzewania lodem” jest zbiornik napełniony wodą. Pełni on funkcję akumulatora energii  
z gruntu, powietrza, promieniowania słonecznego i lodu. Stanowi dolne źródło ciepła dla pompy ciepła typu solanka-woda. 
Podczas pracy instalacji woda w zbiorniku może stopniowo zamarzać, co jest korzystnym zjawiskiem. Z zamarzającej 
wody uzyskujemy dodatkową ilość energii cieplnej, którą skutecznie wykorzystuje pompa ciepła. Z drugiej strony, lód jest 
doskonałym i tanim źródłem energii do naturalnego chłodzenia budynku w okresie letnim.

Ogrzewanie …lodem? To możliwe 
Ciekawy układ z pompą ciepła dedykowany do dużych obiektów

KRZysZtof GnyRa  
DamIan sKoRuPPa

Schemat instalacji pompy ciepła z zasobnikiem lodu

Ogrzewanie lodem stosowane jest od 2008 r. przez Viessmann Eis-Energiespeicher 
GmbH, a w Polsce przez SKORUPA Energy Technic. Rozwiązanie od wielu lat 
sprawdzone w domach jednorodzinnych oraz dużych obiektach znajdujących się  
w Niemczech, Austrii, Holandii i Szwajcarii – pod nazwą rynkową SolarEis. 

Przykładowy przebieg 
temperatury wody  
w zasobniku lodu 

Pobierz

Promieniowanie słoneczne
Ciepło z powietrza
Ciepło z gruntu
Powietrzny absorber solarny
Pompa ciepła Vitocal
Zasobnik lodowy

http://www.instalreporter.pl
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otaczający zasobnik i w określonych sytuacjach przez 
kolektory, nazywane absorberami powietrzno-so-
larnymi. w ten sposób lód w zasobniku topi się, sta-
nowiąc dodatkowe źródło ciepła dla pompy ciepła.

Ciepło z gruntu
Nawet przy całkowicie zamarzniętej wodzie w zasob-
niku stale dopływa do niego ciepło z otaczającego 
go gruntu. Latem grunt stanowi magazyn ciepła. Za-

sobnik oddaje nadmiar ciepła do gruntu i w ten spo-
sób uzyskuje się efekt samoregulacji, zapobiegający 
przegrzewaniu się zasobnika w miesiącach ciepłych.

Ciepło z absorbera, 
czyli o kolektorach-absorberach
w systemie ogrzewania lodem wykorzystuje się ko-
lektory-absorbery o prostej budowie. Pozyskują cie-
pło głównie z powietrza atmosferycznego, gdyż jest 
ono do dyspozycji, tak w dzień, jak i w nocy. Promie-
niowanie słoneczne jest tylko mile widzianym do-
datkowym źródłem energii podnoszącym efektyw-
ność absorberów.
Dlaczego nie tradycyjne kolektory? Tradycyjne 
kolektory słoneczne wykorzystują ciepło wyłącznie 
z promieniowania słonecznego, a tego w zimie jest 
stosunkowo mało. Pracowałyby więc przy stosunko-
wo niskiej temperaturze solanki, co skutkować może 
skraplaniem się wody zawartej w powietrzu i zawil-
goceniem izolacji cieplnej kolektora – znaczna utra-
ta efektywności pracy kolektora, koszt też inwesty-
cji byłby znacznie wyższy. 
Optymalnym rozwiązaniem są więc proste absorbe-
ry wykonane z rury z tworzywa. wykorzystują przede 
wszystkim ciepło z powietrza, a nawet w zimie często 
występuje dodatnia temperatura. Bez problemu mogą 
skutecznie pracować przy niskiej temperaturze solanki. 

Pompa ciepła obniża temperaturę wody w zasob-
niku. Jeśli osiągnie 0°C, zaczyna zamarzać i tworzy 
się lód. Podczas przemiany wody w lód uzyskuje się 
dużą ilość ciepła, które przez długi czas może pobie-
rać pompa ciepła. Dalsze pobieranie ciepła z zasob-
nika powoduje zwiększanie się oblodzenia, ale nadal 
woda i lód mają stałą temperaturę: 0°C. Taka sytu-
acja będzie mieć miejsce, aż do zamarznięcia całej 
wody w zasobniku. Dopiero wówczas temperatu-
ra lodu zacznie się obniżać, tym samym obniży się 
temperatura solanki zasilającej pompę ciepła. Pom-
py Vitocal mogą być zasilane solanką o temperatu-
rze nawet: -10°C.
Przebieg procesów zachodzących w zasobniku lodu 
przedstawia wykres powyżej.
Lód w zasobniku tworzy się najpierw w środkowej czę-
ści, wzdłuż całej jego wysokości. Następnie, oblodzenie 
zmierza w kierunku ścian zewnętrznych zbiornika. w 
ten sposób nie ma niebezpieczeństwa, że lód rozsadzi 

zbiornik. rozmrażanie wody (tajanie), przebiega w kie-
runku odwrotnym, tj. od zewnątrz do środka zasobnika.
Ciepło z otoczenia jest stale dostarczane do zasob-
nika i zapewnia jego regenerację – podnosi tempera-
turę wody lub topi lód. Dostarczane jest przez grunt 

Zmiana stanu skupienia wody i związana z tym ilość pobieranej lub oddawanej energii

Obniżając temperaturę 1 kg wody 
o 1 K (o 1°C), uzyskujemy 1,163 Wh 
energii cieplnej. Podczas całkowi-
tego zamarzania 1 kg wody uzysku-
jemy 93 Wh ciepła. Dla porówna-
nia, taką samą ilość energii cieplnej 
(93 Wh) uzyskamy, schładzając 1 kg 
wody od temperatury 80°C do 0°C.  
Z drugiej strony lód może być do-
skonałym źródłem do chłodzenia 
budynku:  aby całkowicie roztopić 
1 kg lodu musimy do niego dopro-
wadzić 93 Wh energii cieplnej, czyli 
tyle samo, ile potrzeba do całkowi-
tego zamarznięcia wody.

