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instalatorzy i projektanci nagrodzeni w międzynaro-
dowym konkursie Panasonic Pro Awards wzięli udział 
w podróży do Japonii. wizyta była nagrodą za przygo-
towanie najlepszych - przyjaznych środowisku, a także 
niedrogich i estetycznych projektów wykorzystujących 

systemy Panasonic Heating & Cooling. Celem konkur-
su Panasonic Pro Awards było wyłonienie wyróżnia-
jących się obiektów w dziedzinie projektowania, spe-
cyfikacji i montażu systemów grzewczo-chłodzących 
Panasonic. Spośród 30 zgłoszonych firm jury wybrało 

ośmiu zwycięzców w kategoriach: 
obiekty mieszkaniowe – indywidu-
alne, wielomieszkaniowe i socjal-
ne, a także hotelowe, restauracyj-
ne, handlowe oraz komercyjne. 
w kategorii domów jednorodzin-
nych najlepszy okazał się projekt 
H3 Grande zrealizowany przez pol-
ską firmę Procyon. Jest to dom  
o powierzchni użytkowej 175 m2, 
który do produkcji ciepła wyko-
rzystuje pompę ciepła Panaso-
nic Aquarea High Performance  
z 300-litrowym zbiornikiem c.w.u. 
oraz wysokowydajne klimakon-
wektory Aquarea Air. w efekcie zu-

żywa on rocznie nie więcej energii niż 15 kwh/m2, dzię-
ki czemu spełnia standard budownictwa pasywnego. 
Projekt ten został już zrealizowany w Stargardzie, Ło-
dzi, Szczecinie i Gorzowie, a także w trzech miejscowo-
ściach w Szwecji.
w nagrodę laureaci konkursu wzięli udział w tygodnio-
wej podróży do Japonii, by odwiedzić między innymi 
główną siedzibę Panasonic w Tokio oraz jedną z najno-
wocześniejszych fabryk firmy w miejscowości Gunma. 
Mogli tam obejrzeć nowości technologiczne w obsza-
rze systemów chłodzenia i ogrzewania, a także przyj-
rzeć się procesowi produkcji. 
Oprócz tego uczestnicy zwiedzili zrównoważone eko-
logicznie miasto Fujisawa SST. Miasto, zaprojektowane 
z inicjatywy Panasonic we współpracy z sektorem pu-
blicznym, wykorzystuje ekologicznie rozwiązania, takie 
jak panele fotowoltaiczne i energooszczędne systemy 
grzewcze, w tym pompy ciepła Panasonic ECOCuTE. 
Ponadto przy projektowaniu Fujisawy SST wzięto pod 
uwagę ryzyko występowania trzęsień ziemi i wykorzy-
stano rozwiązania pozwalające zapobiegać ich skutkom. 

Zwycięzcy konkursu Panasonic Pro Awards z wizytą w Japonii

Kurs dla monterów, sieci instalacji  
i urządzeń sanitarnych

CSzZ zaprasza do udziału w ogólnopolskim komplek-
sowym szkoleniu dla monterów: sieci, instalacji i urzą-
dzeń sanitarnych. Tematyka: Kurs mistrzowski, Kurs 
energetyczny w zakresie grup G1, G2, G3, Kurs lutowa-

cza ręcznego miedzi metodą kapilarną, Kurs montażu 
klimatyzatorów.
Termin: 19.03-5.06.2016 r. więcej informacji o kursach 
pod numerem: 12 289 04 05.

Od stycznia nastąpił wzrost udziału własnego w kre-
dytach mieszkaniowych do 15%. Jednak część ban-
ków może umożliwić uzyskanie kredytu z 10% wkła-
dem pod warunkiem zastosowania dodatkowych 
zabezpieczeń. Po przyjęciu przez KNF Rekomenda-
cji S, pojawiły się głosy, że zahamuje to popyt na ryn-
ku mieszkań. 
Jednak w 2014 roku, kiedy wkład własny wynosił 5%, 
banki udzieliły ponad 174 tys. kredytów o wartości  
37 mld zł, podobnie jak rok wcześniej, kiedy obowiązko-
wego wkładu nie było. Tylko w listopadzie 2015 roku in-
deks zapotrzebowania na kredyty mieszkaniowe wzrósł 
o blisko 16%. 
Od początku 2015 roku średnia wartość indeksu wynio-
sła 3,4%, natomiast od lipca – 8,7%. Dlatego również 
teraz liczba kredytów może się utrzymać na podob-
nym poziomie, zwłaszcza że Rekomendacja S pozwa-
la na to, żeby klient wniósł tylko 10% w gotówce, a 5% 
– w innej formie. 

Kredyty hipoteczne: 
większy wkład własny

Junkers liderem jakości

Marka Junkers otrzymała prestiżowy tytuł „Konsumenc-
ki Lider Jakości – GRAND PRiX 2015”.
wyróżnienie Grand Prix w ogólnopolskim programie 
„Konsumencki Lider Jakości 2015” wskazuje ambasa-
dorów najwyższej jakości produktów na polskim rynku. 
Przyznawane jest wąskiemu gronu marek, które zdobyły 
najwyższe oceny w badaniu konsumenckim i są postrze-
gane jako liderzy nie tylko wąskich kategorii produkto-
wych, ale całej branży. Badanie przeprowadzone w 2015 
roku potwierdziło, że Junkers należy do elitarnej grupy 
najlepiej postrzeganych oraz ocenianych marek w ca-

łej branży budowlanej. 
„Konsumencki Lider 
Jakości” to ogólnopol-
ski program konsumenc-
ki, prowadzony przez Redak-
cję Strefy Gospodarki, niezależnego dodatku dystry-
buowanego wraz z Dziennikiem Gazetą Prawną. Bada-
nie przeprowadzane w ramach całej edycji 2015 obję-
ło próbą ponad 10 000 respondentów. Marka Junkers 
otrzymała wyróżnienie Grand Prix już po raz drugi, co 
potwierdza jej wysoką pozycję na polskim rynku.

http://www.instalreporter.pl
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Immergas na Facebooku

w styczniu 2016 roku immergas uruchomił nowy ka-
nał komunikacji: swój profil na Facebooku. wzbogaci 
on firmowy portal firmy o możliwości zamieszczania 
mniej oficjalnych komunikatów, relacji z imprez targo-
wych, konferencji, czy praktycznie na żywo informo-
wania klientów i przyjaciół firmy o wydarzeniach w fir-
mie lub akcjach. 
Swoją szczególnie dużą aktywność właśnie w 2016 roku 
firma immergas uzasadnia: W tym roku mija 20 lat od 
chwili, kiedy marka   Immergas  pojawiła się na polskim 

rynku. Z tego względu chcemy podziękować naszym 
partnerom handlowym, klientom oraz wszystkim współ-
pracownikom za zaufanie i wybór naszych produktów. 
Zapewniamy Was, że nadchodzący rok będzie wyjątko-
wy. Czeka na Was szereg inicjaty w związanych z jubile-
uszem, w tym także konkursów, w których będziecie mo-
gli wygrać atrakcyjne nagrody. Zapraszamy do śledzenia 
naszego profilu na Facebooku i mamy nadzieję, że przez 
kolejne lata będziemy mogli dbać o to, aby w Waszych 
domach gościła ciepła i przytulna atmosfera.

Raport IEO nt. rozwoju mikroinstalacji OZE do 2030

instytut Eneretyki Odnawialnej udostępnia opracowanie wy-
konane dla Fundacji wwF pt. „Krajowy plan rozwoju mikro-
instalacji odnawialnych źródeł energii do roku 2030 roku”. 
Opracowanie przedstawia mapę drogową rozwoju sektora 
energetyki prosumenckiej i obywatelskiej, opartego na wy-

korzystaniu małych i mikroinstalacjach OZE do wytwarza-
nia energii elektrycznej i ciepła w budownictwie mieszkanio-
wym, przemysłowym i  rolniczym (tzw. generacja rozsiana). 
Pobierz raport
www.ieo.pl

Rozwiązanie kRzyżówek z numeRu 12/2015 
instalRepoRteRa 

kRzyżówka z fiRmą kessel  
hasło: HyBRyDowa pRzepompownia kessel eColift Xl

Zestawy otrzymują:
Piotr Bednarczyk, Remigiusz Michalik, Robert Suchań

kRzyżówka z fiRmą mitsuBisHi eleCtRiC  
hasło: mitsuBisHi eleCtRiC klimatyzaCJa  

naJwyższeJ klasy
Nagrody otrzymują:

 Tomasz Ziomek – bluzę XL, Józef Orzech – kalkulator,  
Beata Żelichowska – parasol

kRzyżówka z fiRmą stieBel eltRon  
hasło: inweRteRowe pompy CiepŁa

Torby rozmaitości otrzymują:
Karol Stanowski, Leszek Cegłowski, Łukasz Sikora

kRzyżówka z fiRmą uniweRsal  
hasło: wentylatoR maG oDDeCH  

Dla aRCHitektuRy
Kalendarze otrzymują: Franciszek Ciecierski, Zbigniew Kciuk,  

Dawid Wróbel, Małgorzata Gwizda, Przemysław Kiąca, Piotr Płocki,  
Sylwia Smoleń, Barbara Bisikiewicz, Jarosław Dadasiewicz,  

Jan Podwórny, Jarosław Przybylski, Jan Kalinowski,  
Adam Stępniak, Krzysztof Lis, Szymon Zacharski,  

Jacek Sierakowski, Izabela Kołodziej, Weronika Mikołajczyk,  
Zbigniew Bieńkowski, Andrzej Jaworowski, Kamil Brzozowski, 

Michał Pindel, Justyna Borowa, Arkadiusz Jeziak,  
Michał Wesołowski, Monika Zabielska, Mieczysław Robert 
Foremski, Adam Kukla, Marcin Maksymiuk, Artur Nowicki

kRzyżówka z fiRmą wilo  
hasło: wilo yonos maXo JeDna pompa  

Do wszystkiCH zastosowaŃ
Torby rozmaitości otrzymują:

Błażej Sidwa, Krzysztof Stachel, Mateusz Wojtaszek

BOSCH: produkt manager 
IGLOTECH: kierownik działu 
marketingu 
HARMANN: koordynator sprzedaży 
JUWENT: doradca techniczny 
LINDAB: asystent 
APP-Projekt: inspektor nadzoru 
PROFEN: projektant 
KLIMAT SOLEC: kosztorysant 
LECHAR: specjalista 
WARBUD: specjalista ds. wycen 
KAN: sprzedawca 
RESPOL: dyrektor oddziału 
VALVEX: przedstawiciel handlowy 
VINSAR: doradca 
NIBE-BIAWAR: opiekun klienta 
ONNINEN: handlowiec 
TADMAR: doradca techniczno-
handlowy 
CALEFFI: specjalista ds. 
administracyjno-handlowych 
SUNEX: pracownik działu technicznego 
BONGIOANNI: inżynier wsparcia 
SAR PW: serwisant 
POUJOULAT: doradca techniczny 
INVENA: kierownik marketingu 
IGLOTECH: kierownik oddziału 
RESPOL: specjalista ds. techniczno-
handlowych 
MAKROTERM: dyrektor handlowy 
WADEX: kierownik działu handlowego 
IGLOTECH: specjalista ds. sprzedaży 
HVAC&R 
BIMs PLUS: specjalista ds.zakupów  
i zamówień 
HAIER: doradca techniczno-handlowy 
IGLOTECH: doradca techniczno-
handlowy HVAC&R 
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Prestiżowa nagroda dla KLIMA-THERM 

Firma KLiMA-THERM otrzymała wyróżnienie „inwestor  
w Kapitał Ludzki” w konkursie organizowanym przez Ob-
serwatorium Zarządzania. Certyfikat nadany na drodze 
niezależnego badania opinii pracowniczej jest potwier-
dzeniem profesjonalizmu KLiMA-THERM jako pracodaw-
cy oraz dbałości firmy o stałe podnoszenie standardów 
pracy i budowania kultury organizacyjnej sprzyjającej roz-
wojowi pracowników. we wszystkich poddanych badaniu 
obszarach, tj. m.in. ogólna satysfakcja z pracy, kompeten-
cje, osobista motywacja, czy identyfikacja z organizacją, 
firma KLiMA-THERM uzyskała oceny wyższe niż średnia 
przypadająca na przedsiębiorstwa o podobnej wielkości 
i tożsamej specyfice działalności. Niewątpliwym atutem 
KLiMA-THERM okazał się wysoki poziom zaangażowania 
pracowników, będący jednym z czynników bezpośrednio 
wpływających na najwyższe standardy obsługi klienta, które 
to firma w swojej działalności stawia na pierwszym planie. 

uroczystość wręczenia statuetek laureatom 
konkursu odbyła się 14 grudnia 2015 roku w Pałacu 
Prymasowskim w warszawie. Nagrodę odebrała  
Anna Sierant, dyrektor ds. personalnych 

W terminie 20-21 kwietnia 2016 roku na Wydziale In-
żynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej odbę-
dzie się II edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 
OSA. Wydarzenie to dedykowane jest studentom, dok-
torantom oraz pracownikom naukowym kierunków 
związanych z szeroko pojętą tematyką środowiska. 

Konferencja poświęcona jest trzem głównym tematom:
•	Odpady	–	problematyka	odpadów	opakowaniowych,	
technologia spalarni odpadów, korzyści wynikające z 
budowy spalarni, współpraca spalarni z miejskim sys-
temem ciepłowniczym, recykling odpadów;
•	Środowisko	–	tematy	związane	z	wentylacją,	klimatyza-
cją i ogrzewnictwem, oczyszczaniem ścieków oraz uzdat-
nianiem wody, a także energooszczędne budownictwo;

•	Atmosfera	–	zagadnienia	filtracji	powietrza,	ochrony	
jakości powietrza, instalacji przemysłowych, metodyki 
pomiarów zanieczyszczeń, a także smogu w Krakowie.

Za organizację wydarzenia odpowiadają Studenckie 
Koło Naukowe wentylacji, Klimatyzacji i Ogrzewnictwa 
„Equilibrium” oraz Studenckie Koło Naukowe Gospo-
darki Odpadami, działające na wydziale inżynierii Śro-
dowiska Politechniki Krakowskiej. 
Tegoroczna edycja zostanie zorganizowana w standar-
dzie Zielonego wydarzenia. Oznacza to, że negatyw-
ny wpływ na środowisko związany z organizacją i prze-
prowadzeniem konferencji będzie ograniczony, a dzięki 
współpracy z Fundacją Aeris Futuro emisje dwutlenku 
węgla zostaną poddane offsetowi.

Szczegóły na: www.osa.wis.pk.edu.pl 

Przy współpracy komitetu organizacyjnego oraz Ma-
łopolskiego Centrum i Laboratorium Budownictwa 
Energooszczędnego organizowane jest także wyda-
rzenie towarzyszące pod hasłem „Dni Otwarte No-
woczesnych Technologii”. Wydarzenie to odbędzie 
się 22 kwietnia 2016 r. w budynku Małopolskiego 
Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego, 
mieszczącym się na kampusie Politechniki Krakow-
skiej przy ul. Warszawskiej 24. 

Dzień otwarty ma na celu pokazanie nowoczesnych 
rozwiązań stosowanych w branży inżynierii środowiska 
przez ekspertów znanych firm z polskiego rynku. w czasie 

trwania impre-
zy przewidywa-
ne są warsztaty 
techniczne, po-
kazy realizowa-
ne przez znane 
firmy oraz oprowadzanie po budynku MLBE, który jest 
unikatowym centrum naukowo-badawczym, służą-
cym badaniom nad zagadnieniami energooszczędno-
ści w budownictwie, pracy instalacji wewnętrznych czy 
komfortu cieplnego.

20-21 kwietnia – Ogólnopolska Konferencja Nauko-
wa „Odpady – Środowisko - Atmosfera” 
22 kwietnia – Dni Otwarte Nowoczesnych Technologii

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa OSA (ODPADY – ŚRODOWISKO – ATMOSFERA) 

Warsztaty projektanta – zarezerwuj termin już dziś!

w dniach 6-7 października 2016 r. w Domu Technika w warszawie odbędą się „warsztaty pracy projektanta i rzeczo-
znawcy instalacji i sieci sanitarnych” organizowane przez Polskie Zrzeszenie inżynierów i Techników Sanitarnych.

Tematyka warsztatów będzie obejmować następujące dziedziny: gazownictwo, wodociągi i kanalizację, ciepłow-
nictwo, ogrzewnictwo, wentylację i klimatyzację, oczyszczanie miast i osiedli oraz gospodarkę odpadami i dzie-
dziny pokrewne.

W czasie Warsztatów będą omawiane następujące zagadnienia:
•	warsztat	projektanta,
•	komputerowe	wspomaganie	procesu	projektowania,
•	zakres	i	zawartość	projektu,
•	wymagania	prawne,
•	perspektywy	rozwoju	i	nowoczesne	technologie.

w celu uzyskania dalszych informacji na temat warsztatów, zapraszamy 
do odwiedzenia strony www.pzits.pl/warsztaty2016, a także profilu 
Linkedin (https://pl.linkedin.com/in/warsztatypzits).
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Z dniem 30.12.2015 r. spółka Reflex-Polska Sp. z o.o.  
z siedzibą w wąbrzeźnie została przekształcona w spół-
kę komandytową. 
Spółka korzysta z nowej nazwy Reflex PL Spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 
(lub Reflex PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią sp.k.). Zmiana formy prawnej jest skutkiem reorga-
nizacji w grupie kapitałowej Reflex i ma dla przedsię-
biorstwa Reflex Polska charakter wyłącznie techniczny. 
Spółka będzie prowadziła dotychczasową działalność 
bez zmian i regulowała wszystkie swoje zobowiązania. 
wszystkie dane kontaktowe Spółki pozostały bez zmian.

Zmiana nazwy 
spółki Reflex

Motywem przewodnim tegorocznej edycji będą inspi-
racje. uczniowie wezmą udział m.in. w kreatywnych 
warsztatach na Politechnice warszawskiej i wrocław-
skiej, spotkają się z młodymi wynalazcami oraz będę 
uczyli się sztuki wystąpień publicznych. 
warsztaty ze studentami uczelni technicznych będą mo-
tywowały uczniów gimnazjów do samodzielnej pracy. 
w bogatej ofercie warsztatów znalazły się takie tematy 
jak m.in. mobilna robotyka, czyli sterowanie robotem 
za pomocą smartfona i tabletu, budowa i działanie ła-
zika marsjańskiego, wytrzymałość konstrukcji na przy-
kładzie budowy mostów czy materiały kompozytowe 
wykorzystywane w bolidach.
w urzędzie Patentowym odbędą się zajęcia z udziałem 
ekspertów, na których uczniowie dowiedzą się, w jaki 
sposób prezentować swoje wynalazki, aby w przyszłości 
pozyskać potencjalnych inwestorów. Poza umiejętno-
ściami technicznymi, gimnazjaliści będą mogli rozwinąć 

swoje kompetencje miękkie. warsztaty z autoprezen-
tacji prowadzone przez psychologa pomogą im lepiej 
przygotować się do wystąpień publicznych. Dodatko-
wą inspiracją dla gimnazjalistów będą filmy z udziałem 
młodych naukowców, którzy mają już na swoim koncie 
pierwsze osiągnięcia w zakresie wynalazczości.
Gimnazjaliści biorący udział w warsztatach będą mo-
gli po raz kolejny zmierzyć się w konkursie na wynala-

zek. 10 najlepszych projektów w warszawie i wrocła-
wiu otrzyma dofinansowanie od firmy Bosch. Komisja 
konkursowa nagrodzi 3 najlepsze prototypy w każdym 
z miast. Oprócz trzech podstawowych kategorii konkur-
sowych, została wprowadzona czwarta tzw. Open, obej-
mująca zgłoszenia dotyczące nowych technologii, np.: 
strony www, grafiki, animacji, gry lub aplikacji mobilnej.
www.akademiawynalazcow.edu.pl

Rusza 6. edycja Akademii Wynalazców im. Roberta Boscha

Firma Jaga aktywnie uczestniczy w obchodach zbliża-
jącego się jubileuszu 25-lecia firmy Kalmar – ogólnopol-
skiej sieci salonów z ogrzewaniem. Jako partner strate-
giczny tego wydarzenia Jaga przygotowała cykl szkoleń 
w całej Polsce pod hasłem „Konwekcja bez tajemnic”. 
25-lecie Kalmar to szeroko zakrojona akcja promocyj-
no-szkoleniowa, w której oprócz samego Jubilata bio-
rą udział Strategiczni Partnerzy firmy – rekomendowani 
producenci ogrzewania. urodziny realizowane pod ha-
słem Projekt 25 przygotowane zostały jako cykl 25 wy-
darzeń takich jak premiery nowych produktów, progra-
my szkoleniowe, wydanie nowego katalogu oraz konkurs 
na grzejnik roku. Szkolenia odbędą się w największych 
miastach w całym kraju. Kilka jubileuszowych spotkań 
miało już miejsce, bowiem cała akcja urodzinowa Kal-
mar trwać będzie blisko rok: od 25 września 2015 r. do 
25 sierpnia 2016. Główna część imprezy jest jednak jesz-
cze przed nami – są to szkolenia przygotowane przez 
producentów ogrzewania oraz konkurs.
Już w styczniu 2016 r. ruszają prezentacje dla projektantów 
wnętrz, architektów i instalatorów przygotowane przez 
firmę Jaga Polska. Tematem zajęć warsztatowo-szkole-
niowych, które poprowadzi Dariusz Majchrzak, będzie 
konwekcja. w planie spotkań znajdują się m.in. zagad-
nienia związane z korzyściami i ograniczeniami wynika-
jącymi z zastosowania tego sposobu dystrybucji ciepła, 
temat konwekcji swobodnej i wymuszonej oraz propo-
zycje produktowe Jaga w każdym segmencie ogrzewa-
nia (kanałowym, ściennym, stojącym, dekoracyjnym). 
Szkolenia Jaga w salonach Kalmar: 12 i (Sopot), 26 i (war-
szawa – Salon Jaga Art Studio w Galerii Saska Kępa), 
16 ii (wrocław), 18 ii (Kraków), 3 vi (Poznań) oraz w 16 vi  
(Katowice).
w styczniu w salonach Kalmar oraz na www.kalmar.waw.
pl rusza konkurs na Grzejnik Roku. Firma Jaga również 
bierze w nim udział. 