Kierunek zamarzania i topnienia lodu w zasobniku Oblodzenie wężownic w zasobniku lodu

http://www.instalreporter.pl


63s t r.1 0 / 2 0 1 5
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

nych zbiornika, połączony jest z absorberem po-
wietrzno-słonecznym.

Pompa ciepła
Nie każda pompa ciepła będzie dobrze pracować 
w instalacji z zasobnikiem ludu. Przede wszystkim 
musi mieć możliwość pracy w niskiej temperatu-
rze solanki, której temperatura w sezonie grzew-
czym może wynosić od 25 do 0°C, a czasem na-
wet do -10°C. 
regulator pompy ciepła powinien umożliwiać kon-
trolę i wykorzystanie dostępnego w danej chwi-
li źródła ciepła – absorberów lub zasobnika lodu.

Chłodzenie zasobnikiem lodu
Zasobnik lodu doskonale nadaje się do naturalne-
go chłodzenia pomieszczeń w lecie. w tym celu na-
leży pod koniec sezonu grzewczego doprowadzić 
do pełnego zamarznięcia wody w zasobniku. Po-
wstały lód stanowi naturalne i tanie źródło chło-
du dla budynku.
Lód topi się, chłodząc budynek – tutaj również woda 
i lód mają stałą temperaturę 0°C, aż do całkowite-
go roztopienia lodu w zasobniku. Od tego momen-
tu, dalsza eksploatacja zasobnika powoduje pod-
niesienie temperatury znajdującej się w nim wody. 

Zasobnik lodu
Głównym elementem systemu ogrzewania lodem 
jest okrągły betonowy zbiornik o pojemności 10 m3 
(10 000 litrów). Zakopuje się go w gruncie, tak aby po-
ziom wody znajdował się poniżej strefy przemarzania. 
Dlaczego nie deszczówką czy wodą z rzeczki lub 
jeziora? Ponieważ wtedy możemy spodziewać się, 
że w zbiorniku pojawią się algi lub muł. Algi powodu-
ją pogorszenie wymiany ciepła na rurach wymien-

nika zatopionych w wodzie. Napełniając zbiornik 
wodą wodociągową, nie będzie takiego problemu, 
bo zbiornik jest zamknięty i nie dociera do jego wnę-
trza światło dzienne.

Dla obiektów o większym zapotrzebowaniu na cie-
pło, nawet do kilkuset kw, zasobnik lodu wykony-
wany jest na miejscu jego przeznaczenia, tam gdzie 
będzie pracował.   
wewnątrz zbiornika znajdują się dwa wymienniki 
ciepła – wężownice spiralne z rur PE, umieszczone 
na specjalnej konstrukcji. Przez pierwszy wymiennik 
przepływa solanka z instalacji pompy ciepła. Drugi 
wymiennik, umieszczony przy ściankach zewnętrz-

Ciepło pozyskane przez absorbery 
(z powietrza i promieniowania 
słonecznego), doprowadzane jest 
do wężownicy solarnej w zasobniku 
lodu. Ta z kolei nagrzewa znajdującą 
się w nim wodę lub topi lód.
Jeśli ilość ciepła z absorberów jest 
wystarczająca, pompa ciepła może 
korzystać z niego bezpośrednio –  
z pominięciem zasobnika lodu. Nad 
wszystkim czuwa regulator pompy 
ciepła, który stale kontroluje 
temperaturę i wybiera optymalny 
sposób pracy pompy ciepła.

W instalacjach o mocy grzewczej do 
ok. 15 kW stosuje się jeden zbiornik 
betonowy o średnicy 2,5 m,  
wysokość ok. 4 m, o pojemności 
wody ok. 10 m3 (10 000 litrów).  
W zależności od zapotrzebowania 
na ciepło budynku, instalacja może 
składać się z jednego lub kilku 
takich zbiorników. 

Kolektory dla zbiornika lodu Zbiornik lodu – widok wnętrza
Zbiornik lodu – widok  
z zewnatrz

Kolektor-absorber współpracujacy  
ze zbiornikiem lodu

http://www.instalreporter.pl


64s t r.1 0 / 2 0 1 5
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

• COP 4,83 (przy schłodzeniu 10 K COP 5,08)
• minimalna/maksymalna temperatura solanki: 
-10/+25°C
• COP w wybranych punktach pracy wg EN 14511: 
3,70 (B-5/w35); 6,00 (B10/w35); 7,01 (B15/w35)
• instalacja do ogrzewania i chłodzenia budynku
• wysokość zasobnika lodu: 3 m
• średnica zasobnika: 7 m
• objętość zasobnika lodu: 120 m3

• pojemność wody w zbiorniku: 93 m3

• powierzchnia brutto absorbera powietrzno-solar-
nego: 51 m2

wydajność prawidłowo dobranego systemu za-
sobnika lodu jest porównywalna z wydajnością 
instalacji z sondami gruntowymi. Jednocześnie, 
montaż nie wymaga specjalistycznego sprzętu  
i w mniejszym stopniu ingeruje w otoczenie budynku. 
Technologia ta szczególnie dynamicznie rozwija się  

w Niemczech, Austrii, Holandii i Szwajcarii, ze wzglę-
du na ograniczanie w tych krajach możliwości wy-
konywania odwiertów i problemy z ich późniejszą 
eksploatacją.  

Jeśli okaże się, że potrzebujemy większej mocy do 
chłodzenia, wtedy można włączyć pompę ciepła  
w trybie chłodzenia aktywnego. Pobrane wówczas 
ciepło z pomieszczeń będzie magazynowane w za-
sobniku i następnie dostępne dla ogrzewania w naj-
bliższym okresie grzewczym.  