Jaga szkoli na 
urodzinach Kalmar

1 stycznia 2016 r. Danfoss Poland formalnie przejął firmę 
vacon sp. z o.o., prowadzącą w Polsce działalność w za-
kresie sprzedaży przemienników częstotliwości. vacon 
to firma specjalizująca się w technice napędowej, do tej 
pory jeden z głównych konkurentów Danfoss. 
w wyniku przejęcia, Danfoss Poland będzie prowadzić 
działalność w zakresie sprzedaży przemienników czę-
stotliwości vACON®, jak i vLT®, w ramach działu Dan-
foss Drives (Napędy Elektryczne). Polski oddział będzie 
mógł zaoferować klientom szersze portfolio konkuren-
cyjnych, innowacyjnych produktów oraz szeroko poję-
te wsparcie techniczne. 
Po połączeniu obu przedsiębiorstw szefem organizacji 

Danfoss Drives w Polsce pozostanie dyrektor sprzeda-
ży Marek Szwonek. w styczniu 2016 r. nastąpi przenie-
sienie biura, serwisu i magazynu produktów vACON® 
do Grodziska Mazowieckiego, gdzie znajduje się fabry-
ka Danfoss Poland. 10 pracowników tworzących do tej 
pory firmę vacon Poland sp. z.o.o. dołączy do obecne-
go 12-osobowego działu Napędów Elektrycznych w fir-
mie Danfoss Poland.
Danfoss jako pierwszy producent na świecie urucho-
mił w roku 1968 seryjną produkcję przetwornic często-
tliwości. Są one w chwili obecnej najbardziej efektyw-
nym rozwiązaniem pozwalającym szybko i w istotny 
sposób zredukować zużycie energii. 

Danfoss Poland przejmuje Vacon
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Autor: Adolf Mirowski
wydanie i, Kraków 2015
Do nabycia przez stronę internetową: 
http://schematy.info/shop.php 
Cena: 150 PLN brutto + koszty transportu 15 PLN (szt.)

Dlaczego warto mieć ten poradnik?
w Polsce od kilku lat notowany jest ciągły wzrost zain-
teresowania odnawialnymi źródłami energii. w dziedzi-
nie kolektorów słonecznych, Polska jest już znaczącym 
krajem na rynku europejskim pod względem liczby in-

stalacji montowanych rocznie. Należy 
jednak zwrócić uwagę na to, że pra-
wie we wszystkich przypadkach wybo-
ru ofert kierowano się wyłącznie ceną  
i nie zawsze zwracano uwagę na para-
metry jakościowe instalacji jako całości. 
Przyczyn takiego stanu jest zapewne 
wiele, ale jedną z nich jest nadal brak 
fachowej wiedzy i doświadczenia wie-
lu jeszcze osób czy instytucji, które zaj-
mują się doradztwem dla inwestorów. 
Skutkiem tego znaczna liczba instala-
cji z kolektorami słonecznymi i pom-
pami ciepła nie działa tak, jak oczeki-
wał tego użytkownik.
Obecnie zauważa się także rosnące za-
interesowanie technologią pomp cie-
pła, głownie dzięki działalności Polskiej 
Organizacji Rozwoju Technologii Pomp 
Ciepła (PORT PC). w tej dziedzinie ist-
nieje także wiele aspektów technicz-
nych, które mają znaczący wpływ na 
efektywną i długotrwałą pracę pomp 
ciepła. Niektóre z tych zagadnień opi-
sano w niniejszym poradniku.
Celem poradnika jest przede wszyst-
kim przedstawienie wybranych para-
metrów, wyjaśnienie istotnych pojęć  
i definicji, które używane są w dziedzi-
nie kolektorów słonecznych i pomp 
ciepła. wyjaśniono ich rolę i znaczenie  

w pracującej instalacji oraz ich wpływ na końcowe efekty 
energetyczne, ekologiczne i ekonomiczne. Podano rów-
nież wiele przykładów i analiz dotyczących projektowa-
nia oraz eksploatacji instalacji. Zaproponowano ramo-
we algorytmy postępowania w procesie inwestycyjnym, 
podkreślono znaczenie specjalistycznych programów sy-
mulacyjnych, nadzoru nad wykonawstwem oraz monito-
rowaniem wybranych parametrów w celu oceny i weryfi-
kacji wykonanych instalacji. w poradniku podano także 
przykłady ankiet do identyfikacji obiektów, propozycje 
zapisów do SiwZ (Specyfikacji istotnych warunków Za-
mówienia) oraz sugerowane kryteria oceny ofert.
w poradniku opisano również wybrane przykłady insta-
lacji referencyjnych, w których efekty uzyskane w prak-
tyce pokrywają się z wynikami obliczeń symulacyjnych. 
Zilustrowano również kilka rozwiązań, które nie są za-
lecane do naśladowania.
w trakcie opracowania poradnika autor odbył wizytę 
studyjną w Szwajcarii, podczas której poznał obiekty 
z rożnymi technologiami pozyskiwania energii odna-
wialnej, a w tym między innymi instalacje kolektorów 
słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła  
i elektrowni wodnych. Niektóre z tych obiektów opisano  
w poradniku. Pozyskane informacje i doświadczenia z tej 
wizyty potwierdzają wysoki stan wiedzy i obywatelską 
postawę mieszkańców Szwajcarii w zakresie energety-
ki odnawialnej. Na uwagę zasługuje ich wyjątkowa dba-
łość o jakość, szczegóły techniczne, a także racjonalność  
w gospodarowaniu środkami publicznymi.
Znaczna część tego poradnika poświęcona jest także ochro-
nie jakości powietrza. Podano szereg przykładów obliczeń, 
zestawień, tabel i wykresów ułatwiających podejmowanie 
decyzji odnośnie wyboru urządzeń grzewczych. Zapropo-
nowano autorskie propozycje skali oceny substancji szko-
dliwych, klasy technologii oraz certyfikaty budynków pod 
względem redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Podręcznik dobrych praktyk w zakresie doboru i wykorzystania  
odnawialnych źródeł energii oraz likwidacji niskiej emisji 

Adolf Mirowski

Podręcznik dobrych praktyk w zakresie
doboru i wykorzystania odnawialnych
źródeł energii oraz likwidacji niskiej emisji
Poradnik doradcy technicznego inwestora

•  Pompy ciepła

•  Kolektory słoneczne

•  Przykłady redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza ARL MIROWSKI

Nowa strona internetowa została przygotowana w taki 
sposób, aby ułatwić dostęp do informacji o firmie, usłu-
gach i produktach oraz aktualnościach. 
Znajdują się na niej wszystkie informacje dostępne we 
wcześniejszej wersji serwisu, wzbogacone o nowe ele-
menty i funkcjonalności. 

Nowa strona 
www.harmann.pl
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20 stycznia br. podczas konferencji prasowej zainaugu-
rowana została tegoroczna, 14. Edycja Biegu ulicą Piotr-
kowską Rossmann Run, który uznawany jest za jedną 
z najlepiej zorganizowanych imprez biegowych w Pol-
sce. Przez czternaście ostatnich edycji zawody zyska-
ły ogromną renomę w kraju, a w 2015 roku wydarzenie 
nominowane było do nagrody impreza Roku w katego-
rii biegów na 10 km.
Sponsorem tytularnym biegu już po raz czwarty zosta-
ła firma Rossmann. w tym roku do grona sponsorów 
dołączył immergas. To pierwsze duże wydarzenie, które 
sponsorujemy. Rok 2016 to wyjątkowy rok dla Immergas 
Polska, gdyż obchodzimy jubileusz 20-lecia działalności 
naszej firmy. To tu, w Łodzi, od 20 lat tworzy się historia 
polskiego oddziału firmy Immergas. Chcemy coraz moc-

niej angażować się w działania odbywające się w mieście 
i w ten sposób promować Łódź wśród naszych kontrahen-
tów i pracowników – uzasadnia decyzję o wsparciu Ma-
ciej Czop, dyrektor zarządzający firmy.
Organizatorzy i władze miasta spodziewają się, że czter-
nasta edycja Biegu ulicą Piotrkowską Rossmann Run 
może zgromadzić na starcie ponad 5 tys. osób. Przy 
okazji biegu głównego odbędą się również imprezy 
dodatkowe – Mini Bieg ulicą Piotrkowską dla najmłod-
szych biegaczy, jak również marszobieg na 1500 m dla 
wszystkich tych, którzy dopiero zaczynają swoją przy-
godę z bieganiem.
Zapisy do biegu głównego na dystansie 10 km już ruszyły 
na www.biegpiotrkowska.pl. Na życzenie immergas uru-
chomiona została specjalna kategoria instalator Branży 
Grzewczej, do której mogą zapisywać się zainteresowani 
udziałem instalatorzy. w tej kategorii wręczone zostaną 
nagrody specjalne ufundowane przez immergas.
Zapraszamy do udziału!

Immergas partnerem jednej z najlepszych  
imprez biegowych w Polsce 

instytut Energetyki Odnawialnej w imieniu Agencji Soma 
zaprasza do udziału w Targach ELEKTROTECHNiKA  
w dniach 27-29 stycznia 2016 roku. Targi odbywają się  
w Centrum wystawiennicze EXPO XXi w warszawie.
Podczas Targów odbędzie się szkolenie adresowane do 
firm z sektora fotowoltaiki. 
Fotowoltaika – modele biznesowe 
dla małych i średnich firm
29 stycznia, sala C1b, I piętro 
wśród tematów:
- w sieci czy poza siecią? Jak małe instalacje OZE, ma-

gazyny energii i systemy hybrydowe zmieniają dotych-
czasowe modele biznesowe w energetyce - Grzegorz 
wiśniewski, Prezes instytutu Energetyki Odnawialnej
- Dobór i montaż odpowiedniego zestawu systemu fo-
towoltaicznego - Maciej Kowalski, GRODNO
- Zabezpieczenie systemów fotowoltaicznych (izolowa-
nie i rozłączanie instalacji, ochrona przeciwporażenio-
wa, ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa) – Zbi-
gniew Błażejewski, JEAN MuELLER POLSKA 
Kontakt w sprawie udziału w szkoleniu:
www.elektroinstalacje.pl

Szkolenie z fotowoltaiki podczas targów 
ELEKTROTECHNIKA

Hurtownia AQuA Grupa SBS z Zielonej Góry przygoto-
wała program stypendialny dla studentów 2 i 3 roku 
studiów dziennych i stopnia oraz 1 i 2 roku studiów ii 
stopnia. Zgłoszenia można wysyłać do 15.02.2015 r. 
AQuA Grupa SBS Sp. z o.o. to stabilna firma, tworząca 
historię branży instalacyjnej, grzewczej i pompowej od 
przeszło 35 lat. Jako dynamicznie rozwijająca się sieć 
14 hurtowni branżowych, poszukuje do zespołu han-
dlowego kreatywnych osób, którym zależy zarówno 
na budowaniu marki firmy, jak i na stabilnej przyszło-
ści i własnym rozwoju. Osoby starające się o stypen-
dium powinny studiować wydziale inżynierii Środowi-
ska, na jednej z poniższych specjalności: zaopatrzenie 
w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów, urzą-
dzenia sanitarne.
Co jest oferowane w ramach stypendium:
- comiesięczne stypendium pieniężne;

- możliwość zdobywania wiedzy praktycznej;
- uczestnictwo w szkoleniach;
- możliwość podjęcia pracy w dogodnych godzinach – 
wg ustaleń i za osobnym wynagrodzeniem.
Po zakończeniu edukacji najlepsi mogą liczyć na zatrud-
nienie w Pionie Handlowym w jednym z 14 oddziałów 
spółki oraz na możliwość dalszego rozwoju i doskona-
lenia zawodowego.
Osoby zainteresowane programem stypendialnym Hur-
towni AQuA Grupa SBS powinny przesłać swoje kandy-
datury drogą elektroniczną na adres sekretariat@aqua.
net.pl. lub osobiście w biurze zarządu w siedzibie spół-
ki w Zielonej Górze przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25. 

Studencie zdobądź stypendium od Hurtowni 
AQUA Grupy SBS
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Pierwsze 3000 mikroinstalacji OZE

Najnowsze dane mówią o spektakularnym przyro-
ście liczby mikroinstalacji przyłączonych do sieci OSD  
w pierwszych trzech kwartałach 2015 roku. Zbudowano 
niemalże 2100 prosumenckich systemów. Łączna liczba 
mikroinstalacji, które zostały przyłączone do sieci zbli-
ża się do 3 tysięcy. 
Dane za pierwsze trzy kwartały mogą dziwić, bo pro-
sumenci funkcjonują w obecnie niekorzystnym oto-
czeniu ekonomicznym i prawnym. Do końca roku 
2015 właściciele mikroinstalacji sprzedawali nadwyż-
ki energii do sieci po 80% ceny z ubiegłego roku, czy-
li po zaledwie 0,13 zł/kwh. 
Przewidywany wzrost cen za sprzedaż nadwyżek do 
ok. 0,16 zł/kwh w niewielkim stopniu zwiększy przy-
chody ze sprzedaży energii do sieci. Jednocześnie 
dziwić może niski uśredniony stopień wykorzystania 

energii wyprodukowanej w mikroinstalacjach prosu-
menckich na potrzeby własne, który wynosi ok. 32%, 
choć cena energii nabywanej przez prosumentów  
z sieci jest 2,5-krotnie wyższa od ceny, po jakiej sprze-
dają nadwyżki do sieci. Takie warunki prawne i relacje 
cen są atrakcyjne finansowo dla tzw. sprzedawców zo-
bowiązanych (spółek obrotu przedsiębiorstw energe-
tycznych), a prosumenci w „czynie społecznym” po-
magają energetyce zawodowej, na tyle, na ile  tych 
warunkach mogą, także w zwiększaniu tzw. rezerwy 
operacyjnej, która zapewne przyda się w czasie kolej-
nego szczytu letniego. Paradoksem jest to, że system 
wsparcia spowodował transfer środków prywatnych 
zaadresowany nie do tej strony, która ponosi zasad-
niczy wysiłek i ryzyko. 
www.ieo.pl

Jaka będzie branża grzewcza w 2016 roku wg De Dietrich 

Rok 2015 upłynął branży grzewczej pod znakiem 
przygotowań do wprowadzenia Dyrektywy ErP. Poja-
wiło się wiele nowych urządzeń, a producenci prze-
ścigali się w akcjach promocyjnych na kotły, któ-
rych nie mogą już sprzedawać. Jaki będzie rok 2016?  
Firma De Dietrich prezentuje najważniejsze trendy 
w branży grzewczej na 2016 rok. 
wpływ Dyrektywy ErP na rynek zaznaczy się w drugim 
kwartale nowego roku. Przez pierwszych kilka miesięcy 
2016 roku kotły wyłączone przez Dyrektywę, a zgroma-
dzone w dystrybucji mogą być sprzedawane aż do wy-
czerpania zapasów. Co więcej, kotły klasyczne są tań-
sze, więc trafiały często do użytkowników kierujących 
się niższą ceną. Teraz ta grupa odbiorców zapewne sku-
pi się na najtańszych kotłach kondensacyjnych lub se-
mikondensacyjnych. Oby nie przyniosło to znacznego 

obniżenia jakości i funkcjonalności tych urządzeń. Nie-
którzy producenci mogą upatrywać w tym swojej szan-
sy na obniżenie kosztów produkcji.
Dyrektywa wymaga też poprawy efektywności pomp 
ciepła i zasobników c.w.u., więc trwałym trendem bę-
dzie technologiczny rozwój także tych urządzeń. w latach 
późniejszych Dyrektywa będzie też dotyczyć kotłów sta-
łopalnych, co powinno spowodować dalsze ograniczenie 
niepożądanych emisji i poprawę jakości tych urządzeń.
Branża OZE w naturalny sposób skorzysta na wprowa-
dzeniu Dyrektywy. Nowe szanse i potencjał rynkowy 
otwiera się przed pompami ciepła, rozwiązaniami hy-
brydowymi i w przyszłości kogeneracyjnymi. Moda na 
oszczędność i samowystarczalność w produkcji ener-
gii elektrycznej i systemie ogrzewania jest już trwałym 
trendem, niska cena przestaje być jedynym faktorem 

wyboru i decyzji inwestycyjnej. Oczywiście inne tren-
dy będą w budownictwie nowych obiektów, a inne na 
rynku modernizacji instalacji, gdzie często spotykamy 
ograniczenia istniejącej konstrukcji budynku, ale doce-
lowo wszyscy na tym skorzystają. Albo czynnie – użyt-
kując bardziej efektywne urządzenia, albo biernie – od-
dychając czystszym powietrzem.
Rok 2016 będzie kolejnym rokiem walki ze smogiem. 
ustawa antysmogowa dała samorządom realne narzę-
dzie do tworzenia regulacji na temat tego, jakim pali-
wem czy za pomocą jakiego kotła będzie można ogrze-
wać domy w danym mieście czy gminie. To, czy miasta  
z niej skorzystają, to na razie zagadka, ale trzeba pamię-
tać, że według statystyk to właśnie ogrzewanie gospo-
darstw domowych jest w prawie 90% przyczyną zanie-
czyszczeń powietrza. 

To czy inne miasta pójdą drogą Krakowa, wrocławia 
czy warszawy w walce ze smogiem, nie jest oczywiste. 
wiadomo jednak, że w obecnej perspektywie finanso-
wej uE i krajowych funduszach środowiskowych znaj-
dują się środki na wymianę starych kotłów i zastąpie-
nie ich bardziej ekologicznymi rozwiązaniami. Branża 
grzewcza prawdopodobnie skorzysta na tych progra-
mach, zachęcając klientów do wymiany urządzeń w ra-
mach dotacji czy preferencyjnych pożyczek. 
Rok 2016 będzie wyjątkowo bogaty w programy krajowe 
i europejskie. Obok znanej powszechnie Kawki będzie 
funkcjonował program Lemur dla budynków użytecz-
ności publicznej, Ryś wspierający termomodernizację 
budynków jednorodzinnych czy Bocian dla zwiększe-
nia produkcji energii z instalacji wykorzystujących OZE. 
Możliwości będzie naprawdę dużo. 

Do tej pory firma ventia była kojarzona m.in., jako wyłącz-
ny dystrybutor największego na polskim rynku typoszeregu 
central wentylacyjnych marki Komfovent (wydajności od 170 
do 100 000 m3/h). Obecnie oferta firmy została wzbogacona  
o kompletne rozwiązania basenowe duńskiej firmy Dantherm,  
tj. osuszacze powietrza oraz centrale wentylacyjne prze-
znaczone do basenów. Firma ventia, jako wyłączny przedsta-
wiciel Dantherm na polskim rynku HvAC, oferuje od grudnia 
2015 r. pełny typoszereg urządzeń producenta oraz świadczy 
serwis gwarancyjny na terenie całej Polski. Dantherm posia-
da bogaty typoszereg osuszaczy ściennych, mobilnych oraz 
kanałowych. Różnorodność urządzeń pozwala dopasować idealnie rozwiązanie do osuszania obiektów w trakcie 
budowy, do muzeów, kościołów, archiwów oraz małych, średnich i dużych basenów. Rozwiązania proponowane 
przez Dantherm osuszają powietrze za pomocą wbudowanej pompy ciepła. 

Ventia wyłącznym 
dystrybutorem Dantherm
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Jeszcze kilkanaście, czy kilka lat temu modna była idea 
„domu inteligentnego” – nafaszerowanego automaty-
ką i tak naprawdę praktycznie niemożliwego do obsłu-
gi przez przeciętnego mieszkańca. Dziś pojęcie domu 
komfortowego jest rozumiane zupełnie inaczej: ma być 
on nowoczesny, ale praktyczny, użytkowy, „dla czło-
wieka”… także w rozumieniu rozwiązań grzewczych. 
 
Jakie urządzenia będą urządzeniami najbliższej 
przyszłości? Czy jakieś konkretne rozwiązanie ma 
szansę zdominować technikę grzewczą?
Najbliższa przyszłość należy do pomp ciepła i fo-
towoltaiki – te rozwiązania przeżywać będą dyna-
miczny rozwój. w Polsce rynek grzewczy w nowych 
inwestycjach zdominują oczywiście kotły kondensa-
cyjne z racji wymagań dyrektywy ErP. Myślę, że znaj-
dzie się spora grupa inwestorów chętnych na ukła-
dy hybrydowe, szczególnie w rozwiązaniach pompa 
ciepła powietrzna + kocioł. w zastosowaniach prze-
mysłowych z kolei przyjdzie czas na coraz powszech-
niejsze zastosowanie kogeneracji, także trigeneracji. 
viessmann także w tym segmencie rynku ma mocną 
pozycję, już w bardzo wielu obiektach użyteczności 
publicznej pracują nasze skomplikowane i bardzo 
technologicznie zaawansowane układy.
Szanse mają też nowe technologie. Na rynku niemiec-
kim pracują już układy grzewcze z niskotemperatu-
rowymi systemami ogniw paliwowych viessmann.  
Na ich masowe zastosowanie trzeba jeszcze jednak 
chwilkę poczekać, pewnym ograniczeniem jest bo-
wiem reżim pracy (maks. 18 h/dobę, konieczność 
przerw postojowych itp.) i koszt (urządzenie vitovalor  
o mocy 1 kw to na rynku niemieckim koszt 26 700 euro). 
innym przykładem zupełnie nowej, bardziej wyda-
nej technologii jest… kropka kwantowa. Pozwólmy 
jej jednak jeszcze „dojrzeć”. 

Viessmann na wiosnę na targach ISH pokazał kil-
ka naprawdę innowacyjnych rozwiązań. Które już 
są w sprzedaży i które z nich z kolei cieszą się naj-
większym zainteresowaniem rynku? 

Na targach iSH największy nacisk – w ramach 
nowych urządzeń – położyliśmy na hybrydy za-
równo jako jednostki kompaktowe, jak i układy 
dwóch urządzeń grzewczych. Ta nasza propozy-
cja świetnie została przyjęta przez rynek niemiec-
ki, ale mamy całkiem sporo ciekawych inwesty-
cji także w Polsce.
Nowy kolektor zaprezentowany po raz pierwszy na 
targach iSH 2015 – vitosol 200-T – w Polsce będzie 
dostępny od kwietnia 2016 r. Jego cechą charakte-
rystyczną jest wyjątkowo wysokie bezpieczeństwo 
eksploatacji. Osiągnięto to dzięki zastosowaniu no-

 
  Technika grzewcza chyba nigdy nie przeży-

wała tak dynamicznego rozwoju jak w ostatnich 
latach – rozwój OZE, kogeneracja, nowe rozwią-
zania hybrydowe... Czy Pana zdaniem ten po-
stęp jeszcze nabierze tempa i jak istotny jest  
w tym mechanizmie „klient”? 
Możemy spodziewać się zwiększenia tempa zmian. 
Główną przyczyną dynamicznego rozwoju jest poszu-
kiwanie jak najbardziej energooszczędnych, a więc ta-
nich w eksploatacji rozwiązań. Coraz więcej ludzi zwra-
ca uwagę na wysokość opłat bieżących i jest w stanie 
jednorazowo przeznaczyć na zakup wysokosprawne-
go i energooszczędnego systemu grzewczego relatyw-
nie więcej w fazie inwestycji, aby jednak zapewnić jego 

tańszą późniejszą eksploatację. Stąd zainteresowanie 
pompami ciepła, czy układami hybrydowymi. 
Jednocześnie warto tutaj zaznaczyć, że sam aspekt 
ekonomiczny schodzi już i jeszcze mocniej zejdzie  
w najbliższym czasie na drugi plan w wyniku wymagań 
narzucanych przez standardy unijne a dotyczących sys-
temów grzewczych i budynków niskoenergetycznych.

Przeprowadziłam wiele wywiadów podczas swojej pracy i wiem, jak bardzo to, czy będzie 
on interesujący dla Czytelników zależy od rozmówcy, jego ochoty podzielenia się pewnymi 
faktami, liczbami czy swoim podejściem do branży. Wiele było w InstalReporterze wywiadów 
ciekawych, bardzo konkretnych, pokazujących pozycję firm na rynku czy styl ich działania. 
Ten jednak jest troszkę inny. Sebastian Warysiak potrafi zaskoczyć …spojrzeniem  
na rynek, ujęciem mechanizmów rządzących zrachowaniami klientów czy nawet 
sposobem pokazywania wyników firmy.

Małgorzata Tomasik

VIESSMANN  
– zawsze świeże 
spojrzenie na rynek

O zmianach na rynku i …w firmie

WyWiadu udzielił prezes Viessmann sp. z o.o. sebastian Walerysiak

Rośnie też stale świadomość potrze-
by „komfortu”  u nowych inwestorów. 
Dla nich rozwiązanie ogrzewania  w ich 
domu oznacza często realizację kon-
kretnego marzenia, nie mają więc za-
hamowań po sięganie po środki unijne. 

Sebastian walerysiak, prezes viessmann Sp. z o.o. 
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Spore wyzwanie więc to edukacja społeczeństwa  
w tym zakresie. viessmann bardzo dużo uwagi i cza-
su poświęca temu zagadnieniu: organizujemy pre-
zentacje w gminach, bierzemy udział w najróżniej-
szych konferencjach, targach. Staramy się wiedzę  
o nowoczesnych technologiach krzewić też pośred-
nio np. poprzez uzmysławianie ludziom, jakie szkody 
w ich sąsiedztwie robi palenie węglem, wtedy szu-
kają oni innych rozwiązań. 

Czy Pana zdaniem zmienia się postrzeganie pol-
skiego hydraulika? 
Myślę, że już dawno odeszliśmy od modelu hydrau-
lika typu „pan Zdzisio”. O wiedzy, czy wyposażeniu 
warsztatu instalatora-fachowca nikogo chyba nie 
trzeba już przekonywać. Dziś instalator to specjali-
sta sięgający po nowe technologie, coraz chętniej 
korzystający też z internetu i aplikacji doborowych 
czy ułatwiających serwis. 
viessmann ma bardzo duże doświadczenie w edu-
kacji i dokształcaniu instalatorów. Zauważyliśmy 
naprawdę spore zainteresowanie wiedzą przekazy-
waną na platformie elektronicznej w postaci webi-
nariów. Cieszą się one na tyle dużym powodzeniem, 
że niektóre edycje wykładów musimy powtarzać,  
w ramach wymiany opinii między prowadzącym  
a słuchaczami posłuchać można interesujących 
dyskusji pokazujących problemy instalacyjne.  
Na początku liczba słuchaczy wynosiła około 40, dziś  
w każdym webinarium bierze udział około 100 osób.
viessmann od zawsze bardzo dużą wagę przykładał 
do edukacji technicznej specjalistów. Jako jedyna 
firma w branży od ponad 10 lat oferuje kształcenie  
w Akademii viessmann (Policealnej Szkole Nowocze-
snych Technik Grzewczych). Nigdy nie mieliśmy też 
problemu z naborem. Dziś naszą ambicją jest nie licz-
ba słuchaczy, a jakość ich wiedzy. Zmieniliśmy troszkę 
podejście do słuchaczy, bardzo zaostrzając kryteria eg-
zaminów – zdać powinni tylko ci, którzy się bardzo do-
brze nauczyli i są rzetelnie przygotowani do pracy z cza-
sami bardzo skomplikowanymi układami grzewczymi. 

Viessmann jakiś czas temu przeżył duże zmiany 
w zarządzie. Czy sądzi Pan, że zadziałało to jak 
w piosence „...a po burzy, przychodzi dzień”…?
Zmiany są potrzebne i jak wszystko w życiu niosą 
pewne pozytywne i negatywne elementy. My po-
staraliśmy się inaczej spojrzeć na rynek, zaczęliśmy 
przebudowywać strukturę sprzedaży, ściślej współ-
pracować z instalatorem. 

Koncentrujemy się więc obecnie na pozyskaniu jak 
największej rzeszy instalatorów, którzy będą od-
powiednio przeszkoleni na naszych urządzeniach. 
Mamy nadzieję, że uda nam się zbudować sieć do-
brze funkcjonujących ekip wykonawczych stano-
wiących pewnego rodzaju centrum kompetencyjne. 
Oczywiście z założeniem powiązania ich z Partne-
rami – Firmami Partnerskimi i Salonami Firmowy-
mi. Często też nasi partnerzy oferują oprócz sprze-
daży także wykonawstwo. 
Obecnie mamy już 1200 partnerów i 1500 insta-
latorów z nami współpracujących. Dla przykładu  
w Niemczech liczba instalatorów powiązanych z mar-
ką viessmann to 18 000 osób. Od jakiegoś czasu dzia-
ła już nasz program obsługi instalatora – określona 
struktura wzajemnej współpracy i opieki nad insta-
latorem. Przed nami jednak ciągle dużo pracy…  

wej powłoki ThermProtect, która w przypadku bra-
ku odbioru ciepła ogranicza absorpcję kolektora  
i nie pozwala na osiągnięcie temperatury stagnacji. 
wśród kotłów największym zainteresowaniem cie-
szy się vitodens 200. 

Rok 2015 już za nami i myślę, że to dobry moment 
by choć szacunkowo podsumować ten okres dzia-
łalności Viessmann Sp. z o.o. 
Generalnie patrząc na ostatnie 3 lata widzimy 
wyraźną poprawę sytuacji w branży grzewczej, 
co my także jako aktywny uczestnik tego rynku 
odczuwamy. Po dość trudnym 2013 roku, kolej-
ny 2014 rok podsumowaliśmy z wynikiem bar-
dzo dobrym. 

Oczywiście jest to wielka zasługa wytężonej pra-
cy całego zespołu (pracowników i partnerów fir- 
my viessmann), ale też… uwarunkowań rynko-
wych. Znaczący wpływ na realizację celu obroto-
wego miały programy działające w gminach i mia-
stach, programy dofinansowania np. systemów 
grzewczych wykorzystujących OZE, redukcji ni-
skiej emisji, wymiany kotłów węglowych na gazo-
we i wiele innych.

Jakie Pana zdaniem wydarzenie/wprowadzone 
wymagania prawne ostatniego okresu najbar-
dziej odbiją się na dalszym funkcjonowaniu ca-
łej branży grzewczej? 

Bez wątpienia dyrektywa ErP oznacza przełom na 
rynku grzewczym. Rok jednak 2016 nie będzie peł-
nym obrazem rynku po ErP. 

Potrzebujemy tylko mądrego ustawodawcy i …nie 
mogą naszego działania zdominować populistycz-
ne zapędy na powrót do gospodarki „Polska wę-
glem stoi”.

Jakie są największe bolączki polskiego społe-
czeństwa w odniesieniu do stosowania zaawan-
sowanych technologicznie urządzeń grzewczych? 
Czy np. pompa ciepła to oferta skierowana tylko 
do najbogatszych?
Czasami ograniczeniem stosowania nowoczesnych 
urządzeń jest nie tylko wyobrażenie potencjalnych 
inwestorów o wysokim koszcie inwestycyjnym da-
nego rozwiązania – co może oczywiście rodzić zro-
zumiałe obawy, ale też paradoksalnie o wysokich 
kosztach eksploatacyjnych jak np. niesłuszne obawy 
w przypadku pomp ciepła o kosztach energii elek-
trycznej. Koszt w wysokości 12 000 zł za pompę cie-
pła jest porównywalny z kotłem, a koszty eksploata-
cyjne dużo niższe.

Jeśli spojrzymy na funkcjonowa-
nie rynku w polsce i jego proble-
my, to najpilniejszą kwestią nie jest 
redukcja Co2, a likwidacja niskiej 
emisji. Jeśli zrobimy to drugie, to 
obniżenie poziomu Co2 będzie sa-
moczynnym efektem tego działa-
nia. tak więc w pierwszej kolejno-
ści powinniśmy się skoncentrować 
na tym, co jako polska jesteśmy  
w stanie zrobić, a rzeczywiście  
w praktyce możemy ograniczyć 
spalanie paliw kopalnych w kotłach 
domowych. 

Dotychczas nasz model sprzeda- 
ży polegał na stworzeniu sieci  
partnerów – salonów firmowych  
i firm partnerskich Viessmann,  
w których klient indywidualny  
mógł zasięgnąć pełnej informacji 
o naszej ofercie i zakupić dane roz-
wiązanie grzewcze. teraz pracujemy 
nad wzbogaceniem tego modelu  
o sieć instalatorów z nami współ-
pracujących, którzy równocześnie 
są polecani np. przez nasze salony.  

Śmiało mogę powiedzieć, że rok 
2015 z kolei był dla naszej firmy re-
welacyjny. zrealizowaliśmy swoje 
cele już w 11 miesięcy. nasza poli-
tyka rynkowa zakładała zadania za-
równo w ujęciu obrotowym, jak  
i sztukowym. oba te założenia pla-
nu udało się przekroczyć. 
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Bardzo dobrym parametrem określającym wodę jaką 
mamy w naszej instalacji, jest współczynnik równo-
wagowy wody LSI (Langelier Saturation Index). 
Jest to najczęściej stosowany wskaźnik potencja-
łu zakamieniania wody, a  dokładnie indeks równo-
wagi. Opiera się on na termodynamicznej tendencji 
tworzenia kamienia węglanowego.  

LSi ukazuje tendencję do tworzenia i wzrostu zaka-
mieniania wraz ze zmianami pH wody.
•	LSI	<	0:	zauważa	się	właściwości	korozyjne	wody,
•	LSI	>	0:	może	tworzyć	się	kamień	(wytrącanie	CaCO3).

w warunkach gwarancji producenta najczęściej po-
dawane są przedziały dozwolonego LSi pomiędzy -1 
a 0,4. wynika z tego, że nie zawsze zupełnie zdemira-
lizowana woda jest najlepsza w instalacji, ponieważ 
niewielka warstwa kamienia węglanowego wpływa 
ochronnie np. na zbiornik wody (to tak jakby stwo-
rzyć dodatkową warstwę emalii w zbiorniku).  

Czy zawsze najmniejsza twardość wody 
jest dobra?

Na poniższej grafice widać, że nie jest to poprawne 
stwierdzenie. 
Pokazane są tu wyniki badań w istniejącej instala-
cji pompy ciepła w domu jednorodzinnym z zasto-
sowanym zmiękczaczem bez regulacji.  
Dla operujących stopniami niemieckimi: ilość mg/l 
Ca2+ jako CaCo3 dzielimy przez 17,8.

Wnioski:
✓ jeśli pH jest niższe niż 7, zmiękczanie wody musi 
być dokonywane ostrożnie. Niskie pH przyspiesza 
zjawisko korozji dla miedzi i żelaza;
✓ jeśli woda nie jest zbyt twarda (twardość poniżej 
120 mg/L CaCO3, tj. 6,74 st. niemieckich), zmiękcza-
nie nie jest potrzebne;
✓ należy unikać zmiękczania wody do bardzo niskich 
wartości (przyspieszona korozja miedzi i żelaza). 

w grudniowym numerze instalReportera zamieszczo-
ne zostały artykuły omawiające zagadnienia związa-
ne z parametrami wody głównie grzewczej. 
w firmie Hewalex mającej w swojej ofercie kolekto-
ry słoneczne i pompy ciepła, również zauważamy 
wpływ jakości wody na pracę i żywotność urządzeń 

oraz całych instalacji. Z naszych obserwacji wynika 
jednak, że największe problemy występują w przy-
padku ogrzewania wody użytkowej, w tych ukła-
dach bowiem występuje wyższa temperatura niż 
w instalacjach c.o. oraz woda jest także dość czę-
sto „wymieniana”. 

Problemy 
podgrzewania  
wody użytkowej  
– jakie pH i LSI?  

Odpowiedzi udzielił: szymon piWoWarczyk
Inżynier ds. pomp ciepła HEWALEX

Jak obliczyć LSi  
dla naszej wody?

LSI określa się wzorem LSI = pH - pHs, 
gdzie: 
pH – jest to zmierzona wartość pH wody,
pHs – jest to pH dla stanu nasycenia 
wody węglanem wapnia CaCO3, zgod-
nie z wzorem 
pHS = 9,3 + A + B - C - D, 
A = 0,1 ∙ (log10 [TDS] - 1); 
B = -13,12 ∙ log10 (ºC + 273) + 34,55; 
C = log10 (Ca2+ jako CaCO3) - 0,4; 
D = log10 (alkaliczność jako CaCO3)

Woda przed zmiękczaczem 

Zmiękczacz 
wody

Woda po zmiękczeniu

Przykład badana wody w domu jednorodzinnym w Ciężkowicach, gdzie 
zastosowano stację zmiękczającą wodę, bez regulacji 

Dopuszczalny zakres

maleje rośnieLSI
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-woda w założonych warunkach przewyższyły pier-
wotne założenia zespołu projektowego.
w przypadku nowego budynku mieszkalnego za-
równo pompy ciepła gruntowe, jak i powietrze-wo-
da osiągają odpowiednią wartość energii pierwot-
nej, bez żadnych dodatkowych źródeł. w przypadku 
gruntowej pompy ciepła zapotrzebowanie na ener-
gię pierwotną osiągnęło wartość 95,7 kwh/(m²∙rok),  
dla pompy ciepła powietrze- woda było to 98,4 kwh/
(m²∙rok). Natomiast dla ogrzewania z ciepłowni to 
107,6 kwh/(m²∙rok). Przy zastosowaniu pompy cie-
pła w budynku jednorodzinnym jest możliwe uzy-
skanie klasy energetycznej budynku B, a przy do-
datkowym zastosowaniu na dachu fotowoltaiki klasy 
energetycznej A.
Patrząc na obliczone koszty cyklu życia w okresie  
25 lat, pompy ciepła są bezkonkurencyjne. Koszt roz-
wiązania z gruntową pompą ciepła wynosił 173 €/m² 
oraz w przypadku pompy ciepła powietrze-woda  
183 €/m². w przypadku zastosowania sieci ciepłow-
niczej koszty wyniosły 225 €/m².

  W projekcie przeanalizowane zostało roczne 
zużycie energii pierwotnej budynku oraz koszt cy-
klu życia instalacji grzewczej. Ogrzewanie z sieci cie-
płowniczej porównano z instalacją wykorzystującą 
pompy ciepła. w projekcie wzięto pod uwagę trzy 
różne rodzaje budynków: typowy fiński dom wolno 
stojący, nowy budynek mieszkalny oraz wyremon-
towany apartament z 1960 roku. Badaniom zosta-
ły poddane rozwiązania wykorzystujące gruntowe 
oraz powietrzne pompy ciepła, w tym pompy ciepła 
typu powietrze-woda, powietrze-powietrze, a także 
pompy ciepła wykorzystujące powietrze wyrzutowe. 
wszystkie badane koncepcje miały pewne wspólne 
wartości w zakresie efektywności energetycznej np. 
oświetlenie LED, wodny system ogrzewania. Poziom 
odniesienia dla nowych budynków, o niemal zero-
wym zużyciu energii, został zdefiniowany w projek-
cie o nazwie FinZEB. Poziom zalecany przez projekt 
FinZEB został osiągnięty przez wszystkie typy pomp 

ciepła badane w projekcie HP4NZEB. Biorąc pod 
uwagę wyremontowany apartament z 1960 roku, 
wszystkie instalacje z pompą ciepła osiągają niższy 
poziom zapotrzebowania na energię pierwotną niż 
w przypadku sieci ciepłowniczej, która została uży-
ta, jako poziom odniesienia. 
Symulacje badanych obiektów wraz z instalacjami 
pozwoliły również zwrócić uwagę na konieczność 
wykorzystania chłodzenia w budynkach o niemal 
zerowym zużyciu energii, w celu zapewnienia kom-
fortowych warunków środowiska wewnętrznego  
w ciągu roku. 
Badania wykazały, że najbardziej opłacalna i efek-
tywna ze wszystkich typów instalacji była gruntowa 
pompa ciepła. Pozwoliły również na obalenie stereo-
typu, że temperatura zewnętrzna w Finlandii jest zbyt 
niska, aby osiągnąć dobrą wydajność i efektywność 
powietrznych pomp ciepła. wyniki badań w zakre-
sie skuteczności stosowania pomp ciepła powietrze-

Pompy ciepła w Finlandii…
Optymalne w budynkach o niemal zerowym zużyciu energii

przeprowadzony w finlandii projekt badawczy „Hp4nzeB  
– Heat pump Concepts for nearly zero energy Buildings” 
pokazuje, że stosowanie indywidualnych pomp ciepła  
w budynkach o niemal zerowym zużyciu energii jest 
bardziej opłacalne od korzystania z ogrzewania z sieci 
ciepłowniczej. Dotyczy to wszystkich typów pomp ciepła, 
również powietrznych. wyniki projektu podkreślają  
rolę pomp ciepła, jako opłacalnego, ekologicznego  
i efektywnego energetycznie źródła ciepła.