Przykładowa instalacja
Budynek biurowy firmy Porsche Design, Ludwigs-
burg, Niemcy:
• moc grzewcza pompy ciepła Vitocal 300-G: 29 kW 
(B0/w35, schłodzenie 5 K, wg EN 14511)
• wydajność chłodnicza: 23 kW 

Pierwszy w Polsce system ogrzewania lodem…

w 2014 roku powstała pierwsza w Polsce in-
stancja z zasobnikiem lodu, na terenie firmy 
Skorupa Energy Technic  w Dobrodzieniu, woj. 
opolskie. w najbliższym czasie zostanie do-
kładnie opomiarowana i każdy będzie mógł 
śledzić jej pracę on-line. 
Zastosowany tutaj zbiornik betonowy ma 
średnicę 2,7 m, wysokość 3,2 m, grubość 
ścianki 10 cm i mieści w sobie ok. 10 m3 wody 
(10 000 kg). we wnętrzu zbiornika znajduje 
się stelaż wykonany ze stali ocynkowanej, 
na którym umieszczone są dwa wymienni-
ki ciepła w postaci wężownic, wykonanych 
z rur PE o średnicy 32 mm. Zasobnik został 
zakopany w gruncie, w odległości ok. 15 m 
od budynku.
Absorber powietrzno-solarny (długości 8 m) 
został wykonany na wolno stojącej konstruk-
cji metalowej ze stali ocynkowanej, o wyso-
kości 1,9 m. Do konstrukcji stalowej przy-
mocowana jest rura PE o średnicy 32 mm  
i całkowitej długości 600 m. Ciepło z powie-
trza i promieniowania słonecznego pozy-
skane przez absorber transportowane jest 
rurą PE o średnicy 50 mm do kotłowni od-
dalonej o 25 m. w instalacji pracuje pompa 
ciepła solanka-woda Vitocal 300-G o mocy 
grzewczej 10 kw.

Charakterystyka COP pompy ciepła Vitocal 300-G

roczny bilans energii
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  Zastosowanie
Stosowanie GENIX jest niezbędne, gdy ścieki pocho-
dzące z wC, prysznica, umywalki i bidetu nie mogą 
zostać usunięte grawitacyjnie. Te przepompownie 
mogą być instalowane wszędzie tam, gdzie użytkow-
nik ma potrzebę dodać wC, czy to w nowych, czy re-
montowanych instalacjach. w modelu 110, oprócz 
wC, może zostać dodatkowa podłączona umywalka. 
w modelu 130 oprócz wC mogą zostać podłączone 
trzy dodatkowe urządzenia: prysznic, umywalka i bi-
det. Oferowane modele wyróżniają się cichą pracą, 
jeszcze bardziej ulepszoną w wersji Comfort. Pompa, 
wydajna i niezawodna, z systemem rozdrabniającym 
z ostrzami z niklowanej stali nierdzewnej tworzy trwa-
ły i zasadniczo na co dzień bezobsługowy produkt. 

Montaż i konserwacja 
Nie ma potrzeby ucinania lub wyłamywania zewnetrz-

GENIX jest nowym rozdrabniaczem DAB, zaprojektowanym, aby zapewnić maksymalny poziom sprawności  
w 3 głównych cyklach eksploatacji produktu. Szybki montaż, komfort użytkowania i uproszczona konserwacja, 
czynią GENIX nowym punktem odniesienia w konfiguracji łazienki. GENIX jest niezastąpiony, gdy ścieki 
pochodzące z WC, pryszniców, umywalek lub bidetów nie mogą odpływać grawitacyjnie. 

GENIX – toaleta 
gdziekolwiek zapragniesz 

Rozdrabniacze wc, automatyczne przepompownie ścieków

 aRKaDIusZ błaCH

2 wersje urządzenia: GENIX 110 (1 wejście wC + 1 górne wejście), także w wersji 
COMFOrT 110 (z dodatkowym wyciszeniem); GENIX 130 (1 wejście wC + 2 wejścia 
boczne + 1 wejście górne), w wersji COMFOrT 130 (dodatkowe wyciszenie)
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nych gniazd przyłączeniowych (tak jak u innych pro-
ducentów). Tym sposobem można zastosować mo-
del GENIX 130, nawet gdy istnieje potrzeba użycia 
tylko dwóch wejść oprócz wC. Montaż do podło-
gi ułatwiają zintegrowane uchwyty. rurę odprowa-
dzającą można swobodnie obracać, co pozwala na 
podłączenie instalacji w pionie lub poziomie.
Zawory zwrotne są zintegrowane w przewodzie 
tłocznym oraz w przypadku modelu 130 w bocz-
nych dolnych wlotach.
w opcji dostępne są: alarm akustyczny – informują-
cy o zablokowaniu pompy, zabezpieczający przed 
zalewaniem i giętka rura adaptacyjna, w celu do-
stosowania Genix do zdecydowanej większości ist-
niejących instalacji. 
GENIX jest wyposażony w filtr z węglem aktywnym 
(żywotność około roku) oraz zapasowy załączony  
w opakowaniu. Istnieje możliwość zamówienia 5 do-
datkowych filtrów zapasowych. Zamiennie, istnieje 
możliwość podłączenia odpowietrzenia pompy do 
systemu wentylacji.

GENIX to urządzenie niezwykle łatwe w konserwa-
cji w przypadku zatkania lub zablokowania silni-
ka. Możliwość demontażu podzespołu silnika po-
przez odkręcenie tylko dwóch śrub, unikalny kran 
spustowy, pozwala na czystą i wolną od proble-
mów konserwację. 

Dane techniczne GENIX:  
Zakres temperatury cieczy: od 0 do 50°C, maks. 75°C 
do 30 min. 
Pompowana ciecz: ścieki zawierające fekalia, zgod-
nie z normą EN 12050-3. 
Certyfikaty: VDE-GS, LGA, VDE-EMC. 
Pojemność zbiornika i wydajność: pojemność 9,2 l, 
zatwierdzone do spłukiwania objętości 6 i 9 litrów, 
zgodnie z normą EN 12050-3. 
Stopień ochrony: IP44.  