Fiński dom jednorodzinny [Źródło: pixabay.com]

udział urządzeń grzewczych stosowanych w nowych budynkach jednorodzinnych  w Finlandii,
[Źródło danych: Rakennustutkimus RTS OY]

http://www.instalreporter.pl


Projekt zrealizowany w Finlandii pokazuje, że pompy 
ciepła są bardzo korzystnym rozwiązaniem przy re-
alizacji koncepcji budynków o niemal zerowym zu-
życiu energii. Największą ich zaletą jest możliwość 
stosowania zarówno do ogrzewania, przygotowywa-
nia c.w.u., jak również do chłodzenia pomieszczeń. 
Jak dodaje przewodniczący komitetu sterującego 
projektem, dyrektor wykonawczy Stowarzyszenia 

Pomp Ciepła SuLPu, Jussi Hirvonen: „Projekt po-
zwolił solidne udowodnić, że gdy w życie wejdzie 
wymóg UE, aby wszystkie nowe budynki były 
budynkami o niemal zerowym zużyciu energii, 
pompy ciepła będą najprawdopodobniej jednym  
z najlepszych rozwiązań grzewczych”. Kraje wyso-
ko rozwinięte, a wśród nich Finlandia już od lat do-
ceniają ich potencjał. w Polsce rynek tych urządzeń 
wciąż jest jeszcze w początkowej fazie rozwoju. Ba-
dacze dowiedli również, że stosowanie powietrznych 
pomp ciepła przy finlandzkim klimacie jest możliwe  
i opłacalne ekonomicznie. Polska, ze swym łagodniej-
szym klimatem, powinna brać przykład z tego kraju.  
Źródło: PORT PC, SuLPu  

Całkowite, jednostkowe koszty życia LCC dla badanych rozwiązań grzewczych w projekcie HP4NZEB
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  Biorąc pod uwagę rekomendacje udzielone 
przez Komitet Techniczny nr 316 PKN, stowarzysze-

nie SPiuG, wielu producentów urządzeń i systemów 
grzewczych, warto potraktować wytyczne PORT PC 
cz. 4 i 5 jako obowiązkową pozycję w bibliotece pro-
jektanta czy instalatora instalacji grzewczych i cie-
płej wody użytkowej. 

Czy producenci działający w branży też tak sądzą? 
Czy brakowało takiej publikacji, czy mogą stać się 
standardem w firmowych zaleceniach…?
O wypowiedź poprosiliśmy kilka firm o bardzo zróż-
nicowanej ofercie: od pomp , zaworów, przez grzej-
niki i systemy rurowe, po firmy z ofertą zasobników 
i podgrzewaczy czy kolektorów…  

W numerze grudniowym InstalReportera zamieściliśmy dwa artykuły omawiające, 
jak ważne są kwestie jakości wody w instalacjach grzewczych i c.w.u. Publikacje  
te powstały na bazie „Wytycznych PORT 
PC cz. 4 i 5 (VDI 2035 cz. 1 i 2). 
Wytyczne projektowania, wykonania 
i odbioru instalacji z pompami ciepła 
dotyczące zapobiegania szkodom  
w systemach grzewczych, w których 
nośnikiem ciepła jest woda” (cz. 4: 
osadzanie się kamienia kotłowego 
w systemach podgrzewania ciepłej 
wody użytkowej oraz w systemach 
grzewczych, w których nośnikiem 
ciepła jest woda; cz. 5: korozja 
spowodowana oddziaływaniem 
wody grzewczej). 

Branża o wytycznych dot.  
jakości wody – VDI 2035 cz. 1 i 2 

Czy są potrzebne? Czy już są stosowane? 

Artykuł „Nowe wytyczne  
PORT PC dot. jakości wody”

Pobierz

Artykuł „Jaką wodę stosować  
w instalacjach grzewczych  
– studia przypadków”

Pobierz

wilo Polska jako jeden z czołowych producentów pomp wi-
rowych i systemów pompowych, bardzo pochlebnie i przy-
chylnie odnosi się do inicjatywy Polskiej Organizacji Rozwoju 
Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) związanej z implemen-
tacją na rynek polski branżowych standardów dot. zapo-
biegania szkodom w systemach grzewczych, w których 
nośnikiem jest woda. 
Jakość przetłaczanego medium ma bezpośredni wpływ na 
warunki eksploatacji układów pompowych, a wdrożenie wy-
tycznych dla projektowania, wykonywania i eksploatacji sys-
temów ogrzewczych oraz podgrzewu ciepłej wody pozwoli 
na wyeliminowanie licznych negatywnych następstw poja-
wiania się zanieczyszczeń w instalacjach wodnych, zwięk-
szając tym samym niezawodność oraz efektywność pracy 
układów pompowych.

WILO

Bartosz Tywonek
Dział Marketingu

Wilo Polska Sp. z o.o.

Jako firma Hewalex w pełni popieramy działania mające polepszyć jakość wody w instala-
cjach grzewczych oraz wody użytkowej. Zarówno w przypadku kolektorów słonecznych, jak  
i pomp ciepła przekazywanie ciepła odbywa się najczęściej poprzez wymienniki. Są to elemen-
ty wrażliwe na zabrudzenia lub narosty kamienia wapiennego, ponieważ powodują zmniej-
szenie przepływu i tworzą dodatkową izolację cieplną. Z punktu widzenia kolokwialnie mó-
wiąc zbyt twardej wody, spotykamy się z problemami niedogrzewania do zadanej temperatury 
oraz wzrostami kosztów eksploatacji pomp ciepła (wyższa temperatura czynnika roboczego 
ze względu na brak odpowiedniego odbioru ciepła w wymiennikach). Lekarstwem może być 
okresowe płukanie wymienników środkami czyszczącymi. Problemy jednak zdarzają się nie 
tylko z powodu twardej wody – w polskich warunkach woda czerpana np. z przydomowych 
studni może mieć własności korozyjne (z takimi sytuacjami spotkaliśmy się zwłaszcza na te-
renach rolniczych, gdzie woda studzienna miała w sobie rozpuszczone duże ilości nawozów).  
w tym przypadku występuje szybkie zniszczenie instalacji i zasobnika wody użytkowej. w swo-
ich materiałach technicznych zawsze poruszamy kwestie związane z jakością wody oraz ewen-
tualnym sposobom przeciwdziałania lub czyszczenia urządzeń np. z kamienia wapiennego. 

HEWALEX

Szymon Piwowarczyk
Inż. ds. pomp ciepła

HEWALEX sp. z o.o. komandytowa

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2015/12/IR_2015_12-Nowe-wytyczne-PORT-PC-dot.-jako%C5%9Bci-wody.pdf
http://instalreporter.pl/ogolna/jaka-wode-stosowac-w-instalacjach-grzewczych-studia-przypadkow/


15s t r.0 1 / 2 0 1 6
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

Efektywność i niezawodność funkcjonowania instalacji HvAC nie zale-
ży tylko i wyłącznie od przyjętych założeń projektowych oraz zastoso-
wanych urządzeń. w praktyce okazuje się, że instalacja wyposażona  
w najwyższej jakości urządzenia może również mieć problemy z osią-
gnięciem wysokiej sprawności oraz niezawodności całego systemu. 
Dzieje się tak, ponieważ często pomija się kwestie związane z jakością 
czynnika w instalacji, co może mieć poważne konsekwencje podczas 
wieloletniej eksploatacji systemu. Z punktu widzenia producenta ar-
matury premium zapewnienie właściwej jakości czynnika jest kluczo-
we dla zagwarantowania poprawności działania armatury. wystarczy 
tylko zauważyć tendencje rynku do wdrażania armatury o coraz bar-
dziej skomplikowanej budowie. Dotyczy to zarówno zaworów termosta-
tycznych (np. z ogranicznikiem przepływu), jak i armatury równoważą-
cej (np. zawory niezależne od ciśnienia).  Armatura ta umożliwia proste 
zrównoważenie hydrauliczne układu poprzez nastawę przepływu pro-
jektowego bezpośrednio na zaworze, ale z uwagi na dosyć skompliko-
waną budowę zaworu wymagane jest zapewnienie właściwej jakości 
czynnika. wieloletnie doświadczenie firmy Oventrop pokazuje, że nie 
zawsze jakość czynnika w instalacjach grzewczych i chłodniczych jest 
na akceptowalnym poziomie, co może wynikać z braku jasno określo-
nych wytycznych projektowych. Należy pamiętać o tym, że to właśnie 
na armaturze równoważąco-regulacyjnej mamy największe przewę-
żenia w instalacji i dlatego ryzyko ich zablokowania jest bardzo wyso-
kie. Dlatego mając na uwadze długoletnią eksploatację systemów wy-
posażonych w armaturę Oventrop rekomendujemy stosowanie się do 
wytycznych PORT PC cz. 4 i 5 opracowanych na bazie niemieckich wy-
tycznych vDi 2035 cz. 1 i 2. Ponadto zwracamy szczególną uwagę na 
konieczność zawarcia informacji na ten temat w części opisowej pro-
jektów instalacji jako osobny punkt dotyczący procedur odbiorowych.

OVENTROP 

Grzegorz Onyszczuk
Menadżer ds. kluczowych  

projektów inwestycyjnych
Oventrop Sp. z o.o.

Nowe wytyczne PORT PC (cz. 4 i 5) ujednolicają podejście do tematu 
uzdatniania wody do napełniania i uzupełniania instalacji grzewczych 
w Polsce.  Temat szkód w instalacjach i urządzeniach grzewczych spo-
wodowanych niewłaściwą jakością wody jest poważnym problemem 
dla użytkowników, szczególnie w kontekście rozpoczęcia stosowania 
w ostatnim czasie wysokowydajnych urządzeń grzewczych z małą po-
jemnością wodną, które są bardzo wrażliwe na osadzanie kamienia ko-
tłowego i występowanie na większości terytorium Polski, wody o du-
żej twardości. Bazując na niemieckich wytycznych vDi 2035 cz. 1 i 2  
z 2005 roku, instrukcje te w sposób czytelny i precyzyjny przedstawia-
ją zalecenia, jak poprawnie projektować i wykonywać systemy grzew-
cze pod kątem odpowiedniej jakości wody w instalacji, dzięki czemu 
można uniknąć usterek spowodowanych nieprawidłową eksploata-
cją instalacji. Pozytywne opinie Polskiego Komitetu Normalizacyjne-
go oraz Stowarzyszenia Producentów i importerów urządzeń Grzew-
czych potwierdzają zasadność i wiarygodność informacji zawartych  
w zaprezentowanych przez PORT PC wytycznych.
Firma Robert Bosch sp. z o.o. widząc zagrożenia płynące z niewłaści-
wego przygotowania wody grzewczej, od dawna posługuje się w swo-
ich materiałach (np. arkusz roboczy K8 – uzdatnianie wody do instala-
cji grzewczych) informacjami zawartymi w wytycznych vDi 2035 cz. 1  
i 2.  Dokumenty te przywoływane są w materiałach informacyjnych, ma-
teriałach projektowych, instrukcjach montażu, jak również materiałach 
szkoleniowych. Prawa gwarancyjne dotyczące kotłów obowiązują w po-
wiązaniu z opisanymi wymaganiami i prowadzoną książką eksploatacji. 
Mamy nadzieję, że nowe wytyczne PORT PC będą powszechnie stoso-
wane nie tylko przez wykonawców instalacji z pompami ciepła, ale przez 
wszystkich profesjonalistów z branży grzewczej, co sprawi, że wykony-
wane instalacje będą trwalsze i bardziej niezawodne. 

JUNKERS BOSCH

Dominik Tomaszewski 
Inżynier Produktu 

Robert Bosch Sp. z o.o.

Prawidłowe parametry wody w instalacjach centralnego 
ogrzewania, jak również przygotowania ciepłej wody użyt-
kowej zapewniają długoletnią, bezawaryjną pracę układu 
niezależnie od zastosowania źródła ciepła. Firma viessmann 
w wytycznych projektowych oraz instrukcjach technicznych 
zaleca, aby woda stosowana do napełniania zładu instalacji 
spełniała wymagania wytycznych technicznych vDi 2035 cz. 
1 i 2, które w czytelny sposób określają najważniejsze para-
metry jakościowe wody i ich wpływ na instalację grzewczą 
w zależności o materiałów, z których jest wykonana. Realia 
rynku wskazują, że urządzenia grzewcze, których wymien-
niki wykonane są ze stali szlachetnej o wysokich właściwo-
ściach wytrzymałościowych pracują w instalacjach zbu-
dowanych z różnego typu materiałów, tj. stal, aluminium, 
tworzywa sztuczne, gdzie należy zwrócić szczególną uwa-
gę na korozyjne właściwości wody. Podczas szkoleń tech-
nicznych dla instalatorów, projektantów, jak również słu-
chaczy Akademii viessmann przekazywane są informacje 
dotyczące prawidłowej eksploatacji urządzeń ze względu 
na parametry wody grzewczej. Przygotowane przez Polską 
Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła „wytyczne 
projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami 
ciepła” cz. 4 i 5 stworzone na podstawie wytycznych tech-
nicznych vDi 2035 cz.1 i 2 z pewnością będą jedną z pozy-
cji, która ułatwi poruszanie się w temacie eksploatacji sys-
temów grzewczych. Precyzyjnie opisane parametry, jakie 
powinna spełniać woda w instalacjach grzewczych w ukła-
dach z pompami ciepła, mogą i powinny być stosowane  
w odniesieniu do każdej instalacji grzewczej. 

VIESSMANN

Jakub Pawłowicz
Wykładowca 

Akademia  
Viessmann

http://www.instalreporter.pl
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Jakość wody ma kluczowe znaczenie w eksploatacji nie tylko instalacji grzewczych, ale także instalacji ciepłej 
i zimnej wody użytkowej. wieloletnie doświadczenie naszej firmy pokazuje, że niestety zagadnienia związa-
ne z jakością wody w instalacjach są bardzo często niedoceniane czy wręcz bagatelizowane i dopiero kwestie 
związane z reklamacjami uszkodzonych urządzeń w odniesieniu do zapisów zawartych w warunkach gwa-
rancyjnych producenta, uświadamiają klientom całą złożoność i wagę zagadnienia oraz fakt, że nie są to tylko 
niewiele znaczące wartości, a konkretne parametry jakościowe wody, które powinny być spełnione, aby pra-
ca urządzeń w instalacjach grzewczych była przez cały okres ich użytkowania bezawaryjna, czyli tak jak to się 
zgodnie z założeniami powinno zawsze odbywać. Coraz częściej spotykamy się także z problemami wynikają-
cymi z nieodpowiedniej jakości wody w instalacjach wody użytkowej, które są szczególnie narażone na korozję 
lub inkrustację, ponieważ są to systemy otwarte o stałym dopływie świeżej wody. Dlatego, jeśli mamy jakiekol-
wiek wątpliwości co do jakości wody, to dobór technologii i materiałów powinien być poprzedzony badaniem 
jej parametrów fizykochemicznych istotnych z punktu widzenia wpływu na rury i armaturę. Praktyka pokazu-
je, że może wystąpić wiele czynników takich, jak agresywny charakter wody zawierającej dwutlenek węgla lub 
chlor, które wpływają destrukcyjnie na metalowe elementy instalacji np. mosiądz. w takiej sytuacji najlepiej 
jest zastosować systemy rur i kształtek z tworzyw sztucznych, które są w pełni odporne na wymienione powy-
żej czynniki. Jeśli z jakiejś przyczyny nie jest to możliwe, wtedy należy zastosować układy do uzdatniania wody.  
Należy jednak pamiętać, że dobór takiego układu powinien być każdorazowo skonsultowany ze wszystkimi pro-
ducentami urządzeń zastosowanych w instalacji. wytyczne PORT PC cz. 4 i 5 opracowane na bazie niemieckich 
wytycznych vDi 2035 cz. 1 i 2 stanowią w naszym odczuciu znakomitą próbę zebrania w „jednym miejscu” ca-
łej niezbędnej wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z jakością wody w eksploatowanych systemach. Cho-
ciaż w pierwotnym założeniu wytyczne miały zapełnić lukę w regulacjach dotyczących układów eksploato-
wanych z pompami ciepła, to wydaje się, że mają szansę stać się powszechnie znanym i szeroko stosowanym  
w branży standardem umożliwiającym prawidłowe projektowanie i eksploatację systemów z wodą jako medium.

RETTIG HEATING

Marcin Kotas
Manager Produktu

Ogrzewanie Podłogowe i Systemy Rurowe
Rettig Heating Sp. z o.o.

Redakcja instalReportera dziękuje serdecznie wszystkim firmom, które zgodziły się wypowiedzieć  
odnośnie nowych wytycznych. Państwa opinie pokazały, że jakość wody stosowanej w instalacjach 
zarówno grzewczych, jak i – a może szczególnie – c.w.u. ma niebagatelny wpływ na sprawne i bezawaryjne 
działanie tych systemów i urządzeń w nich zamontowanych. Bardzo często uszkodzenie urządzenia nie jest 
wynikiem jego wady, a właśnie złej jakości wody. Dbajmy więc wszyscy o jej odpowiednie parametry.

w dniach 13-14 kwietnia 2016 na Stadio-
nie we wrocławiu odbędą się Międzyna-
rodowe Targi inEnerg® OZE + Efektyw-
ność Energetyczna dające możliwość 
wymiany wiedzy i doświadczeń na płasz-
czyźnie krajowej i międzynarodowej. we 
współpracy ze stowarzyszeniami branżo-
wymi, REECO Poland organizuje konfe-
rencje i fora dotyczące najważniejszych 
tematów z zakresu OZE i efektywności 
energetycznej:

Środa, 13 kwietnia 2016
- iii Międzynarodowe Młodzieżowe Forum 
Energii Odnawialnej w ramach vii Dolnośląskiego 
Forum Energii Odnawialnej
- II edycja seminarium: Rozwój inwestycji 
kogeneracyjnych w Polsce
- Workshop: Praktyczne aspekty projektowania  
i instalowania systemów fotowoltaicznych
- XV Forum Energia w gminie
- Korzyści dla przedsiębiorstw wdrażających inwestycje 
ukierunkowane na efektywność energetyczną 
(konferencja 2-dniowa)

Czwartek, 14 kwietnia 2016
- Przyszłość zielonych inwestycji w świetle Ustawy OZE
- Korzyści dla przedsiębiorstw wdrażających inwestycje 
ukierunkowane na efektywność energetyczną 
(konferencja 2-dniowa)
- II Dzień Rolnictwa Rolnik z energią. OZE przyszłością 
polskiego rolnictwa

Rejestrując się do 11 marca 2016 można otrzymać 
20% zniżki na opłaty za udział w konferencjach.

•  Więcej             •  Rejestracja

Targi InEnerg we Wrocławiu

Rząd zapowiada rezygnację z programu MdM

wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz 
Smoliński poinformował w Sejmie, iż rząd nie zakłada 
wydłużenia programu „Mieszkanie dla Młodych”. Zapo-
wiedział jednocześnie nowy program. MdM obowiązu-
je do końca 2018 r.
we wrześniu 2015 roku weszła w życie nowelizacja usta-

wy dot. programu Mieszkanie dla Młodych. Dzięki niej 
dofinansowanie objęło rynek wtórny oraz zwiększono 
dopłaty dla rodzin z dziećmi. Z kolei KNF zarekomendo-
wał, aby w 2016 roku wysokość wkładu własnego wy-
nosiła 15% (do tej pory było 10%). w następnych latach 
wysokość wkładu własnego ma wynieść 20%.

http://www.instalreporter.pl
http://energie.kjm2.de/r/ZNtwGrk179749ms2410.html
http://energie.kjm2.de/r/ZNtwGrk179749ms2410.html
http://energie.kjm2.de/r/ZNtwGrk179750ms2410.html
http://energie.kjm2.de/r/ZNtwGrk179750ms2410.html
http://energie.kjm2.de/r/ZNtwGrk179751ms2410.html
http://energie.kjm2.de/r/ZNtwGrk179752ms2410.html
http://energie.kjm2.de/r/ZNtwGrk179752ms2410.html
http://energie.kjm2.de/r/ZNtwGrk179752ms2410.html
http://energie.kjm2.de/r/ZNtwGrk179753ms2410.html
http://energie.kjm2.de/r/ZNtwGrk179754ms2410.html
http://energie.kjm2.de/r/ZNtwGrk179754ms2410.html
http://energie.kjm2.de/r/ZNtwGrk179754ms2410.html
http://energie.kjm2.de/r/ZNtwGrk179755ms2410.html
http://energie.kjm2.de/r/ZNtwGrk179755ms2410.html
http://inenerg.com/
http://www.inenerg.com/545.html
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  Sięgając jeszcze do historii…
w najdawniejszej starożytności do produkcji rur 
Rzymianie stosowali surowce łatwe do obróbki, jak 
brąz, mosiądz i ołów, a także paloną glinę i drew-
no z pni drzew iglastych. Drewniane rury łączone 
dodatkowo żelaznymi tulejami potrafiły osiągnąć 
średnicę zewnętrzną ca. 300 mm, a otwory we-
wnętrzne, którymi płynęła woda miały ca. 70 mm. 
w przypadku instalacji grzewczych wodnych – inne, 
jak z otwartym ogniem w postaci paleniska, czy 
prymitywne piece, miały swój początek również 
w prahistorii – to dopiero na początku Xviii wieku 
pojawiły się instalacje grzewcze na bazie systemu 
rur rozprowadzających ciepłą wodę. Nieistniejący 
już niestety sławny Pałac Letni w Sankt-Petersbur-
gu, zbudowany w latach 1741-1744, mógł pochwa-
lić się nawet bogato zdobionym, porcelanowym 
systemem rur.

Ale to była historia...
Lata poszukiwań nowych rozwiązań materiałowych 
rur doprowadziły do polietylenu. Jako surowiec zo-
stał odkryty w latach 50., pierwszą linię produkcyjną 
rur z polietylenu uruchomiono w latach 60., a pierw-
szy polietylen usieciowany (PEX) produkowany jest 
od 1972 roku. Nowa tendencja i prawdziwa ekspan-
sja rur polietylenowych dotarła na stałe do Polski 
dopiero w latach 90. z zachodu Europy, z Niemiec.
To właśnie w Niemczech znajduje się światowa czo-
łówka producentów rur z polietylenu, która do dziś 
zaopatruje wielu znanych producentów systemów 
instalacyjnych. 

Historia …mojej pierwszej rury 
z polietylenu  

Kilkanaście lat temu, kiedy po raz pierwszy zoba-
czyłam rurę z polietylenu, którą przywiózł sąsiad 
na remont instalacji, wydało mi się to niemożliwe. 
Przecież rury są stalowe lub miedziane! Bo jak te 

Historia powstania rur – w ogólnym znaczeniu 
słowa – sięga czasów Rzymu przed naszą 
erą, czyli w najdawniejszej starożytności. 
Już wtedy, choć tylko w instalacjach 
wodociągowych, rury zaliczyły swój pionierski 
start. Rynek systemów rurowych po tamte 
czasy podlegał ciągłym przemianom  
w poszukiwaniu doskonałego materiału, 
którego właściwości wygrają z upływem 
czasu. I tak dotarliśmy do momentu, 
gdzie swoje „5 minut” mają tworzywa 
sztuczne, a dokładnie polietylen. Materiał 
wykorzystywany jest już we wszystkich 
dziedzinach życia codziennego, tym bardziej 
nie dziwi, że wyraźnie też króluje na rynku 
instalacyjnym. Właściwym surowcem,  
z którego wytwarzany jest polietylen,  
to ropa naftowa. W skali światowej rocznie  
do produkcji polietylenu wykorzystuje się 
tylko jej niewielki ułamek – mniej niż 1%.

Polietylen w natarciu, 
czyli rury do instalacji 
grzewczych i wody  
z PE-X i PE-RT 

Żywotność rur w instalacjach

Justyna pytkoWska

1   Rury z polietylenu

3   Linia produkcyjna rury z polietylenu PE-RT

2   Rury z różnych odmian polietylenów

4   Asortyment rur z polietylenu (rury jednorodne, wielowarstwowe, małe i duże średnice)

http://www.instalreporter.pl
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która wskazuje sposób sieciowania. 
- PE-Xa nadtlenkowa metoda sieciowania
- PE-Xb silanowa metoda sieciowania
- PE-Xc elektronowa metoda sieciowania
- PE-Xd azowa metoda sieciowania
Główne różnice między rurami PE-X sieciowanymi 
ww. metodami związane są z procesem produkcji. 
Metoda „c” umożliwia np. wytworzenie poprzecz-
nych wiązań bez udziału jakichkolwiek związków 
chemicznych, a stopień usieciowania jest najniższy 
(rury PE-Xc są bardziej odporne na ciśnienie i tem-
peraturę oraz na proces starzenia).
Procesy sieciowania niestety podrażają cenę rynko-
wą produkcji rury.

3. polietylen PE-RT 
Oznaczenie -RT charakteryzuje rodzaj polietylenu, 
który został poddany procesowi utworzenia dodat-

kowych odgałęzień oktanowych polimerów, czyli  
8 atomów wodoru. 
Struktura przestrzenna polietylenu PE-RT przypo-
mina postać wełny, w której poszczególne elemen-
ty („nici”) są wzajemnie splątane. Łańcuchy główne, 
każdy równej długości, mają boczne gałęzie tworzą-
ce skłębione ciało.  
Dla porównania standardowy polietylen ma krót-
kie łańcuchy boczne (butenconomery), a gałęzie  
PE-RT są aż trzy razy dłuższe (octencomonomery), 
co znacznie zwiększa jego wytrzymałość na naprę-
żenia przy wysokiej temperaturze i uodparnia na 
procesy starzenia.
Dodatkowo, w zależności od gęstości wyróżniamy 
PE-RT typ i z polietylenu o mniejszej gęstości oraz 
PE-RT typ ii z polietylenu wysokiej gęstości.

kilkanaście lat temu, tym bardziej dziewczyna ze szko-
ły średniej, mogła mieć pojęcie o rurach „plastiko-
wych” i tak je też wtedy nazywałam. Ale można było 
mi wybaczyć, ponieważ jeszcze wtedy nie byłam in-
żynierem i nawet nie przypuszczałam, że będę nim 
w niedalekiej przyszłości. Mało tego, nie przewidzia-
łam też, że historia tak potrafi zatoczyć swoje koło i 
rzucić mnie zawodowo już jako inżynier w królestwo 
rur z polietylenu…

Rodzaje polietylenu do produkcji rur

Przypomnę, że polietylen znany w branży instalacyj-
nej już od lat 50. uzyskiwany jest z ropy naftowej. Na-
leży też do polimerów zwierających dwa pierwiast-
ki: węgiel i wodór.
w zależności od metody otrzymywania (polimeryzacji) 
rozróżnia się polietyleny o następujących oznaczeniach:

1. polietylen PE standardowy
- PE-LD niskiej gęstości 0,915-0,935 g/cm3 
- PE-MD średniej gęstości 0,925-0,940 g/cm3

- PE-HD wysokiej gęstości 0,940-0,960 g/cm3

Polietylen niskiej gęstości otrzymywany jest pod-
czas reakcji polimeryzacji w fazie ciekłej, w tempe-
raturze 50-70°C pod ciśnieniem 0,3-0,5 MPa. Proces 

powstawania wymaga dużych ilości rozpuszczalni-
ka oraz konieczności stosowania katalizatora, który 
następnie należy zredukować przez wymycie z poli-
meru. Produkt polimeryzacji wydziela się w posta-
ci zawiesiny, którą filtruje się na filtrze obrotowym. 
Polimer otrzymany w postaci proszku miesza się ze 
środkami pomocniczymi i formuje w postać granulek. 
Natomiast polietylen wysokiej gęstości otrzymywany 
jest z etylenu w fazie gazowej w temperaturze 200-
250°C pod ciśnieniem 180-250 MPa. w procesie po-
limeryzacji z katalizatorami nadtlenków lub wodo-
ronadtlenków organicznych, otrzymuje się produkt 
o konsystencji miodu. Po etapie redukcji ciśnienia, 
wstęgi polietylenu chłodzone są wodą na walcach. 
Produkt finalny jest również granulowany.
wzrost gęstości polietylenu powoduje zwiększenie 
jego wytrzymałości, przy czym roboczy parametr 
temperaturowy, jaki zapewni długotrwały okres użyt-
kowania w instalacji, to tylko 45°C dla PE-HD.

2. polietylen PE-X sieciowany
Sieciowanie jest sposobem na podniesienie granicz-
nej temperatury pracy polietylenów PE-HD do 110°C. 
Makrocząsteczki polietylenu ułożone liniowo, łączą 
się ze sobą tworząc bardzo wytrzymałą sieć w 3-wy-
miarze. Materiał poddany temu procesowi oznaczo-
ny jest dodatkowo literą X i małą literą a, b, c lub d, 

5   Granulat polietylenu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6   Schemat struktury polietylenu 
usieciowanego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7   Schemat struktury polietylenu  
bez sieciowania

8   Rura PEXc

9   Schemat struktury  polietylenu PE-RT
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Budowa rur polietylenowych: 
wielowarstwowych i jednorodnych

Rynek instalacyjny bogaty jest w różnorodną ofertę 
rur polietylenowych. Możemy wybrać rurę, kierując 
się przede wszystkim jej parametrami technicznymi. 
wygląd wizualny i kolor ubarwienia surowca ma już 
drugorzędne znaczenie, choć istotne jest, aby do pro-
dukcji rur stosować wyłącznie surowiec pierwszego 
gatunku, a nie regranulat, np. z odzysku. 
w opracowaniu rury najnowszej generacji tkwi nie-
jednokrotnie nieprzeciętna wiedza i doświadczenie. 

Rury wielowarstwowe
Przy wykorzystaniu postępu technologicznego uda-
ło się stworzyć rurę z polietylenu najnowszej gene-
racji, czyli wielowarstwową. 
Rury wielowarstwowe charakteryzują się następują-
cymi, przykładowymi warstwami przekroju:
- PE-RT/Al/PE-RT, gdzie PE-RT jest polietylenem li-
niowym o podwyższonej odporności na temperatu-
rę, a Al warstwą aluminium;
- PE-Xc/AL/PE-Xb, gdzie PE-Xc,b jest polietylenem 
sieciowanym, a Al warstwą aluminium.
Nieodzowny element rury wielowarstwowej stano-
wi aluminium. warstwa aluminium (folia Al) stano-
wi tutaj rodzaj stabilizatora zapewniającego zmniej-
szenie do minimum wydłużalności termicznej rury. 

1. warstwa zewnętrzna z PE-RT
2. spoiwo
3. warstwa aluminium
4. spoiwo
5. warstwa wewnętrzna z PE-RT

11   Rura wielowarstwowa z aluminium na zakładkę 

12   Rura wielowarstwowa z aluminium zgrzewanym 
doczołowo laserem

10   Konstrukcja rury wielowarstwowej – przykład
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System ogrzewania 
podłogowego 
Roth Quick-Energy Tacker

Zycie pełne energii

NIEWIELKA
WYSOKOŚĆ
ZABUDOWY

NOWOŚĆ

•	 mała	bezwładność	termiczna
•	 niewielka	grubość	jastrychu	QE	

min.	20	mm	nad	rurą,	
min.	35	mm	od	izolacji

•	 niewielka	wysokość	całkowitej		
zabudowy	60	mm

•	 oszczędne	gospodarowanie	energią
•	 idealne	rozwiązanie	dla	budynków		

po	renowacji

ROTH	POLSKA	Sp.	z	o.o.			service@roth-polska.com			www.roth-polska.com
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System ogrzewania 
podłogowego 
Roth Quick-Energy Tacker

Zycie pełne energii

NIEWIELKA
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Wkrótce	w	ofercie		
nowa	oczyszczalnia	SBR	Roth	MICRO-STAR

Innowacje Roth 
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Aluminium pełni również funkcję bariery antydyfu-
zyjnej, zapobiegającej przedostawaniu się tlenu do 
instalacji w innych metalowych elementach systemu.
istotna jest przy tym grubość aluminium oraz spo-
sób jego łączenia – ultradźwiękowe zgrzewanie do-
czołowe lub spawanie laserem na zakładkę. 
 
Rury jednorodne
Poniżej przykładowe struktury rury, które definiują 
je jako jednorodne:
- PE-RT/EVOH/PE-RT, gdzie PE-RT jest polietyle-
nem liniowym o podwyższonej odporności na tem-
peraturę, a EvOH warstwą antydyfuzyjną z alkoho-
lu winylowego;
- PE-RT/EVAL/PE-RT, gdzie PE-RT jest polietylenem 
liniowym o podwyższonej odporności na tempera-
turę, a EvAL warstwą żywicy z alkoholu winylowego.

normy dla rur polietylenowych

w zależności od przytoczonych wcześniej klasyfika-
cji – rodzaju polietylenu PE-RT lub PE-X oraz struk-
tury budowy – wielowarstwowe i jednorodne, rury 
PE do instalacji wewnętrznych podlegają wymaga-
niom zawartym w następujących normach:
PN-EN ISO 22391-2 „Systemy przewodów rurowych 
z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zim-
nej. Polietylen o podwyższonej odporności termicznej 
(PE-RT). Część 2: Rury”;
PN-EN ISO 15875-2 „Systemy przewodów rurowych 
z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zim-
nej. Usieciowany polietylen (PE-X). Część 2: Rury”;
PN-EN ISO 21003-2 „Systemy przewodów rurowych  
z rur wielowarstwowych do instalacji wody ciepłej  
i zimnej wewnątrz budynków. Część 2: Rury”.

żywotność rur polietylenowych 

Ponadkilkudziesiętny okres pracy rur w instalacjach 
wewnętrznych z polietylenu oraz przeprowadzo-
ne badania polietylenu dowodzą, że cechy użytko-
we surowca zdają swój egzamin. Polietylen króluje  
w dzisiejszych czasach bez dwóch zdań. 
Ale czy funkcjonują obecnie jakiekolwiek przepi-
sy mówiące o wymaganej eksploatacji takich rur 
w instalacjach? Czy projektant, który odpowie-
dzialny jest za określenie szeregu ciśnieniowego 
oraz temperatury instalacji, a w dalszej kolejności 
na tej podstawie materiału komponentów, powi-
nien z jakiegoś powodu obawiać się polietylenu? 
Otóż, w swojej próbie odpowiedzi na postawione 
wątpliwości zaznaczę, że parametr długotermino-
wej wytrzymałości systemów polietylenowych jest 
zależny od szeregu czynników, poprzez zastosowa-
ne tworzywo, tak warunki eksploatacji, czy nawet 
czynności związane z montażem.
w normie PN-EN 806-2 „Wymagania dotyczące we-
wnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 2: Projekto-

Rury wielowarstwowe z wkładką uszczelniają-
cą tlen w postaci aluminium doskonale odnaj-
dują się w segmencie instalacji c.o. i c.w.u.
Rury jednorodne stanowią natomiast znaczący 
ilościowo segment instalacji niskotemperatu-
rowych (ogrzewanie podłogowe).

1. warstwa zewnętrzna z PE-RT
2. spoiwo
3. warstwa antydyfuzyjna EVOH
4. spoiwo
5. warstwa wewnętrzna z PE-RT

13   Konstrukcja rury jednorodnej – przykład

1

2
3

4
5

Systemy ogrzewania podłogowego Uponor:
Minitec • Klett • Tacker • Classic • Siccus • Magna 
Topienie śniegu i lodu • Sport • Meltaway

Ogrzewanie/chłodzenie płaszczyznowe Uponor.
Szeroka gama systemów dla wszystkich zastosowań!

Uponor Sp. z o.o.
Pass 20 Budynek K, 05-870 Błonie
T +48 22 266 82 00, F +48 22 266 85 16
E recepcja@uponor.com, W www.uponor.pl

Systemy ogrzewania płaszczyznowego  
to najwydajniejszy sposób dystrybucji 
ciepła w budynku. 
Niskie temperatury pracy umożliwiają 
uzyskanie optymalnej efektywności 
źródeł ciepła, szczególnie 
odnawialnych. 
Jednocześnie ogrzewanie/chłodzenie 
płaszczyznowe zapewnia idealny 
komfort termiczny.
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Maksymalna temperatura dla instalacji ciepłej wody 
powinna wynosić 60°C (z tabeli: klasa zastosowania 
1). w instalacjach wody ciepłej maksymalna tempe-
ratura na wypływie z baterii w celu zabezpieczenia 
przed poparzeniem, powinna wynosić tylko 57°C, 
a ze względów higienicznych (neutralizacji bakterii 
chorobotwórczych Mykobakterii oraz bakterii Legio-
nella), przyjmuje się krótkotrwałe nagrzanie wody 
w miejscu ogrzania do temperatury 70°C.
„Najlepsze” rury, czyli wielowarstwowe o budowie 
np. PE-RT/Al/PE-RT mogą odpowiadać aż wszyst-
kim czterem klasom i nadają się do stosowania  
w obu rodzajach instalacji grzewczych (wysoko-  
i niskotemperaturowych ogrzewania podłogowego) 
oraz instalacjach ciepłej i zimnej wody, gdzie maksy-
malne parametry pracy wynoszą krótkotrwale 95°C  
i 10 barów (nie funkcjonują razem), a temperatura ro-
bocza długotrwała jest na poziomie 70°C. Natomiast 
rura jednorodna np. PE-RT/EvOH/PE-RT ma klasę 4  
i zastosowanie tylko w instalacjach ogrzewania podło-
gowego, gdzie maksymalne parametry pracy wynoszą 
krótkotrwale 90°C i 6 barów (nie funkcjonują razem).
Proszę zwrócić uwagę, że producenci rur jednorod-
nych i wielowarstwowych zgodnie z obowiązującymi 
wymogami, w opisie na rurze zamieszczają parame-

try temperatury max i roboczej, jak również wartość 
ciśnienia oraz typ polietylenu, co m.in. wskazuje, do 
jakiego zastosowania jest ona przeznaczona. 

Jak „teoretycznie” czytać tabelę podczas 
projektowania instalacji?
Przyjmujemy żywotność instalacji na 50 lat. Projek-
towy profil temperaturowy instalacji dla typowe-
go 50-letniego okresu wykorzystania, przykładowo 
dla najbardziej wymagającej klasy 5 zastosowania 
(instalacja c.o. grzejnikowa), wygląda następująco: 
eksploatacja rur przy 20°C przez okres 14 lat, 60°C 
przez 25 lat, 80°C przez 10 lat i 90°C przez 1 rok. Po-
wyższy zakres pracy wymaga komentarza, bowiem 
niepokoić może, że instalacja c.o. może pracować 
przy 80°C tylko przez okres 10 lat i co dalej? Zauważ-
my, że parametr 80°C jest składową innych i znacz-
nie mniejszych założonych wartości w całym okresie 
50 lat trwałości. Tym bardziej, że typowe instalacje 
grzewcze pracują przecież jedynie w sezonie grzew-
czym, a przestoje w pracy wpływają tylko korzyst-
nie na żywotność rur. Zatem gwarantowany jest mi-
nimalny 50-letni okres użytkowania. Czy to dużo?  
Pytanie pozostawiam Państwa refleksji.
Fot. ROTH Polska  

wanie”, znajduje się zapis mówiący o 50-letnim okresie 
funkcjonowania rur i elementów systemowych w insta-
lacjach wody do picia, biorąc pod uwagę odpowiednie 
warunki eksploatacji i użytkowania (pkt 3.4.2 normy).
w odniesieniu do krzywej regresji polietylenów – 
rys. 15/16/17 (zmniejszenie wytrzymałości z upły-
wem czasu) oraz normy iSO 10508 klas zastosowań, 
punktem wyjścia jest również teoretyczne przyjęcie 
żywotności systemu na 50 lat. 
Normowe wykresy regresji dla rur z PE-RT, zarówno 
typ i i typ ii oraz PE-X, w temperaturze 10 i 20°C mają 
porównywalną długą żywotność i wysoką wytrzy-
małość. Temperatura 60°C weryfikuje kwalifikację 
rodzaju polietylenu dla poszczególnych instalacji. 
Krzywe regresyjne dla PE-RT typ i załamują się już 
powyżej tej temperatury. PE-RT typ ii osiąga naj-
lepsze wyniki i jest możliwy do stosowania w tem-
peraturze 70°C przy dłuższym okresie eksploatacji.  

Jak dokładnie przedstawia się okres pracy rur  
w ciągu 50-letniego okresu w zależności od pa-
rametrów pracy i przeznaczenia (rodzaju insta-
lacji) pokazuje normowa tabela powyżej.

w zależności, zarówno od zastosowanego surowca do 
produkcji rur polietylenowych, jak i grubości ścianek rur, 
mamy do czynienia z czterema klasami zastosowań. Kla-
sa 1 i 2 dotyczy instalacji ciepłej wody, klasa 4 to instala-
cja ogrzewania podłogowego oraz niskotemperaturowe-
go centralnego ogrzewania, natomiast klasa 5 obejmuje 
systemy wysokotemperaturowego, tradycyjnego c.o.

Rodzaj instalacji
Ciśnienie
w instalacji
prob, bar

Temperatura 
pracy 
trob, °C

Czas 
pracy 
trob, lata

Temperatura 
maksymalna
tmax, °C

Czas 
pracy 
tmax, lata

Dopuszczalna 
temperatura 
awarii
ta 

2, °C

Dopuszczalny 
czas pracy 
ta, h

Instalacja zimnej wody 10 20 1 50 - - - -

Klasa zastosowania 1 3

(instalacja ciepłej 
wody użytkowej)

10 60 1 49 80 1 100 100

Klasa zastosowania 4 3

(instalacja c.o. 
podłogowego)

6
20
40
60 1

2,5
plus 20
plus 25

70 2,5 100 100

Klasa zastosowania 5 3 

(instalacja c.o. 
grzejnikowego)

6
20
60
80 1

14
plus 25
plus 10

90 1 100 100

1 temperatury przyjmowane jako obliczeniowe (projektowe)
2 temperatura awaryjna dotyczy okresów awarii instalacji (np. sterowania), w których może nastąpić wzrost temperatury  
do podanej w tablicy 1, w sumarycznym czasie pracy 100 godzin podczas 50 lat eksploatacji instalacji, przy czym jednorazowa 
ciągła praca w stanie awaryjnym nie powinna przekraczać 3 godzin
3 klasy zastosowania zgodnie z normą ISO 10508:1995

14   Oznakowanie rury z polietylenu – przykłady

15   Krzywe odniesienia dla oczekiwanych 
wytrzymałości rur z PE-RT typ I zgodnie  
z normą PN EN ISO 22391-2

Pobierz

16   Krzywe odniesienia dla oczekiwanych 
wytrzymałości rur z PE-RT typ II zgodnie  
z normą PN EN ISO 22391-2

Pobierz

17   Krzywe odniesienia dla oczekiwanych 
wytrzymałości rur z PEX zgodnie  
z normą PN EN ISO 15875-2

Pobierz

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2016/01/15.png
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2016/01/16.png
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2016/01/17.png
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otrzymujemy perfekcyjny system mocowania. Dodat-
kowo nadrukowana podziałka ułatwia przycinanie 
izolacji oraz układanie rur. System Rolljet umożliwia 
układanie rur grzejnych z dowolnym rozstawem i z po-
wodzeniem może być stosowany w pomieszczeniach  
o dowolnej, nawet bardzo skomplikowanej geometrii. 
Kolejną zaletą jest możliwość wykorzystania wszyst-
kich elementów izolacji pozostałych po docięciu, co 
korzystnie wpływa na koszty. System Rolljet nie ogra-
nicza się także do jednego tupu rury. Bardzo dobrze 
sprawdzi się rura PexPenta z barierę antydyfuzyjną 
EvOH centralnie w środku ścianki. Alternatywą jest 
uniwersalna rura wielowarstwowa z wkładką alu-

miniową CLEvERFiT PE-RT/Al/PE-RT, którą oprócz 
instalacji grzewczych możemy wykorzystać także  
w instalacjach zimnej i ciepłej wody. 