5

Pojemnik młynka Czujnik ciśnienia

Podsumowanie RENEXPO® Poland

w dniach 22-24 września 2015 odbyły się rENEXPO® Po-
land, jedne z największych targów energii odnawialnej 
w Polsce. Na ekspozycjach targowych swoją ofertę za-
prezentowało 110 wystawców z Polski, Niemiec, Czech, 
Litwy, Austrii, Holandii, Chin oraz włoch. Jak mówią or-
ganizatorzy targów: „Jesteśmy dumni, że udało nam się 
zgromadzić ponad 110 wystawców. Cieszy nas duży udział 
wystawców zagranicznych, co świadczy o tym, że polski 
rynek jest dla nich bardzo interesujący. równie mocno 
cieszy nas liczny udział polskich firm, które dysponują 
ogromną wiedzą i doświadczeniem w branży OZE”.
Na stoiskach dominowały ogniwa fotowoltaiczne, 
pompy ciepła i energetyka wodna. Swoich przed-
stawicieli miały również m.in. energetyka wiatro-
wa oraz geotermalna. Swoją obecność podczas 
targów zaznaczyła również branża biogazowa.  
w ciągu trzech dni energetycznego wydarzenia 
ekspozycję targową zwiedziło 3965 osób.
Targi rENEXPO® Poland obfitowały w wiele bran-
żowych wydarzeń. Konferencje i fora branżowe 
cieszyły się dużym powodzeniem wśród samorzą-
dowców, inwestorów, instalatorów, architektów,  
a także rolników i potencjalnych prosumentów. 
Ceremonię Otwarcia rENEXPO® Poland uświetnili: 
Edward Słoma z Ministerstwa Gospodarki, Jan wia-
ter Departament Strategii i Komunikacji, NFOŚiGw 
oraz Adam Struzik marszałek województwa ma-
zowieckiego. wszyscy mówcy zgodnie podkreślali 
ważność OZE dla przyszłości polskiej energetyki. 
Statystyki rENEXPO Poland 2015:
• 110 wystawców
• 3965 odwiedzających
• około 1118 uczestników konferencji
• około 40 rozmów w ramach spotkań koopera-
cyjnych
• 100 partnerów medialnych z kraju i zagranicy
• 60 stowarzyszeń wspierających nasze targi
Zwycięzcy tegorocznej edycji rENErGY® Award:

- dr Krzysztof Księżopolski z uniwersytetu warszawskie-
go – w kategorii osobowość branży OZE
- Corab Sp. z o.o. – w kategorii innowacyjna technologia 
- Jinko Solar GmbH – w kategorii innowacyjna techno-
logia

Kolejna edycja rENEXPO® Poland odbędzie się w dniach 
19-21 października 2016 r. już tradycyjnie w warszaw-
skim Centrum EXPO XXI.
więcej informacji na: www.renexpo-warsaw.com 
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Podsumowanie IV Kongres PORT PC – nadchodzą zmiany w technice grzewczej 

Za nami IV Kongres Polskiej Organizacji rozwoju Techno-
logii Pomp Ciepła „Pompy ciepła – efektywność z klasą”. 
Program był zróżnicowany, co bezpośrednio przełoży-
ło się na wysoką frekwencję uczestników. wydarze-
nie tradycyjnie już rozpoczęto od wręczenia wyróżnie-
nia POrT PC za promocję i popularyzację pomp ciepła  
w Polsce. W tym roku statuetka trafiła w ręce znane-
go prezentera telewizyjnego Tomasza Zubilewicza. 
Gościem honorowym konferencji był prof. dr Hans-Mar-
tin Henning z Instytutu Fraunhofera ISE. Niezwykle 
ciekawa prezentacja profesora dotyczyła opracowa-
nia, którego celem było znalezienie modelowego sys-
temu energetycznego (obejmującego zarówno energię 
elektryczną, jak i ciepło) gwarantującego w przyszłości 
osiągnięcie określonych poziomów redukcji emisji CO2, 
z uwzględnieniem optymalizacji kosztów jego trans-
formacji. Analizy pokazały, że możliwe jest zapewnie-
nie bezpieczeństwa dostaw energii w systemie z domi-
nacją OZE. w dłuższej perspektywie czasowej system 
taki jest również konkurencyjny kosztowo. w roku 2050 
rozwój techniki grzewczej może doprowadzić do sytu-
acji, w której źródłami ciepła dla odbiorców w 80% będą 

pompy ciepła, pozostałe 20% przypadnie na ogrzewa-
nie sieciowe. 
Przedstawiciel EHPA Oliver Jung przedstawił dane  
z europejskiego rynku pomp ciepła. Zwrócił również 
uwagę na zagadnienie pomp ciepła w kontekście unii 
Energetycznej powołanej w tym roku przez KE. Podkre-
ślił główne stanowisko EHPA – „pompy ciepła są roz-
wiązaniem, które powinno się znaleźć w centrum unii 
Energetycznej”. Dzieląc jej założenia na 5 obszarów (bez-
pieczeństwo energetyczne, zintegrowany rynek euro-
pejski, efektywność energetyczna, energię odnawialną 
oraz badania naukowe, innowacyjność i konkurencyj-
ność) pompy ciepła przedstawiają się jako część wspól-
na, serce unii.
Dr inż. Marek Miara z Instytutu Fraunhofera ISE za-
prezentował wyniki badań nad efektywnością pomp 
ciepła. Zwrócił uwagę na wyraźny wpływ sposobu in-
stalacji oraz użytkowania na efektywność pomp ciepła.  
Co ciekawe wyniki badań pokazały, że wbrew obiego-
wym opiniom zużycie energii elektrycznej przez grzał-
ki elektryczne jest znikome. wyniki badań potwierdziły 
deklarowane przez producentów wartości COP.