System Faltjet
Ciekawą odmianą systemu takerowego, znajdującą 
zastosowanie głównie z obiektach przemysłowych 
i wystawowych  jest Faltjet. Zamiast styropianu, za-
stosowano twardą piankę poliuretanową. Poliuretan 
cechuje się niskim współczynnikiem przewodzenia 
ciepła, dlatego można zmniejszyć grubość izolacji.  
Faltjet jest odporny na działanie rozpuszczalników 
i umożliwia przenoszenie obciążeń do 5000 kg/m2. 

  System Rolljet
Największą popularnością cieszy się system moco-
wania rur klipsami za pomocą takera – Rolljet. Jest 
to płyta z twardego styropianu, pokryta jednostron-
nie folią z wtopioną siatką kotwiącą. Rury w średni-
cach 16-20 mm mocowane są do izolacji za pomocą 
specjalnych 3D-klipsów, mających groty skierowane  
w trzech kierunkach. w połączeniu z siatką kotwiącą 

Marka Purmo proponuje bardzo szerokie spektrum produktów pozwalających  
na zastosowanie ogrzewania płaszczyznowego we wszystkich typach budynków. 

Podłogówka Purmo 
do różnych budynków

karolina kaszkieWicz

Producent PURMO
Nazwa systemu system suchy Noppjet Rolljet Railjet

Rodzaje i wymiar rur PE-RT/Al/PE-RT 14x2mm
PexPenta 16x2, 17x2 mm
Objektline PE-RT 17x2 mm
CLEVERFIT PE-RT/Al/PE-RT 16x2 mm

PexPenta 16x2, 17x2, 20x2 mm
Objektline PE-RT 17x2,20x2 mm
CLEVERFIT PE-RT/Al/PE-RT 16x2, 
20x2 mm

PexPenta 14x2 mm
CLEVERFIT PE-RT/Al/PE-RT 16x2 mm
PE-RT/Al/PE-RT 14x2 mm

Maksymalna  
długość pętli 80 m w zależności od średnicy:  

100, 120 m
w zależności od średnicy:  
100, 120, 150 m

w zależności od średnicy:  
80, 100 m

Rozstaw ustalony, 7,5-30 cm,  
w odstępach co 7,5 cm

ustalony, 10-30 cm,  
w odstępach co 5 cm dowolny ustalony 10-20 cm,  

w odstępach co 5 cm
Rodzaj połączeń mosiężne skręcane

Sposób mocowania rur

mocowanie rury bezpośrednio 
w wyprofilowanych płytach  
systemowych, z zastosowaniem 
profili stalowych omega

mocowanie rury w płytach  
z wypustkami 3D-klipsami za pomocą 3D-takera

listwy plastikowe, mocowane  
do ściany, rury montowane  
w plastikowej listwie, łączonej  
na zatrzask

Pozostałe elementy 
systemu

profilowana blacha przytrzymująca 
rurę w kanałach, folia PE stosowana 
w pomieszczeniach o podwyższonej 
wilgotności, dylatacja brzegowa

elementy łączące płyty w miejscach 
dylatacji, elementy spinające płyty 
oraz mocujący rurę przebiegającą 
ukośnie oraz akcesoria do montażu  
i elementy dylatacyjne

akcesoria do montażu (taśma 
klejąca, prowadnice do rur, 
plastyfikator, klipsy mocujące rurę)  
i elementy dylatacyjne

uchwyty pojedyncze i podwójne  
do rur oraz prowadnice do rur

Dopuszczalna 
temperatura robocza do 55°C

Dopuszczalne ciśnienie 
robocze PE-RT/Al/PE-RT 10 bar PexPenta i Objektline PE-RT 6 bar, CLEVERFIT PE-RT/Al/PE-RT 10 bar

Sterowanie

rozdzielacze: ze stali nierdzewnej, ze wskaźnikami przepływu i wkładkami zaworowymi do montażu głowic termoelektrycznych, wyposażone  
w zawory odpowietrzające i spustowe.
zestawy mieszające: Laser Series Pro (trójdrogowy zawór mieszający, pompa elektroniczna Wilo Yonos Para 15/60 z wbudowanym  organicznikiem 
temperatury oraz termometrem temperatury zasilania); TempCo Fix Eco (elektroniczna pompa Grundfos ALPHA 2L 15/60, głowica termostatyczna  
z ogranicznikiem do nastawiania temperatury zasilania, ogranicznik temperatury zasilania, termometr na zasilaniu)
automatyka: elektroniczne termostaty pokojowe z czujnikiem powietrznym lub podłogowym, zegarowe z programem tygodniowym, możliwość 
komunikacji drogą radiową, zawory termostatyczne z głowicą termoelektryczną, listwy połączeniowe

Gwarancja
10-letnia gwarancja na kompletny system ogrzewania podłogowego (rura, izolacja, rozdzielacze, złączki), w formie certyfikatu. Certyfikat gwarancyjny 
Purmo zawiera dane inwestora, obiektu oraz wykonawcy. Dodatkową korzyścią certyfikatu jest ubezpieczenie instalacji na kwotę 1 mln euro, które 
pokryje straty oraz ewentualne koszty naprawy instalacji lub budynku na skutek defektu systemu PurmoMocowanie klipsów do izolacji za pomocą takera

http://www.instalreporter.pl
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System Noppjet
innym rozwiązaniem jest Noppjet, czyli mocowanie rur 
w płytach z wypustkami. Jest idealnym rozwiązaniem 
do wylewek płynnych (np. anhydrytowych), gdyż dzięki 
wypustkom zmniejsza się ilość wylewki o ok. 20-30%. 
Dodatkowo symetryczny układ rur zapewnia równo-
mierną temperaturę podłogi, co jest szczególnie istot-
ne przy wylewkach o mniejszej grubości. System de-
dykowany jest także do podłóg o dużych obciążeniach 
użytkowych. Czarna folia na zewnątrz zabezpiecza sty-
ropian przed kruszeniem oraz wsiąkaniem wody z wy-
lewki. Konstrukcja płyty pozwala na montaż rur w śred-
nicach 16-17 mm nawet przez jedną osobę.

System suchy
Coraz częstszym wyzwaniem staje się instalacja 
ogrzewania podłogowego w starych remontowanych 

budynkach czy też nowych budynkach o konstruk-
cji lekkiej. Stropy drewniane cechują się możliwością 
przenoszenia tylko niewielkich obciążeń użytkowych, 
co uniemożliwia zastosowanie tradycyjnego ogrze-
wania podłogowego w systemie mokrym, ze względu 
na zbyt duży ciężar wylewki. Doskonałym rozwiąza-
niem dla takich obiektów będzie system suchej za-
budowy Purmo. Łączna grubość tego rozwiązania 
to zaledwie 50 mm. Bardzo dobre mocowanie rury 
jest możliwe dzięki zastosowaniu specjalnych profi-
li z blachy ocynkowanej umieszczanych w kanałach 
płyty styropianowej. Aby zagwarantować stabilność 
konstrukcji przy wysokiej efektywności ogrzewania, 
profilowaną płytę styropianową z ułożoną rurą należy 
przykryć suchym jastrychem. System jest kompatybil-
ny z rurą wielowarstwową PE-RT/Al/PE-RT 14x2 mm.  
Niebywałym atutem tego rozwiązania jest także na-
tychmiastowa gotowość do pracy, tuż po skończe-
niu montażu i przeprowadzeniu próby ciśnieniowej.

System Railjet
Kolejnym dylematem jest instalacja ogrzewania nisko-
temperaturowego przy pokryciach podłogowych nie-
dopuszczonych do współpracy z ogrzewaniem pod-
łogowym, czy też budynkach zabytkowych o cennych 
posadzkach. Jednak wcale nie oznacza to rezygnacji  
z systemu niskotemperaturowego. w ofercie Purmo 
można znaleźć system Railjet. Listwy z tworzywa, łączo-
ne na zatrzask montowane są ścianie bądź suficie. w li-
stwach układa się rury w formie meandrów i przykrywa 
tynkiem. Łączna grubość systemu to zaledwie 30 mm. 
Railjet z powodzeniem może być stosowany z każdym 
rodzajem tynków. System umożliwia montaż rur w śred-
nicach 14-17 mm, jednak Purmo zaleca stosowanie rur 
PE-RT/Al/PE-RT 14x2 mm lub PexPenta 14x2 mm.  

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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System ogrzewania płaszczyznowego Railjet

  Jakość rury ma szczególne znaczenie w przypad-
ku wykonywania systemów ogrzewania powierzch-
niowego (tzw. mokrych), w których rura pracuje pod 
warstwą wylewki. Dzisiaj, kiedy podłogi wykonywane 
są z coraz bardziej wyszukanych, ale i coraz droższych 
materiałów, zastosowanie w ogrzewaniu powierzch-
niowym rury marki HERZ gwarantuje bezpieczne  
i bezawaryjne korzystanie z tego sposobu ogrzewa-
nia. Zastosowanie rury wielowarstwowej HERZ w pra-
widłowo wykonanej instalacji zapewnia wieloletnią, 
komfortową pracę całego systemu.

Oprócz rury, w bogatej ofercie firmy HERZ znaleźć 
można również kompletny system złączy zapraso-
wywanych i skręcanych. Połączenie rury HERZ za 

Jednym z najważniejszych elementów 
systemu HERZ PipeFix jest 
najwyższej jakości uniwersalna rura 
z tworzywa sztucznego i aluminium. 
Wielowarstwowa rura firmy HERZ 
dedykowana jest do wykonywania 
instalacji grzewczych (grzejnikowych 
oraz powierzchniowych) oraz 
instalacji sanitarnych. Rura HERZ 
jest ekonomiczna w użyciu, cechuje 
ją niezawodność i długa żywotność.

System instalacyjny 
HERZ PipeFix

dariusz odroń

system składający się z rury wielo-
warstwowej HeRz i złączek HeRz 
zarejestrowany jest pod nazwą 
HeRz pipefix. 

http://www.instalreporter.pl
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pomocą złączek HERZ zostało zbadane pod kątem 
zgodności z europejskimi normami i dopuszczone do 
użytkowania przez uznane laboratoria zewnętrzne. 

aplikacja HeRz fBH

HERZ FBH to jedna z kilku apli-
kacji mobilnych firmy HERZ. 
Aplikacje te zostały napisane 
jako nowoczesne narzędzia słu-
żące do wspomagania projek-
towania i doboru produktów 
firmy HERZ. w trakcie doboru 
widoczna jest pełna oferta ar-
matury, która może być dobie-
rana lub dla której mogą być 
przeliczane nastawy.
Aplikacja HERZ FBH przezna-
czona jest do obliczania para-
metrów systemu ogrzewania 

podłogowego zgodnie z normą PN-EN-1264.
Aplikacja HERZ FBH wykonuje obliczenia na podsta-
wie wprowadzonych informacji, takich jak:
- całkowita powierzchnia ogrzewania podłogowego,
- rodzaj wykończenia podłogi (terakota, dywan, li-
noleum, parkiet lub marmur),
- rozstaw rur,
- wymagana temperatura pomieszczenia,
- temperatura czynnika grzewczego.
Aplikacja HERZ FBH oblicza i przedstawia graficznie 
następujące wyniki:
- maksymalną powierzchnię grzejnika podłogowe-
go z jedną pętlą (długość rur do 100 m),
- łączną długość rur systemu ogrzewania podłogowego,
- liczbę obiegów grzewczych.
Najważniejsze i najbardziej użyteczne informacje to:
- sumaryczny przepływ czynnika grzewczego,
- moc grzewcza systemu ogrzewania podłogowego,
- spadek ciśnienia (do zwymiarowania pompy cyr-
kulacyjnej).

wszystkie parametry wejściowe mogą być zmie-
niane. Program automatycznie oblicza nowe war-
tości wyjściowe w funkcji temperatury podłogi, 
której wartość nie wpływa negatywnie na zdro-
wie człowieka.
Na zakończenie warto wspomnieć o pozostałych 
mobilnych aplikacjach firmy:
- HERZ TS – aplikacja do doboru i ustalania nastawy 
wstępnej zaworów grzejnikowych,
- HERZ Strömax-R – aplikacja do szybkiego i łatwe-
go doboru zaworów równoważących,
- oraz HERZ PiCv – aplikacja, która zapewnia opty-
malny dobór regulatorów przepływu w zależności 
od przepływu. 

HeRz klub Dobrego fachowca plus

Pełny komfort, przy równoczesnym ograniczeniu zu-
życia energii zapewnić mogą wyłącznie systemy mar-
kowych producentów instalowane przez doświad-
czonych wykonawców. Dokładnie o takim idealnym 
połączniu możemy mówić w przypadku systemów 
firmy HERZ instalowanych przez profesjonalnych, au-
toryzowanych instalatorów uczestniczących w pro-
gramie HERZ KDFplus. 

Aby zapewnić najwyższą jakość wykonywanych in-
stalacji, firma HERZ uruchomiła w 2001 roku ogólno-
polski program partnerskich Klub Dobrego Fachowca 
plus, w którym zrzeszonych jest 234 najlepszych in-
stalatorów, posiadających autoryzację firmy. Oprócz 
grona usatysfakcjonowanych użytkowników sys-
temów firmy HERZ, potwierdzeniem kompetencji  
i wiedzy uczestników programu HERZ KDF+ jest 
10-letni okres gwarancyjny, jakim firma HERZ obej-
muje wszystkie swoje produkty wykorzystane  
w wykonywanych przez nich instalacjach (dotyczy to 
również systemów ogrzewania podłogowego).  

HERZ Armatura  
i Systemy Grzewcze 
sp. z o.o.
32-020 wieliczka,  
ul. Artura Grottgera 58
tel. 12 289 02 20, 
faks 12 289 02 21
centrala@herz.com.pl,  
www.herz.com.pl
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Producent HERZ
Nazwa systemu HERZ PipeFix
Rodzaje i wymiar rur PE-RT/Al 10x1,3 ... 75x5 mm
Maksymalna długość pętli w zależności od średnicy – zgodnie z obliczeniami
Rozstaw co 10-30 cm, w odstępach co 5 cm
Rodzaj połączeń zaprasowywane, skręcane
Sposób mocowania rur klipsy, szpilki, płyty systemowe
Pozostałe elementy systemu kompletny system złączy zaprasowywanych i skręcanych, szafki rozdzielaczowe
Dopuszczalna temperatura 
robocza 95oC

Dopuszczalne ciśnienie robocze 1 MPa

Sterowanie
zestawy regulacyjne i ograniczniki temperatury umożliwiające regulację 
temperatury podłogi przy równoczesnym zastosowaniu grzejników tradycyjnych, 
układy mieszające, regulatory temperatury, rozdzielacze, stacje rozdzielaczowe

Gwarancja 10 lat

http://www.instalreporter.pl
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lunkiem i dodatkowo zbrojeniem. Dzięki temu jeste-
śmy w stanie uzyskać grubość wylewki min. 2,5 cm  
w przypadku płynnych wylewek anhydrytowych  
i 3,5 cm w przypadku tradycyjnych jastrychów.

W ofercie dostępne są trzy wersje płyt Giacomini  
Spider:
- samoprzylepna z mocnym klejem – dedykowa-
na do prac renowacyjnych. Jeden z przykładów za-
stosowań tego rozwiązania to ułożenie i przyklejenie 
bezpośrednio na stare płytki – następnie w tradycyj-
ny sposób ułożenie pętli ogrzewania podłogowego 
i zalanie płynną wylewką minimum 2,5 cm oraz wy-
kończenie nowymi płytkami lub parkietem.
- ze zintegrowaną twardą izolacją 6 mm o dużej 
gęstości λ = 0,028 w/mK. Do ułożenia bezpośrednio 
na lekkich stropach, płytach betonowych, do nowych 
systemów, gdzie zależy nam na małej grubości i cię-
żarze wylewki np. na piętrach, poddaszach użytko-
wych. Dodatkowo zastosowany styropian pełni funk-
cję izolacji akustycznej. 
- uniwersalna z uchwytami kotwiącymi do ułoże-
nia na warstwie izolacji styropianowej. Przeznaczo-
na jest do nowych instalacji. Dzięki kotwicom znaj-
dującym się w dolnej część, płyta mocno przylega 
do izolacji styropianowej bez potrzeby dodatkowych 
uchwytów czy kołków.  

Płyty systemowe Giacomini Spider dają wiele ko-
rzyści: brak konieczności zakupu siatki do zbrojenia 
wylewki, oszczędność ilości materiału użytego na 
wylewkę, niewielka grubość wylewki zapewniająca 

  Aby rozpocząć budowę grzejnika podłogowego 
należy w pierwszej kolejności wykonać bilans ciepl-
ny i projekt planowanej instalacji. Dział Technicz-
ny Giacomini służy wszelką pomocą w wykonaniu 
projektu, obliczeń, wycen i zestawień. 
Dla klientów oferuje prosty, bezpłatny program kal-
kulacyjny Giaco Klima Tool, który oprócz obliczeń 
dodatkowo zestawia kompletną specyfikację ma-
teriału z niezbędnymi kodami do zamówienia. Do-
datkowe atuty programu to zestawienia pomaga-
jące w największym stopniu wykorzystać materiał 
(minimalizując procent odpadu) wskazując, z któ-
rego odcinka rury i gdzie rozwijać pętle ogrzewa-
nia podłogowego. Dla bardziej skomplikowanych 
obiektów dział projektowy nieodpłatnie wykonu-
je pełne projekty instalacji.

elementy konstrukcyjne ogrzewania 
podłogowego

Bardzo ważnym elementem właściwej pracy ogrze-
wania podłogowego jest prawidłowe wykonanie pły-
ty grzejnej. 
Giacomini ofercie posiada szeroką gamę komplet-
nych systemów m.in. dla:
- wylewek anhydrytowych (płyta Spider),
- wylewek tradycyjnych (płyty systemowe z izolacją 
i bez izolacji oraz płyty płaskie),

- systemów suchych (kompletne panele izolacyjne 
pokryte warstwą aluminium),
- renowacji (płyty systemowe z mocnym klejem).

płyty systemowe spider 

Płyty systemowe ogrzewania podłogowego Spider 
formowane są z wytrzymałego polipropylenu w trój-
wymiarową opatentowaną sieć podtrzymującą rurę. 
idea sytemu jest taka, aby wylewka dokładnie oto-
czyła rurę, umożliwiając wymianę ciepła przez całą jej 
powierzchnię, natomiast płyta systemowa była sza-

Firma Giacomini od wielu lat jest propagatorem i producentem kompletnych systemów ogrzewania i chłodzenia 
płaszczyznowego. W swojej ofercie posiada wiele rodzajów systemów płaszczyznowych – podłogowych, jak i sufitowych  
czy ściennych. Dzisiaj skupimy się na najpopularniejszej formie ogrzewania płaszczyznowego, czyli ogrzewaniu podłogowym 
z kompletnym niezbędnym osprzętem potrzebnym do prawidłowego wykonana instalacji.

Ogrzewanie podłogowe Giacomini
słaWomir Grzesik

płyta spider to produkt dający moż-
liwość wykonania ogrzewania pod-
łogowego o grubości 2,5 cm razem  
z płynną wylewką anhydrytową.

Płyta Spider, od lewej: samoprzylepna z mocnym klejem, ze zintegrowaną twardą izolacją 6 mm 
o dużej gęstości, uniwersalna z uchwytami kotwiącymi

System ogrzewania podłogowego Spider dla płynnych 
wylewek anhydrytowych

Konstrukcja płyty ogrzewania podłogowego 
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Rozdzielacze ogrzewania podłogowego 
i grupy mieszające

Rozdzielacz ze względu na różne długości pętli musi 
mieć możliwość regulacji przepływu poszczególnych 
obiegów wraz z wizualną kontrolą przepływu po przez 
rotametr. Belki rozdzielacza powinny zostać zaopa-
trzone w zawory spustowe ze złączką do węża służą-
ce do napełniania pętli oraz zawory odpowietrzające.
Gdy zachodzi konieczność zasilania instalacji wyso-
ką i niską temperaturą niezbędne jest zastosowa-
nie grup mieszających służących do przygotowania 
czynnika grzewczego o odpowiedniej temperatury. 
w zależności od miejsca montażu możemy wybrać 
następujące grupy i moduły mieszające:

- grupa R557R-1 – do mon-
tażu w szafkach z rozdziela-
czem – zaletą tego rozwiąza-
nia jest możliwość zasilania  
z jednej szafki grzejników oraz 
pętli ogrzewania podłogowe-
go. Dodatkowo dzięki zastosowaniu zaworów regula-
cyjnych mamy możliwość równoważenia obwodów.

- moduł R586P – do montażu w kotłowni – zaletą 
rozwiązania jest kompletne urządzenie rozdzielające 
ogrzewanie wysokotemperaturowe od niskotempera-
turowego z możliwością zasilania kilku szafek z pętlami 
ogrzewania podłogowego – oraz zasilanie stref ogrze-
wania grzejnikowego. urządzenie ma niezbędną arma-

turę zabezpieczającą przed przegrzaniem podłogi oraz 
automatykę umożliwiającą integrację instalacji ogrze-
wania grzejnikowego i podłogowego z źródłem cie-

pła wysokotemperaturowego.  

sterowanie systemem

Aby w pełni wykorzystać wa-
lory i ekonomię pracy ogrze-
wania podłogowego, zaleca 

się montaż sterowania temperaturą poszczególnych 
pomieszczeń. Sterowanie obejmuje montaż siłowni-
ków na poszczególnych pętlach rozdzielacza i podłą-
czenie ich w odpowiednie wyjścia modułu sterujące-
go przyporządkowanego do danego pomieszczenia.
Dla rozbudowanych układów pomieszczeń (np.: ho-
teli) polecane są zaawansowane systemy regulacji 
z centralą sterującą opartą na porcie komunikacji 
M_Bus lub LAN.  

mniejszą bezwładność systemu, krótki czas nagrze-
wania, solidne trzymanie rury bez dziurawienia izo-
lacji klipsami, równomierne ułożenie pętli rur, brak 
powierzchni styku rury z izolacją (rura w całości oto-
czona jest wylewką), ochrona rury w czasie wykony-
wania prac budowlanych, możliwość przenoszenia 
bardzo dużych obciążeń, szybkość i łatwość wykona-
nia systemu ogrzewania podłogowego (np. aby pro-
sto i szybko wykonać kompletny system za pomocą 
płyt Spider w 10-mertowej łazience, potrzebujemy 
jedynie płyty Spider i 10 wiaderek samopoziomują-
cej masy anhydrytowej!) 

płyty systemowe solotop, Combitop 
i monotop do tradycyjnych wylewek

w zależności od możliwości technicznych pomiesz-
czeń oferowana jest pełna gama płyt systemowych:
z podwójną izolacją o różnych gęstościach, bez izo-
lacji, z izolacją o polepszonych właściwościach oraz 
płyty płaskie.  
wszystkie płyty systemowe dają możliwość ułoże-
nia rur o średnicach 16-18 mm. Minimalny odstęp 
pomiędzy układanymi rurami 5 cm. Dodatkowo ist-
nieje możliwość ułożenia rur po przekątnej płyty.
Zalety stosowania płyt systemowych: Szybkość i ła-
twość wykonania systemu, równomierne rozłożenie 

rur, solidne trzymanie rury bez dziurawienia izolacji 
(brak klipsów), szczelna izolacja, mniejsza ilość wy-
lewki 20-30%, umożliwia przenoszenie obciążeń war-
tości 60 kPa, Zminimalizowana powierzchnia przy-
legania rury do izolacji, ochrona rury w czasie prac 
budowlanych.

Rodzaje rur 

Jedną z najbardziej popularnych i uniwersalnych jest 
rura wielowarstwowa P-EX/Al/P-EX. Drugą często sto-
sowaną rurą w systemach ogrzewania płaszczyzno-
wego jest rura z polietylenu sieciowanego Giacomini 
Pex-b z barierą antydyfuzyjną – rurę tą charaktery-
zuje bardzo wysoka elastyczność i wysoka wytrzy-
małość na ciśnienie i zmianę temperatury.
Rozwiązaniem dedykowanym do stosowania w sys-
temach ogrzewania podłogowego jest rura PE-RT 
typ ii z barierą antydyfuzyjną. Rura dostępna jest 
w odcinkach 600 m. Rura PE-RT dzięki swojej wy-
jątkowej elastyczności jest łatwa w układaniu pę-
tli, co przekłada się na czas montażu i zmniejsze-
nie kosztów robocizny.

Giacomini Sp. z o.o.
ul. Koniuchy 8,  87-100 Toruń 
Tel. 56 6462040
polska@giacomini.com 
www.giacomini.com
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Schemat systemu  
z  modułem R586P

Pobierz

1: warstwa izolacji o większej gęstości (30 kg/m³) 
2: warstwa izolacji o mniejszej gęstości (13 kg/m³)

Od lewej: grupa R557R-1, moduł R586P

Rury ogrzewania podłogowego na-
leży układać w temperaturze oto-
czenia min. 10oC. minimalna śred-
nica gięcia rury wynosi 5xd, dla 
przykładu dla rury 16 mm minimal-
na średnica gięcia to 8 cm. po prze-
kroczeniu tego parametru rura  
w miejscu gięcia straci wewnętrz-
ny przekrój i powstanie przewęże-
nie niekorzystne dla pętli. nigdy nie 
łączymy rur w pętli zalewanych ja-
strychem. przejścia rur przez szcze-
liny dylatacyjne należy zabezpie-
czyć izolacją, dając możliwość 
swobodnego przemieszczania rury.
najczęściej stosowanymi średnicami 
rur są 16 i 17 mm, ale należy pamię-
tać, aby nie przekraczać długości 100 
metrów dla pojedynczej pętli. 

Na kompletne instalacje 
ogrzewania podłogowego 
Giacomini udzielamy  
10-letniej gwarancji. 

http://www.instalreporter.pl
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- warstwa zewnętrzna (ochronna) z polietylenu sie-
ciowanego chemicznie (PE-Xb)
- dwie pośrednie warstwy klejące

Zalety pięciowarstwowej rury Copipe HS: 
- giętkość umożliwiająca ręczne nadawanie kształ-
tu, małe promienie gięcia (od 5d bez narzędzi, mniej 
niż 5d z użyciem sprężyny zginającej, 3d z użyciem 
narzędzia zginającego),
- trwałość (pamięć) zagięcia,
- szczelność dyfuzyjna,
- odporność na inkrustację, odporność zewnętrznej 
powłoki rury na ścieranie,
- niskie straty ciśnienia,
- niewielka rozszerzalność temperaturowa (porów-
nywalna z rurą metalową),
- mały ciężar,
- 95°C – maksymalna temperatura czynnika dla ci-
śnienia nominalnego PN10,
- ciśnienie 16 bar w instalacjach z.w.

Firma Oventrop w sprzedaży ma również komplet-
ny zestaw urządzeń służących do rur należących do 
programu Combi-System, koniecznych do obróbki 
(gradowania, fazowania końcówek i gięcia rur) i za-
prasowywania złączy. 

Cofloor – przegląd wariantów systemu

System na płycie z wpustkami służy do rozkładania 
rur Oventrop Copex lub Copipe, w średnicach 14 lub 16 
mm, również ukośnie pod kątem 45°. Płyta systemowa 
ze styropianu EPS, termo- i dźwiękoizolacyjna, o wymia-
rach 1x1 m, grub. 35 ± 2 mm, powłoka z folii PS. Pyta sys-
temowa z wypustkami o specjalnym kształcie ułatwia  
i skraca montaż systemu i pozwala go wykonać w zasa-
dzie siłami jednej osoby. Specjalna zakładka na brzegu 
każdej z płyt pozwala estetycznie zakryć linie ich styku. 

System Tacker na płycie gładkiej. Rury Copex lub  
Copipe mocuje się na płycie dyblami kotwiącymi  
Tacker (z tworzywa), za pomocą specjalnego pisto-
letu. Pyta daje się łatwo przycinać i dopasowywać 
również do podłóg w pomieszczeniach o „trudnej” 
geometrii. Płyty izolacyjne ze styropianu EPS do-
stępne są składane lub w rolkach. Na płycie nakle-
jona folia PPH (0,25 mm); nadrukowany raster (siat-
ka) w odstępie 5 cm dla ułatwienia rozkładania rury. 
Folia ma zakładki podatne na klejenie, ułatwiające 
łączenie i uszczelnienie styku płyt. 

System do zabudowy suchej składa się z profilo-
wanych płyt izolacyjnych ze styropianu EPS, o wy-

  Combi-system

Combi-System od Oventrop to uniwersalność.  
Te same rury i złączki znajdują zastosowanie w in-
stalacjach c.o., ogrzewania i chłodzenia płaszczy-
znowego, sanitarnych i uzdatniania wody desz-
czowej. Nie ma ryzyka pomylenia rur czy złączek. 
Rury i złączki są odporne na starzenie się i ściera-
nie. wszystkie elementy systemu mające kontakt  
z wodą pitną wykonane zostały z odpornych na korozję 
materiałów wysokiej jakości. Długotrwała szczelność 
umożliwia zastosowanie pod tynkiem i w jastrychu.  
Niewątpliwą zaletą systemu rurowego Combi-Sys-
tem jest jednolita (z jednej ręki) gwarancja produ-
centa na kompletny system. 
Aktualny program dostaw Combi-System obejmu-
je dwa typy rur wielowarstwowych ze spawaną do-
czołowo warstwą aluminium: Copipe HSC (PE-RT/AL/
PE-RT) i Copipe HS (PE-XC/Al/PE-XB) oraz tańszą od 
nich rurę Copex (PE-Xc).
Budowa rury wielowarstwowej Copipe HS łączy za-
lety rur stalowych i tworzywowych i eliminuje w du-
żym stopniu wady każdej z nich: 
- warstwa wewnętrzna (kontakt z medium) z poliety-
lenu sieciowanego elektronowo (PE-Xc)
- płaszcz z aluminium spawany doczołowo

Oprócz podstawowych produktów w ofercie Oventrop (armatury 
i regulatorów do instalacji co, wodociągowych, gazowych  
i olejowych) firma oferuje system rurowy pod marką własną 
Combi- System oraz kompletny system Cofloor do wykonywania 
instalacji ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego.

Cofloor i Combi-System od Oventrop
Joanna pieńkoWska

System na płycie z wypustkami

System Tacker na płycie gładkiej

System do zabudowy suchej

http://www.instalreporter.pl
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zasilającej i trójników, ułożonych bezpośrednio na 
warstwie podkładowej. Do każdego z trójników pod-
łączona jest pętla grzewcza regulowana z użyciem 
regulatora podtynkowego unibox E Bv.
Powroty pętli poprowadzone są w jastrychu do bel-
ki zbierającej rozdzielacza Floorbox MH, w której zin-
tegrowano wkładki równoważące.

Główne zalety systemu Unidis względem trady-
cyjnych układów ogrzewania płaszczyznowego:
•	eliminacja	wprowadzania	do	jastrychu	gorących	
odcinków pętli zasilających,
•	ograniczenie	niekontrolowanego	oddawania	ciepła	
od nagrzanej szafki rozdzielacza i podłóg pomieszczeń, 

przez które prowadzone są dolotowe odcinki pętli,
•	w	pomieszczeniu,	w	którym	umieszczona	jest	szaf-
ka rozdzielacza (korytarz, przedpokój) można rozło-
żyć dodatkową, regulowaną pętlę grzewczą,
•	wzmocnienie	efektu	tzw.	„samoregulacji”	oraz	po-
prawa jakości regulacji temperatury poprzez zasto-
sowanie ustawialnego by-passu (unibox E Bv),
•	redukcja	„falowania”	temperatury	powierzchni	pod-
łogi (tylko w wariancie z by-passem),
•	szybsze	nagrzewanie	powierzchni	po	fazie	osłabie-
nia (tylko w wariancie z by-passem) poprzez pod-
trzymanie minimalnej ciepłoty płyty podłogowej  
(w zwykłym trybie pracy płyta nie wychładza się 
całkowicie).  

miarach 1x0,5 m, gr. 25 mm i blach radiacyjnych, roz-
prowadzających (lub odbierających) ciepło, które 
umożliwiają pewne osadzenie wielowarstwowej rury 
Copipe 14x2 mm, w układzie ślimakowym lub mean-
drycznym. Kształt płyty ułatwia układanie ogrzewa-
nia płaszczyznowego na stropach drewnianych lub 
masywnych (np. w budynkach remontowanych). 

System na szynie zaciskowej do zastosowania  
w instalacji ogrzewania/chłodzenia ściennego umoż-
liwia mocowanie w układzie meandrycznym. Rury  
14 lub 16 mm mocowane są na szynie zaciskowej (sa-
moprzylepnej) z polipropylenu, z zaciskami (uchwy-
tami) rury w odstępach co 5 cm, dł. szyny 1 m. Szyna 
może być przyklejona do gładkiej płyty systemowej. 
Zaleta: mocowanie sytemu bez uszkadzania foliowa-
nej płyty systemowej. 

uniDis – system z trójnikowym 
układem zasilania 

w systemie unidis Oventrop rozdział czynnika grzew-
czego (zasilanie pętli) następuje nie na rozdzielaczu, 
lecz na zaizolowanych rurach z trójnikami, ułożonymi 
bezpośrednio na podkładzie podłogi (np. stropie wzgl. 
warstwie betonu ułożonej na gruncie). Takie rozwiąza-
nie zapobiega nadmiernemu nagrzewaniu się szafki 
rozdzielacza i fragmentu podłogi w strefie przed roz-
dzielaczem, ulokowanym często np. w przedpokoju. 
wychłodzone powroty pętli poprowadzone są w ja-
strychu do belek zbierających rozdzielacza, w których 
zintegrowano wkładki do równoważnia pętli.
Podstawowymi elementami wchodzącymi w skład 
systemu unidis są podtynkowe regulatory tempe-
ratury unibox i dopasowane do nich kanały mon-
tażowe oraz rozdzielacze zbierające Floorbox. 
w systemie pracuje rozdzielacz Floorbox MH podłą-
czony do pionu grzewczego. Z rozdzielacza wypro-
wadzona jest rura zasilająca ogrzewanie podłogo-
we na danym poziomie lub w danym lokalu. Rozdział 
czynnika dokonuje się z użyciem zaizolowanych rury 

Producent Oventrop
Nazwa systemu ogrzewanie/chłodzenie płaszczyznowe Cofloor

Rodzaje  
i wymiar rur

Copipe HSC (PE-RT/AL/PE-RT) 14x2...32x3 mm
Copipe HS (PE-XC/Al/PE-XB) 14x2...63x6 mm
Copex (PE-Xc) 12x2, 20x2 mm 
Copert 12x2, 20x2 mm
Copipe HK 14x2,16x2 mm

Rozstaw 50-300 mm
Rodzaj połączeń zaprasowywane, skrecane
Sposób 
mocowania rur

wciskowy w płytę, dyblami kotwiącymi Tacker, 
za szynie zaciskowej

Pozostałe 
elementy 
systemu

złączki Cofit, płyty styropianowe,  
taśma brzegowa, rozdzielacze, szafki, 

Dopuszczalna 
temperatura 
robocza

60°C

Dopuszczalne 
ciśnienie robocze 6 bar

Sterowanie grupy mieszająco-pompowe Regufloor, 
Regumat, regulatory zdalne, regulatory Unibox

Gwarancja 10 lat, elementy ruchome (zawory)  
oraz automatyka 2 lata

REECO Poland we współpracy z Krajową Agencją Posza-
nowania Energii (KAPE) organizują dwudniową konfe-
rencję „Korzyści dla przedsiębiorstw wdrażających in-
westycje ukierunkowana na efektywność energetyczną”, 
która odbędzie się w dniach 13-14 kwietnia 2016 w ra-
mach targów inEnerg® we wrocławiu.
Podczas konferencji zostaną przedstawione między in-
nymi systemy finansowania inwestycji poprawiających 
efektywność energetyczną w przedsiębiorstwach, me-
todologia przeprowadzania audytów energetycznych 
oraz nowoczesne technologie dla przemysłu.

Eksperci przedstawią system białych certyfikatów, normy 
prawne wynikające z obowiązującej ustawy oraz proces 
wdrażania Art. 7 Dyrektywy o Efektywności Energetycznej 
w Polsce. Nie zabraknie także informacji o audycie oświe-
tlenia w zakładzie przemysłowym. Na koniec każdego 
dnia organizatorzy przewidują konsultacje z ekspertami. 
Konferencja skierowana jest do przedstawicieli kadry 
inżynierskiej i menadżerskiej małych, średnich i dużych 
zakładów przemysłowych, którzy wdrażają lub planują 
inwestycje ukierunkowane na zoptymalizowanie zuży-
cia energii w swoich przedsiębiorstwach. 

Korzyści dla przedsiębiorstw wdrażających inwestycje
ukierunkowane na efektywność energetyczną

Oventrop sp. z o.o.
Bronisze, ul. Świerkowa 1B
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 722 96 42, faks 22 722 96 41
info@oventrop.pl, www.oventrop.pl
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lacji niskotemperaturowych. Cechą charakterystyczną 
rury są dwa czerwone pasy na całej jej długości. Rurę 
bazową X-Perta stanowi warstwa z polietylenu PE-RT 
pokryta powłoką antydyfuzyjną z alkoholu etylowiny-
lowego (EvOH), który uniemożliwia przenikanie tlenu 
przez ścianki rury. Od zewnętrz rurę otacza warstwa 
ochronna również z PE-RT. Między kolejnymi płaszczy-
znami rury znajduje się spoiwo, dodatkowo wzmacnia-
jące jej konstrukcję. wyjątkowe właściwości rura Roth 
X-Pert S5+ zawdzięcza technologii produkcji – meto-
dzie koekstruzji, polegającej na jednoczesnym wy-
twarzaniu wszystkich warstw rury. Znak „+” w nazwie 
rury podkreśla dodatkową wyróżniającą cechę pro-
duktu – dodatkowe zabezpieczenie przed promienia-
mi uv, mającym wpływ na starzenie się rury i trwałość. 

Średnice do różnych zastosowań
Zakres średnic opisywanej rury jest szeroki (patrz ta-
bela na następnej stronie) i w zależności od rozmiaru, 
rura może pochwalić się zastosowaniem w wielu ro-
dzajach ogrzewania podłogowego. w obiektach miesz-
kalnych, stosuje się rury 14, 16, 17 i 20 mm, układane 
na warstwie izolacji cieplnej z systemowych płyt sty-
ropianowych EPS 100 i mocowane za pomocą wbi-
janych w nią spinek u-kształtnych narzędziem tacker 
– stąd nazwa systemu – ogrzewanie podłogowe w za-

budowie mokrej Tacker. Powstałe z tych rur wężowni-
ce zalewane są następnie warstwą jastrychu.

System Quick-Energy Tacker
Na wyróżnienie zasługuje rura 14 mm. Niestandardowa 
jak na ogrzewanie podłogowe średnica ze względu na 
ograniczenie długości prowadzenia pętli (maks. do 80 m)  
i tym samym ograniczenia wydajności ogrzewania, 
„amortyzuje” swoją wadę, osiągając bardzo dobre wy-
niki w specjalnie przygotowanym systemie o nazwie 
Quick-Energy Tacker (QE). Pomysł na konstrukcję sys-
temu, poza Roth X-Pert S5+ 14 mm i systemową pły-
tą izolacyjną EPS 100 25 mm, opiera się na mieszance 
specjalnego jastrychu anhydrytowego Roth QE. Jed-
nolita i zwarta struktura masy bez pustek powietrz-
nych pozwala na zastosowanie niewielkiej warstwy 
jastrychu nad rurą, tj. min. 20 mm. Bezwładność ter-
miczna jest naprawdę mała, ponieważ temperatura 
32°C jest możliwa do osiągnięcia w ciągu ok. 1 h. Dla 
porównania systemy z tradycyjnym jastrychem ce-
mentowym osiągają wspomnianą wartość tempera-

  Nowością w programie sprzedaży firmy Roth jest 
znana już co prawda sztandarowa rura X-Pert S5+, ale 
nieznana z dużych wymiarów w zakresie oferowanych 
średnic. Dziś, dzięki rozpiętości średnic doskonale reali-
zuje instalacje ogrzewania podłogowego na wielu po-
wierzchniach od mieszkalnych budynków jedno- i wie-
lorodzinnych, po bardzo wymagające obiekty, jak hale 
przemysłowe, podłogi elastyczne w halach sportowych 
i zewnętrzne powierzchnie na murawach piłkarskich. 

Rury Roth X-Pert S5+
X-Pert S5+ to 5-warstwowa rura z polietylenu, produ-
kowana z pierwotnego surowca, dedykowana do insta-

Firma Roth systematycznie poszerza wachlarz swoich produktów oferowanych na 
polskim rynku. Początkowo kojarzona głównie z polietylenowymi zbiornikami na olej 
opałowy, dziś obecna również wśród czołowych dostawców rur z tworzyw sztucznych.

Od X-PERTa do ciepła, czyli rura z polietylenu  
w ogrzewaniu podłogowym

Justyna pytkoWska

Mocowanie rury X-Pert S5+ tackerem

Konstrukcja ogrzewania podłogowego w zabudowie 
mokrej QE

wylewanie jastrychu w systemie QE

Konstrukcja ogrzewania przemysłowego

http://www.instalreporter.pl
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wersja zegarowa z wyświetlaczem umożliwia stero-
wanie temperaturą w pomieszczeniu zgodnie z usta-
wionymi wcześniej programami czasowymi, w tym  
z funkcją urlop i Party oraz automatyczne uruchomienie 
funkcji obniżenia temperatury, jeśli jest to wymagane. 
Dodatkowo termostat jest wyposażony w system 
PwM, który przy dużej bezwładności ogrzewania 
podłogowego gwarantuje precyzyjne utrzymanie 
stałej temperatury i brak przegrzania pomieszcze-
nia. System PwM kontroluje bowiem długość czasu 
pracy oraz częstotliwość otwarcia i zamknięcia za-
stosowanych siłowników w odniesieniu do przyro-
stu temperatury w pomieszczeniu. uzupełnieniem 
urządzeń sterujących jest moduł przyłączeniowy  
Basicline, który pozwala na proste przyłączenie maks.  
6 termostatów i aż 16 siłowników w jeden układ.
 