Konferencja nieprzypadkowo przebiegała pod hasłem 
„pompy ciepła – efektywność z klasą”. Prezes zarządu 
PORT PC Paweł Lachman przybliżył temat związany  
z nowymi przepisami dotyczącymi ekoprojektu oraz  
z wprowadzeniem obowiązku etykietowania urządzeń 
grzewczych. Ciekawym zagadnieniem było przedsta-
wienie obowiązków i konsekwencji wprowadzenia tych 
przepisów dla instalatorów. 
Podczas Kongresu zaprezentowano nową publikację 
POrT PC – wytyczne Projektowania, wykonania i Od-
bioru Instalacji z Pompami Ciepła „Zapobieganie szko-
dom w systemach grzewczych, w których nośnikiem 
ciepła jest woda”. Jest to część 5, która wraz z opubli-
kowaną wcześniej częścią 4 wytycznych tworzy kom-
pletne standardy jakości wody grzewczej i użytkowej. 
Dr inż. Piotr Jadwiszczak z Politechniki Wrocław-
skiej zaprezentował analizę zastosowania różnych urzą-
dzeń grzewczych na przykładzie konkretnego budynku 
jednorodzinnego w standardzie wT 2017 oraz wT 2021. 
wyniki analizy pokazały, że wykorzystując w domu jed-
norodzinnym instalację pomp ciepła i fotowoltaiczną, 
możliwe jest spełnienie wymogów wT2017 i wT2021 
oraz realizacja koncepcji budynku okołozeroenerge-
tycznego. Efektywność ekonomiczna instalacji zosta-
ła oszacowana na podstawie niemieckich standardów 
VDI 2067. w oparciu o te standardy powstała część 6 
wytycznych POrT PC „Efektywność ekonomiczna in-
stalacji technicznych w budynkach”, która również mia-
ła swoją premierę podczas Konferencji.
Nowe wytyczne dolnych źródeł (część 2 wytycznych VDI 
4640) oraz mapę potencjału płytkiej geotermii Thermo-
map omówił Jakub Koczorowski, członek zarządu 
PORT PC. warto przypomnieć, że mapa od tego roku 
jest dostępna również w polskiej wersji językowej. Duże 

zainteresowanie wzbudziły również nowe inicjatywy 
POrT PC w zakresie współpracy z branżą pomp ciepła, 
które przybliżył wiceprezes zarządu PORT PC dr inż. 
Adolf Mirowski. Już od listopada do Organizacji będą 
mogli przystąpić nowi członkowie. Obok producentów i 
dystrybutorów pomp ciepła do stowarzyszenia dołączą 
m.in. firmy projektowe, architektoniczne, instalatorskie 
i wykonawcze. Podczas Kongresu odbył się również pa-
nel dyskusyjny z udziałem ekspertów. Jednym z poru-
szanych tematów była Mapa Drogowa rozwoju Ciepła 
z OZE w Polsce do roku 2030. Zwrócono uwagę na istot-
ną rolę współpracy całej branży OZE w tym zakresie.
Piąty, jubileuszowy Kongres POrT PC odbędzie się  
20 października 2016 roku. 
Źródło: POrT PCPrezentacje 

Przejdź
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http://portpc.pl/?page_id=473
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Spotkanie Roczne Partnerów Grupy SBS

w dniach 25-27 września odbyło się Spotkanie roczne 
Partnerów Grupy SBS. w tym roku Mecenasami Spotka-
nia były firmy: Grupa Armatura, Beretta, Deante, Elek-
tromet, Ferro, Grundfos, Immergas, Kan, Kospel, Od-
lewnia Żeliwa Zawiercie, Purmo, Perfexim oraz Vaillant.
Podczas pierwszego dnia odbył się uroczysty bal, w trak-
cie którego goście mieli przyjemność podziwiać talent 
muzyków z zespołu Gentle Jazz Trio. uwagę zwracał 
zwłaszcza głos wokalistki – Ewy Nawrot – która z wiel-
ką lekkością i energią zarazem wykonywała najbardziej 
znane standardy jazzowe. Po koncercie stery przejął DJ.
Dzień drugi rozpoczęła wizyta w Odlewni Żeliwa Zawier-
cie. wycieczka po fabryce była inspirującym doświad-
czeniem – zarówno pod względem merytorycznym, jak 

i estetycznym. Zwiedzający na długo zapamiętają sce-
nerię przemysłowych hal, gdzie z ognia, metalu i cięż-
kiej pracy maszyn oraz ludzi powstają, wydawać by się 
mogło, tak niepozorne elementy, jakim są łączniki. rów-
nie ciekawe było spotkanie z prezesem firmy, który po-
dzielił się swoimi uwagami na temat rynku, działania 

przedsiębiorstwa i wyzwań, z jakimi mierzyć się muszą 
polskie firmy chcące rywalizować skutecznie z daleko-
wschodnią konkurencją, czy realizujące swoje między-
narodowe ambicje.
Kolejnym punktem sobotniego programu była Konfe-
rencja Grupy SBS, podczas której Grzegorz Zuchmański 

(z-ca dyrektora SBS), Tomasz Tomassy (menadżer ma-
rek własnych) oraz Tomasz Aftyka (dyrektor działu roz-
woju rynku) podsumowywali ostatni rok w Grupie SBS 
oraz opowiadali o planach firmy, między innymi o no-
wych produktach, nad wprowadzeniem których SBS pra-
cuje. uwagę gości przykuły zwłaszcza plany związane  

z fotowoltaiką, która będzie mocno dofinansowywana.
Zaraz po konferencji przyszedł czas na Kawiarenkę Me-
cenasów. Podczas niej Partnerzy Grupy SBS mieli oka-
zję porozmawiać z przedstawicielami Mecenasów, czy-
li największych branżowych firm.
Z kolei wieczór był czasem kolacji grillowej, która upły-

nęła pod znakiem suto zastawionych stołów, świetnej, 
tanecznej muzyki i długich rozmów. Pomiędzy wszyst-
kimi wspomnianymi wydarzeniami goście korzystali  
z kompleksu basenowego, saun oraz strefy SPA.

http://www.instalreporter.pl
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Tour the Mustang - pikniki w oddziałach Onninen

Jesień 2015 zapisze się we wspo-
mnieniach klientów Onninen niesa-
mowitą dawką wrażeń i emocji. Każ-
dy mógł stanąć oko w oko z legendą 
i zasiąść za kierownicą ryczącej be-
stii podczas pikników w oddziałach 
Onninen. Oprócz tytułowej gwiaz-
dy, Mustanga Eleonor z '67 roku, po-
jawiły się też inne klasyczne modele 
aut (Starfire SX z 1978, Duster z 1971 
roku, Toronado z 1966 roku), który-
mi mogli nacieszyć oko wszyscy fani 
motoryzacji. Dodatkowych wrażeń 
dostarczały symulatory jazdy z naj-
lepszymi fińskimi trasami. Każdy, 
kto zasiadł za kierownicą, mógł po-
czuć się jak Markku Alen, Juha Kank-
kunen, Tommi Makinen. Pikniki stały 
się również świetną okazją do spo-
tkania z partnerami loterii – przed-
stawicielami ponad 20 marek z ofer-
ty Onninen. 
Tour the Mustang za nami, ale nie-
bieska bestia nadal szuka właścicie-
la. Liczba losów w ramach „Odjecha-
nej Loterii Onninen” wciąż szybuje 
w górę, a wielki finał już 4 grudnia  
w Centrum Dystrybucyjnym  
Onninen w Teolinie koło Łodzi. 
Partnerzy GOLD:
PurMO, KAN, ATLANTIC, PHILIPS, 
ONNLINE, GruNDFOS
Partnerzy SILVER:
VALVEX, wALrAVEN, HAurATON, 
CONEX BÄNNINGEr, ArMACELL, 
SFA, HONEYwELL, KONTAKT 
SIMON, GrOHE, TiA, FrANKE, 
wAVIN, LEGrAND

Najbardziej pożądany samochód  
w kraju odwiedził 6 regionów  
w ramach pikników z Mustangiem: 

28.08 Warszawa, ul. Emaliowa 28
04.09 Wrocław, ul. Kobierzycka 18
11.09 Gdynia, ul. Hutnicza 29
18.09 Gorzów Wlkp., ul. Walczaka 25
02.10 Lublin, ul. Antoniny Grygowej 32
09.10 Gliwice, ul. Dojazdowa 11

Szybki jak błyskawica  
i jadowity jak kobra  

– Mustang Eleanor w akcji!

http://www.instalreporter.pl
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POZIOMO:

1) ... podczerwone rejestrowane przez kamery termowizyjne. 8) wariant, odmiana. 9) nadawane przez seniora

wasalowi. 10) mierzone manometrem. 12) zapis z kamery termowizyjnej. 15) typ spod ciemnej gwiazdy. 16) może być

liczbowy, ale i ... kominowy. 17) Krystyna, aktorka. 19) powyżej kolana. 21) przyrząd do pomiaru wilgotności. 24) dla

analizatorów spalin wykonuje się ją na gazach wzorcowych. 26) inaczej sensor. 27) kolorowy, graficzny, umożliwia

szybki odczyt pomiarów.

PIONOWO:

1) taki powinien być pomiar. 2) Wojciech, dziennikarz. 3) wrażliwa na piękno. 4) ośmiu instrumentalistów. 5) jednostka

natężenia prądu elektrycznego. 6) lodowy domek. 7) kosmiczna, lambda lub np. ... ciśnienia absolutnego, natężenia

światła. 11) miasto na Dolnym Śląsku, nad Bystrzycą.  13) rodzaj zasuwy. 14) warczy na wodzie. 16) miękki metal,

lantanowiec. 18) samochód zza Odry. 20) niszczyciel lub krążownik. 21) potoczne określenie bezczelności, tupetu.

22) zawodnik. 23) lniany na stole. 24) wiosną spływają do morza. 25) król zwierząt.

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 22 utworzą rozwiązanie.

Krzyżówka z firmą Testo
Rozwiązanie hasła wraz z imieniem i nazwiskiem prosimy przesyłać e-mailem na adres: 
instalreporter@instalreporter.pl. Wśród Prenumeratorów, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie 
krzyżówki, rozlosujemy 3 zestawy gadżetów od firmy Testo:
Zestaw 1: T-shirt, pendrive, otwieracz z latarką. 
Zestaw 2: Power Bank do telefonów, pendrive, opaska odblaskowa.
Zestaw 3: Power Bank do telefonów, otwieracz z latarką, zestaw długopisów. 
Warunkiem uczestnictwa w losowaniu jest prenumerowanie bezpłatnego e-czasopisma 
InstalReporter (lub zaprenumerowanie od bieżącego wydania).
Pobierz: szczegółowy regulamin krzyżówek w InstalReporterze
Informujemy, że termin nadsyłania rozwiązań upływa dnia 12 listopada 2015 roku. 
W kolejnym wydaniu InstalReportera 11/2015 opublikujemy nazwiska Laureatów.

Serdecznie dziękujemy firmie Testo za ufundowanie nagród.

POZIOMO:   
1) ... podczerwone rejestrowane przez kamery termowizyjne.  8) wariant, odmiana.  9) nadawane przez 
seniora wasalowi.  10) mierzone manometrem.  12) zapis z kamery termowizyjnej.  15) typ spod ciemnej 
gwiazdy.  16) może być liczbowy, ale i ... kominowy.  17) Krystyna, aktorka.  19) powyżej kolana.  
21) przyrząd do pomiaru wilgotności.  24) dla analizatorów spalin wykonuje się ją na gazach wzorcowych.  
26) inaczej sensor.  27) kolorowy, graficzny, umożliwia szybki odczyt pomiarów.   
 
PIONOWO:   
1) taki powinien być pomiar.  2) Wojciech, dziennikarz.  3) wrażliwa na piękno.  4) ośmiu instrumentalistów.  
5) jednostka natężenia prądu elektrycznego.  6) lodowy domek.  7) kosmiczna, lambda lub np. ... ciśnienia 
absolutnego, natężenia światła.  11) miasto na Dolnym Śląsku, nad Bystrzycą.   13) rodzaj zasuwy.   
14) warczy na wodzie.  16) miękki metal, lantanowiec.  18) samochód zza Odry.  20) niszczyciel  
lub krążownik.  21) potoczne określenie bezczelności, tupetu.  22) zawodnik.  23) lniany na stole.   
24) wiosną spływają do morza.  25) król zwierząt.

1  zestaw 3  zestaw

2  zestaw

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/regulaminy/
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Viessmann wprowadza do sprzedaży specjalną 
linię grzejników łazienkowych PrEMIuM w ele-
ganckim, antracytowym kolorze. Oferta grzejni-
ków łazienkowych PrEMIuM obejmuje modele 
z nowoczesnym płaskim frontem typu suszar-
ka w kolorze białym lub antracytowym. Dodat-
kowo grzejniki wyposażone zostały w regulator 
temperatury z podgrzewaczem dziennym, ty-
godniowym sterowanym na podczerwień oraz 
praktyczny uchwyt na ręcznik. Grzejniki z no-
wej oferty są już w sprzedaży od 25.09.2015 r. 

VIessmann

Viessmann – grzejniki łazienkowe PRemIum nowy zbiornik buforowy Panasonic 

Panasonic wprowadził 50-litrowy zbiornik buforowy przeznaczony dla linii 
pomp ciepła powietrze-woda Aquarea. Nowy zbiornik buforowy dla urzą-
dzeń Aquarea stanowi uzupełnienie dla głównego zasobnika i pozwala na 
zwiększenie objętości wody w instalacji oraz gromadzenie jej zapasów. Dzię-
ki niemu cykl pracy pompy zostaje wydłużony, ale nie musi ona tak czę-
sto się włączać. w efekcie rozwiązanie zapewnia ograniczenie zużycia prą-
du, sama pompa zaś pracuje z wyższą efektywnością. Co więcej, urządzenie 
jest wyposażone w automatyczny zawór odpowietrzający (AAV), co pozwala 
zoptymalizować pracę systemu grzewczego. Na wydajność zbiornika wpły-
wa także konstrukcja obudowy pokrytej izolacją z poliuretanu, która ogra-
nicza straty ciepła. Dodatkowo za sprawą stosunkowo niewielkich rozmia-
rów, urządzenie może być umiejscowione na ścianie nawet w ograniczonej 
przestrzeni, a jego instalacja jest łatwa i szybka. Z kolei w czasie użytkowania 
zbiornik wymaga bardzo niewielkich nakładów na konserwację.

PanasonIC

Nagrzewnice wodne VOLCANO V25 i V45 to odpowiedź na zmieniające 
się dynamicznie potrzeby rynku. Optymalne parametry techniczne połą-
czono z ekonomiczną ceną, oferując produkt doskonale dopasowany do 
oczekiwań klientów. wszechstronne zastosowanie nagrzewnic VOLCANO: 
hale produkcyjne, magazyny, warsztaty, obiekty sportowe, supermarkety, 
hurtownie. 

VTS PoLSkA

VOLCANO V25 VOLCANO V45 
Zakres mocy grzewczej 5-25 kW 15-45 kW
Maksymalny wydatek powietrza 4800 m3/h 4400 m3/h
Zasięg poziomy do 22 m do 22 m
Zasięg pionowy do 11 m do 11 m

Cena 1099 zł 
(konsola gratis)

1369 zł 
(konsola gratis)

nowe nagrzewnice wodne VoLCano V25 i V45

http://www.instalreporter.pl
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w nowej pompie ciepła Keller HP 265 z asortymentu Grupy SBS przygo-
towanie c.w.u. odbywa się przez odzyskiwanie ciepła z zasysanego po-
wietrza przy zakresie jego temperatury 2°C do 43°C.
Pompa ma zasobnik wody o pojemności 250 l wykonany ze stali nie-
rdzewnej z izolacją 40 mm z wbudowaną anodą magnezową. Na wy-
posażeniu jest także elektryczna grzałka o mocy 1,5 kw. w pompie za-
stosowano dodatkową wężownicę ze stali nierdzewnej dedykowana 
do podłączenia zewnętrznego źródła ciepła (kolektora słonecznego lub 
kotła). Do urządzenia można podłączyć czujnik temperatury źródła ze-
wnętrznego. Pompa ma automatyczną ochronę przed zaszronieniem 

parownika. wylot i wlot powietrza zapro-
jektowano pod przewody umożliwiają-
ce transport powietrza do/z pompy cie-
pła z możliwością różnych sposobów 
jego wykorzystania. w zależności od spo-
sobu instalacji, urządzenie może praco-
wać zarówno jako pompa ciepła, dmu-
chawa powietrza, osuszacz, klimatyzator 
bądź urządzenie do odzyskiwania ener-
gii. Opcjonalne zastosowanie: chłodzenie 
pomieszczeń, osuszanie (w pralniach, su-
szarniach itp.).
Cena katalogowa pompy ciepła Keller HP 
265 to 7858,33 zł netto.

GRuPa sbs

Pompa ciepła KeLLeR HP 265 

Moc grzewcza 2,7 kW
Pobór mocy elektrycznej 0,75 kW
COP 3,0-4,3
Moc grzałki elektrycznej 1,5 kW
Czynnik roboczy R410a (1600 g)
Poziom hałasu 45 dB(A)
Maks. temperatura wody 80°C
Pojemność zasobnika 250 l
Średnica x wysokość 570x1960 mm
Waga netto 100 kg

Dwie nowe kolekcje brodzików od Villeroy & Boch: Squaro Infinity i Subway Infinity dopasowują się 
do wnętrza. Niemiecka marka szyje brodziki na miarę – z dokładnością co do jednego milimetra.
Brodziki Squaro Infinity wykonane są z Quarylu® ‒ innowacyjnego materiału, będącego połą-
czeniem kwarcu i żywicy akrylowej. Gładka, pozbawiona porów powierzchnia produktów wy-
konanych z Quarylu® utrudnia odkładanie się brudu i łatwo się czyści. A ponadto charaktery-
zuje się idealnie gładkimi krawędziami, możliwością montażu na równi z powierzchnią płytek, 
trwałością oraz właściwościami antypoślizgowymi. wśród standardowych wymiarów brodzi-
ki Squaro Infinity dostępne są aż w 49 wariantach: od 80x70 cm do rozmiarów XXL 180x100 cm 

oraz w pięciu matowych od-
cieniach: Anthracite, Grey, 
Brown, Edelweiss oraz 
Crème. Ale brodziki z tej linii 
można zamówić w dowolnie 
wybranym rozmiarze. 
Subway Infinity to brodziki 
ceramiczne z bezpieczną an-
typoślizgową powierzchnią. 
w standardowej ofercie do 
wyboru są wersje od 80x75 
aż do 160x100 cm – a na za-
mówienie w dowolnym.
Brodziki Subway Infini-
ty można zamontować na 
płytkach lub na równi z po-
wierzchnią podłogi i zdecy-
dować się na jeden z trzech 
kolorów: white Alpin,  
Ardoise i Taupe. Za sprawą 
zaś technologii ViPrint na 
powierzchni brodzika moż-
na nadrukować wzór odpo-
wiadający jednemu  
z trzech kolorów płytek:  
Lodge Beige-Effect,  
X-Plane Creme-Effect oraz  
X-Plane Anthracite-Effect. 

VILLeRoy & boCH 

Cięte na miarę brodziki Villeroy & boch Wąż do gazu ferro

Prace remontowe, porządkowe lub konserwacja 
urządzeń pracujących w instalacji domowej wy-
magają często natychmiastowej interwencji, na 
przykład szybkiego odłączenia kuchenki od gazu. 
Armatura do gazu musi więc spełniać nie tylko 
restrykcyjne wymogi w zakresie szczelności i nie-
zawodności działania, ale także powinna zapew-
niać maksimum bezpieczeństwa użytkowania,  
w tym skracać czas potrzebny na wykonanie pra-
widłowego montażu. Firma Ferro rozwijając ten 
asortyment, wprowadza do obrotu nowość  
– wąż do gazu z szybkozłączem (kod wGS).
wąż do gazu marki Ferro składa się z trzech warstw: 
wewnętrznej, którą stanowi spiralna rura wykona-
na ze stali nierdzewnej, oplotu ze stali nierdzewnej 
oraz zewnętrznej powłoki zabezpieczającej z PVC. 
Taka konstrukcja sprawia, że produkt jest bardzo 
elastyczny i ma praktycznie  nieograniczony pro-
mień gięcia. wąż o długości od 500 do 2000 mm 
jest zakończony szybkozłączem z gwintem przyłą-
czeniowym zewnętrznym r ½ umożliwiającym bły-
skawiczne podłączenie lub odłączenie urządzenia 
od instalacji. Na drugim końcu węża znajduje się na-
krętka z gwintem wewnętrznym G ½.
wąż wGS pracuje w maksymalnej temperatu-
rze roboczej do 60°C oraz ciśnieniu 5 bar, ma 5 lat 
gwarancji.

FeRRo

http://www.instalreporter.pl
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Stelaże podtynkowe do suchej zabudowy stanowią obecnie standardowy element wyposażenia łazienki. 
w ciągu ostatniej dekady na rynku pojawiły się tzw. nietypowe stelaże – niskie, wąskie – o głębokości zabudowy 
8 cm, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych czy multifunkcjonalne terminale wC. w tym przypad-
ku wyposażenie techniczne urządzenia, ukryte jest w ścianie. Płaska szklana obudowa szczelnie zamyka otwór 
rewizyjny, ukrywa spłuczkę, przyłącza, regulator wysokości ceramiki oraz wentylator z filtrem węglowym neu-
tralizującym nieprzyjemne zapachy.
Zmieniające się trendy w zakresie aranżacji pomieszczeń sanitarnych skłoniły producentów do dywersyfikacji 
oferty przycisków. Szklane, wykonane z tworzywa, o różnych kształtach klawiszy i szerokiej gamie kolorystycz-

nej – jednak najważniejszą kwestią jest, czy 
wszystkie przyciski oferowane przez danego 
producenta pasują do wszystkich stelaży pod-
tynkowych z jego oferty. 
Nowoczesność to nie tylko design, ale także 
inteligentna technologia. Na rynku dostępne 
są stelaże wyposażone w specjalny hamulec. 
ułatwia on ustawienie jego wysokości, a tym 
samym umożliwia bezproblemowy montaż 
przez jedną osobę i skraca czas pracy insta-
latora. Producenci zwracają uwagę na walory 
ekologiczne oraz ekonomiczne, np. spłuczka 
o pojemności 10 l, która fabrycznie ustawiona 
jest na 3/6 l spłukiwanej wody, może mieć trzy 
opcje niestandardowych ustawień: 3/4,5; 3/7,5 
lub 3/9 l. Normą w łazienkach są także dwu-
dzielne przyciski spłukujące. 
utrzymanie czystości muszli wC w łazience 
ułatwią takie rozwiązania, jak specjalna płyt-
ka z koszem na kostkę czyszczącą. Zapobiega 
ona powstawaniu osadów na ceramice, a dzię-
ki zastosowaniu kosza można ją szybko i hi-
gienicznie wymienić. Często wykorzystywane 
są też antybakteryjne właściwości jonów sre-
bra. Producenci stosują je jako powłokę przy-
cisków spłukujących. 

teCe

Innowacyjne rozwiązania w segmencie 
stelaży podtynkowych

http://www.instalreporter.pl
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