System regulacji Touchline
Z myślą o czasach zaawansowanych technologicz-
nie, propozycja termostatu może być tylko jedna – 
system radiowej regulacji Touchline. Nowe standardy 
jakości proponowanych urządzeń nie polegają tylko 
na „lepszym” wyglądzie. Poprzez funkcję interfejsu 
LAN urządzenia Touchline umożliwiają zdalne ste-
rowanie systemem radiowej regulacji ogrzewania 
podłogowego poprzez aplikację na komputer oraz 
smartphone. Dostęp do systemu sterowania Roth  
Touchline uzyskujemy po zalogowaniu się do serwe-
ra portalu za pośrednictwem routera. Po uruchomie-
niu stosownej aplikacji na telefonie można odczytać 
aktualne temperatury pomieszczeń, ustawić żądane 
wartości oraz sprawdzić lub zmienić tryb pracy każ-
dego pojedynczego termostatu.  

tury dopiero po około 4 h. Niewielka grubość jastrychu  
i zarazem nieznaczny ciężar całości konstrukcji powo-
dują, że system Roth QE jest możliwy do zastosowa-
nia przede wszystkim w budynkach po renowacji na 
istniejących posadzkach, również stropach drewnia-
nych, o ile są równe i mają zdolność nośną.

Rurze X-Pert S5+ nie straszne duże obiekty
Budynki przemysłowe należą do obiektów bardzo wy-
magających. Podstawowe problemy to przenoszone 
obciążenia oraz znaczna powierzchnia użytkowa ogrze-
wania. Zastosowana tutaj płyta izolacyjna jest tward-
sza, czyli ma większą gęstość, a tym samym może prze-
nosić większe obciążenia w warstwie wyrównawczej. 
Jak poradzić sobie z wielkościami pól grzewczych?  
Tu stosowane są średnice rur 20, 25, a nawet 32 mm, 
które pozwalają na ułożenie pętli sięgających do 200 m.  
Sposób mocowania rur nie jest realizowany poprzez 
tzw. spinkę u-kształtną, tylko ze względu na obecność 
zbrojenia, ułożona rura ma na nim podparcie, a dodat-
kowo jest jeszcze mocowana zaciskami.

Regulacja ogrzewania podłogowego
Niedawno firma Roth wprowadziła linię termostatów  
Basicline do instalacji ogrzewania płaszczyznowego. uzu-
pełniają one bardziej ekskluzywny asortyment termosta-
tów, czyli radiowych białych i czarnych modeli Touchline. 
Basicline to urządzenia w tzw. jakości ekonomicznej. 
Ekonomia polega tu na standardowym sposobie za-
silania w energię (230 v), jak również w sposobie ko-
munikacji (przewodowo) w porównaniu do Touchline 
(zasilanie na baterię lub 230 v i komunikacja radio-
wa). urządzenia Roth Basicline prezentują nowocze-
sny design, który został sprowadzony do sylwetki 
„slim” o grubości 16 mm. użytkownik może wybrać 
spośród dwóch modeli – termostatu pokojowego 
Roth Basicline oraz programowalnego zegarowe-
go termostatu tygodniowego Roth Basicline Touch.
Oba termostaty stanowią elektroniczne urządzenia 
zapewniające precyzyjną regulację i kontrolę tempe-
ratury systemu ogrzewania płaszczyznowego, choć 

Roth Polska sp. z o.o.
ul. Osadnicza 26, 65-785 Zielona Góra
tel./faks 68 453 91 02
service@roth-polska.com
www.roth-polska.com
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Producent Roth 

Nazwa systemu system zabudowy mokrej ogrzewania 
podłogowego – Tacker 

Rodzaje i wymiar rur rura 5-warstwowa X-Pert S5+ 14x2, 16x2, 
17x2, 20x2, 25x2,5, 32x3 mm

Maksymalna długość 
pętli w zależności od średnicy: 80-200 m 

Rozstaw 10, 15, 20, 25, 30, 35 cm

Rodzaj połączeń

skręcane: mocowanie rury do 
rozdzielacza śrubunkiem  
zaprasowywane: ewentualne łączenie 
rury z rurą złączką naprawczą  
w przypadku uszkodzenia 

Sposób mocowania rur
spinki do mocowania rur na płytach 
styropianowych (14-20 mm) lub listwy 
montażowe (14-25 mm)

Pozostałe elementy 
systemu

płyta izolacyjna styropianowa EPS 
100 gr. 25, 30 lub 50 mm; rozdzielacze 
uniwersalne i z przepływomierzami 
2-12 obwodów; szafki podtynkowe 
i natynkowe; układy pompowo-
mieszające; izolacje brzegowe i profile 
dylatacyjne

Dopuszczalna 
temperatura robocza

55°C (max temp. pracy rury w instalacji 
ogrzewania podłogowego)

Dopuszczalne ciśnienie 
robocze 6 bar

Sterowanie

klasa premium: termostat radiowy 
TOUCHLINE 
klasa ekonomiczna: termostat 
pokojowy Basicline H i zegarowy 
Basicline Touch; moduł przyłączeniowy 
Basicline; siłownik zaworu rozdzielacza 
230 i 24 V

Gwarancja

2 lata mechaniczne, ruchome części oraz 
wyroby, 10 lat rura 
ubezpieczenie kompletnego systemu  
(10 lat gwarancji na wady wynikłe  
z procesu produkcyjnego wraz  
z ubezpieczeniem na kwotę 5 000 000 euro)

Mocowanie rury do zbrojenia w ogrzewaniu przemysłowym

System regulacji radiowej Touchline

System regulacji Basicline
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ła kondensacyjnego (parametry instalacji: 55/45oC), 
opór cieplny podłogi wynosi 0,1 m2 K/w, a obciąże-
nie cieplne pomieszczenia to 60 w/m2. Przyjęty roz-
staw wężownicy to 25 cm.

BARIERA ANTYDYFUZYJNA (EVOH)
POLIETYLEN PE-RT

WARSTWA WIĄŻĄCA

  Prawidłowy projekt ogrzewania Keller Floor 
na przykładzie pomieszczenia 15 m2

Aby ułatwić prawidłowe zaprojektowanie systemu 
wodnego ogrzewania podłogowego, poniżej prezen-
tujemy przykład właściwego doboru produktów dla 
pomieszczenia o powierzchni 15 m2 (5x3 m). Zakła-
dane pomieszczenie znajduje się na kondygnacji i 
nie ma strefy brzegowej. System zasilany jest z kot- 

Coraz więcej właścicieli domów i mieszkań chce mieć w nich zamontowane wodne 
ogrzewanie podłogowe. Doceniają oni bowiem jego niskie koszty eksploatacji, walory 
zdrowotne (w tym brak „stref przegrzania” w pomieszczeniach) oraz wieloletnią 
trwałość całego systemu. Prawidłowy projekt i montaż takiego rozwiązania dla 
instalatora nie jest zbyt skomplikowany. Aby je wykonać, należy pamiętać tylko o kilku 
ważnych kwestiach, które omówimy 
na przykładzie systemu wodnego 
ogrzewania podłogowego Keller Floor.

Jak prawidłowo projektować i montować 
wodne ogrzewanie podłogowe?

olGa Gretka

KEL 680001 rura z osłoną antydyfuzyjną KELLER 
PE-RT17x2 w zwojach 200 mb 62 m

KEL 172000 śrubunek 17x2 G3/4 2 szt.

KEL 218484 spinka do moc. rur na matach 
tkaninowych 500-U40 155 szt.

KEL 694256 taker aluminiowy 1 szt.

KEL 213175 płyta IZOROL-PP Keller EPS  
100/30 mm 15 m2

KEL 216671 taśma z zakładką i nacięciami 
(8x150x50 mm) 16 m

KEL 580002

rozdzielacz KELLER FLOOR 1” do  
o. p. z przepływomierzami  
i zaworami do siłowników,  
z zestawem odpowietrzająco-
spustowym – 2 obwody

1 szt.

KEL 590004 szafka do rozdzielaczy natynkowa 
385x580x135, liczba sekcji 4 1 szt.

KEL 650000 termostat pokojowy z odłączanym 
kablem do siłowników NC, 230 V 1 szt.

KEL 855000 siłownik do zaworu term. NC, 230V, 
M30x1,5 1 szt.

KEL 310000 moduł sterujący z kablem, 6 stref 
po maks. 4 siłowniki NC lub NO 1 szt.

KEL PIPE 
CUTTER 
16-32

nożyce 16-32 1 szt.

KEL 062713 łuki prowadzące DN 14-18
RKARB20 rura karbowana 20

Tabela   Elementy systemu wodnego ogrzewania 
podłogowego Keller Floor dla pomieszczenia  
o powierzchni 15 m2

http://www.instalreporter.pl
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Etapy montażu ogrzewania podłogowego 
Keller Floor
Montaż systemu Keller Floor składa się z poniższych 
etapów:
i. Przygotowanie podłoża (pozbawienie wszelkich 
nierówności wylewki betonowej).
ii. Rozłożenie taśm brzegowych i izolacji termicznej.
iii. Podłączenie do rozdzielacza rur grzewczych, rozło-
żenie i montaż pętli grzewczych na izolacji termicznej.
iv. Odpowietrzenie instalacji i wykonanie próby ci-
śnieniowej.
v. wylewanie posadzek.  

SBS Sp. z o.o.
91-205 Łódź, ul. Aleksandrowska 67/93
tel. 42 663 54 00 lub 663 54 01
faks 42 663 54 02
biuro@grupa-sbs.pl, www.grupa-sbs.pl

r
e

k
l

a
m

a

Producent SBS 
Nazwa systemu system ogrzewania podłogowego Keller Floor
Rodzaje i wymiar rur Keller PE-RT 17x2 mm, zwoje 600 m i 200 m
Maksymalna długość pętli 120 mb
Rozstaw 10-30 cm, ze skokiem co 5 cm
Rodzaj połączeń zaciskowe

Sposób mocowania rur Taker, spinki 40 mm z podwójnym grotem mocowane do płyt styropianowych 
powlekanych wzmacnianą tkaniną polipropylenową

Pozostałe elementy systemu

złączki zaciskowe 17x2 mm; rura karbowana ochronna 20 mm; taśma brzegowa 
i dylatacyjna z zakładką i nacięciami; płyty styropianowe Izorol-PP Keller 
EPS 100/30 mm powlekane wzmacnianą tkaniną polipropylenową; spinki 
tworzywowe do montażu rur; takery; rozwijaki; łuki prowadzące; rozdzielacze 1"  
z przepływomierzami i zaworami do siłowników, 2-12 sekcji, wyposażone w zawór 
spustowo-odpowietrzający; grupy pompowe do rozdzielacza KELLER FLOOR 
25/4, 25/6; siłowniki elektrotermiczne NC, 230 V, M 30x1,5; moduły sterujące 
z kablem, 6-strefowe; termostaty pokojowe, z kablem do siłowników NC; 
regulatory temperatury cyfrowe, tygodniowe, przewodowe lub bezprzewodowe; 
szafki podtynkowe i natynkowe; nożyce; plastyfikator do betonu

Dopuszczalna temperatura 
robocza 90oC (rura Keller PE-RT); 60oC (ogrzewanie podłogowe)

Dopuszczalne ciśnienie 
robocze 6 bar

Sterowanie

siłowniki elektrotermiczne NC 230 V, M 30x1,5
moduły sterujące z kablem, 6-strefowe
termostaty pokojowe z kablem do siłowników NC
regulatory temperatury cyfrowe, tygodniowe, przewodowe lub bezprzewodowe

Gwarancja 10 lat na rurę

Montaż systemu 
Keller Floor

obejrzyj

System KAN-therm oferuje szereg 
nowoczesnych rozwiązań technicznych 
umożliwiających budowę energooszczędnych 
i trwałych systemów wodnego ogrzewania 
płaszczyznowego. Daje możliwość  
wykonania praktycznie każdej, nawet 
najbardziej nietypowej instalacji ściennej  
lub podłogowej, a także instalacji  
ogrzewania powierzchni zewnętrznych.

KAN-therm Wall
Uniwersalny system ogrzewania ściennego

  Komfortowy, bezawaryjny, tani w eksploatacji, 
ekologiczny, zdrowy dla użytkowników, estetyczny, 
a przede wszystkim umożliwiający współpracę z no-
woczesnymi ekologicznymi źródłami ciepła, takie wy-
magania dla nowoczesnego systemu grzewczego sta-
wiają obecnie inwestorzy budujący swoje wymarzone 
domy. wszystkie powyższe cechy są głównym atutem 
instalacji grzewczych zaliczanych do tzw. grupy syste-
mów płaszczyznowych, a dokładnie ogrzewania pod-
łogowego oraz ogrzewania ściennego. Jeszcze klika 
lat temu wodne ogrzewanie płaszczyznowe, ścienne 
i podłogowe, jako najnowocześniejsza technologia 
dostarczania ciepła dla budynków, było synonimem 
luksusu oraz wysokiego prestiżu inwestycji. Dziś, taki 
system ogrzewania domów jednorodzinnych, jak i du-
żych obiektów użyteczności publicznej, stał się po-
wszechnie stosowanym standardem. Obecne trendy, 
narzucające coraz większą izolacyjność dla przegród 
budowlanych, a tym samym dążące do coraz więk-
szej redukcji zapotrzebowania na ciepło budynku,  
a także duża popularność ekologicznych niskopara-
metrowych źródeł ciepła takich, jak kotły konden-

sacyjne czy pompy ciepła sprawiają, że instalacje 
ogrzewania podłogowego i ściennego, montowane 
indywidualnie bądź w układach kombinowanych, są 
najbardziej optymalnym, ekologicznym i energoosz-
czędnym rozwiązaniem technicznym.

system kan-therm wall

System KAN-therm wall, układany w technologii su-
chej lub mokrej, jest jednym z grupy rozwiązań tech-
nicznych przeznaczonych do wykonania instalacji 
ogrzewania ściennego.

Ogrzewanie ścienne mokre
Rury grzewcze o średnicy 12 lub 14 mm mocowane 
są na ścianie za pomocą specjalnych listew monta-
żowych RAiL, a następnie pokrywane warstwą tynku 
o całkowitej grubości ok. 30-35 mm, tworząc płytę 
grzejną. Minimalna grubość tynku nad powierzchnią 
rury wynosi 10 mm. Do wykonania instalacji stosu-
je się rury KAN-therm PE-RT lub PE-Xc o średnicach 
12x2 lub 14x2 mm, a także rury wielowarstwowe 

http://www.instalreporter.pl
https://www.youtube.com/watch?v=kvcgWcYdQ30
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PE-RT/Al/PE-RT o średnicy 14x2 mm. Rury układa 
się meandrowo z rozstawem 5, 10, 15, 20, 25 cm.  
w przypadku rozstawu 5 i 10 cm rury można układać 
podwójnym meandrem. Nowością w ofercie są rury 
polibutylenowe KAN-therm PB o średnicy 8x1 mm, 
które pozwalają na dodatkowe zmniejszenie gru-
bości wymaganych zapraw tynkarskich. Nowy sys-
tem zamocowań, tj. nowe listwy tworzywowe dla rur  
o średnicy 8 mm oraz specjalny tworzywowy łuk pro-
wadzący gwarantują prosty, łatwy i bezproblemowy 
montaż instalacji. Specjalnie dobrany system szyb-
kozłączek typu „Click” dla rur PB 8 mm daje możli-
wość różnej konfiguracji podłączeń. 

Ogrzewanie ścienne Systemu KAN-therm wall w me-
todzie mokrej zalecane jest do przegród o konstruk-
cji tradycyjnej (murowane, żelbetowe).

Ogrzewanie ścienne suche
System KAN-therm wall w metodzie suchej umożliwia 
wykonanie instalacji w bardzo krótkim czasie. Podsta-
wowym elementem systemu są prefabrykowane płyty 
z zatopioną polibutylenową rurą grzewczą 8x1 mm, któ-
re układa się bezpośrednio na konstrukcję ściany. Płyty 
mocowane mogą być poprzez klejenie i bezpośredni 
montaż na powierzchni równej lub poprzez specjalny 
system konstrukcji wsporczej, drewnianej lub metalo-

KAN sp. z o.o.  
ul. Zdrojowa 51, 16-001 Białystok-Kleosin
tel. 85 74 99 200, faks 85 74 99 201
kan@kan-therm.com, www.kan-therm.com
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Producent KAN

Nazwa systemu System KAN-therm Tacker, System KAN-therm Profil, System KAN-therm TBS,  
System KAN-therm Rail, System KAN-therm NET System KAN-therm Wall (metoda sucha i mokra)

Rodzaje i wymiar rur

KAN-therm Tacker: 14x2, 16x2, 18x2, 20x2 mm
KAN-therm Profil: 16x2, 18x2 mm
KAN-therm TBS: 16x2 mm
KAN-therm Rail: 12x2; 14x2; 16x2; 18x2; 20x2; 25x2,5; 25x3,5; 26x3 mm
KAN-therm NET: 12x2; 14x2; 16x2; 18x2; 20x2; 25x2,5; 25x3,5; 26x3 mm

PB: 8x1 mm
PE-Xc i PE-RT: 12x2, 14x2 mm
PE-RT/Al/PE-RT: 14x2

Maksymalna długość pętli 80 m – 12x2, 14×2; 100 m – 16×2; 120 m – 18×2; 150 m – 20×2; 160 m – 25×2 30 m – 8x1, 80 m – 12×2, 14×2; 100 m – 16×2

Rozstaw 10, 15, 20, 25, 30, 35 cm 8x1 (metoda sucha) – 6,25 lub 7,75 cm; 8x1 (mokra) –  
12-14 mm – maks. do 25 cm ze skokiem co 5 cm

Rodzaj połączeń
skręcane (podłączenia pętli do rozdzielaczy) za pomocą śrubunków Eurokonus; zaciskowe (elementy serwisowe, możliwość zalania w posadzkach i ścianach) 
połączenia typu Push i Press; dla Systemu KAN-therm Wall również połączenia typu Click – łączenie rur (metoda mokra) i płyt grzewczych (metoda sucha),  
z możliwością zalewania w posadzkach i ścianach  

Sposób mocowania rur

KAN-therm Tacker – spinki tworzywowe + tacker do mocowania spinek
KAN-therm Profil – rury mocowane pomiędzy wypustki w izolacji termicznej 
KAN-therm TBS – rury mocowane w specjalnych metalowych lamelach zamocowanych w styropianie
KAN-therm Rail – mocowanie rur za pomocą tworzywowych listew przytwierdzonych do podłoża (styropianu)
KAN-therm NET – mocowanie rur do stalowej siatki za pomocą tworzywowych opasek

metoda sucha – gotowe płyty grzewcze  
z zatopionymi rurami PB 8x1 mm, montaż płyt 
poprzez klejenie do ścian równych, montaż płyt 
poprzez stelaż drewniany lub stalowy; metoda mokra 
– montaż płyt za pomocą tworzywowych listew

Pozostałe elementy 
systemu

śrubunki do podłączenia rur do rozdzielaczy, łączniki serwisowe Push i Press Click (KAN-therm Wall); rozdzielacze z zaworami regulacyjnymi lub 
przepływomierzami, pompowe grupy mieszające, armatura odcinająca i spustowo-odpowietrzająca, szafki instalacyjne natynkowe i podtynkowe
izolacje termiczne Tacker, Profil i TBS, listwy mocujące RAIL, siatka stalowa NET, opaski tworzywowe do 
mocowania rur, przewiązki stalowe do łączenia siatki stalowej, taśmy przyścienne, profile dylatacyjne, 
plastyfikatory do betonu BETOKAN i BETOKAN Plus, narzędzia: Tacker do wbijania spinek, rozwijak  
do rur w dużych zwojach, kalibratory do rur, sprężyny do gięcia rur, wyrzynarka do styropianu TBS

narzędzia: rozwijak do rur w dużych zwojach, 
kalibratory do rur

Dopuszczalna 
temperatura robocza

dla rur jednorodnych: PE-Xc i PE-RT – 90oC, PE-RT Blue Floor – 70oC
dla rur wielowarstwowych: PE-RT/Al/PE-RT – 95oC

PB: 70oC; PE-Xc i PE-RT – 90oC
PE-RT Blue Floor – 70oC, PE-RT/Al/PE-RT – 95oC

Dopuszczalne ciśnienie 
robocze do 10 bar do 10 bar

Sterowanie

automatyka przewodowa BASIC (230V lub 24V): siłowniki + adaptery, termostaty, termostaty tygodniowe, listwy elektryczne z modułem pompowym lub bez; 
automatyka bezprzewodowa KAN-therm SMART z możliwością podłączenia do Internetu (230 V lub 24 V): siłowniki + adaptery, bezprzewodowe termostaty  
z zegarem tygodniowym, listwy elektryczne, antena zewnętrzna, przekaźnik sygnału (Repeater)
osprzęt dodatkowy: regulatory tygodniowe, zespoły do ogrzewania podłogowego o małej powierzchni, 
zawory czterodrogowe, regulatory pogodowe -

Gwarancja system ogrzewania płaszczyznowego KAN-therm – 10 lat, automatyka i elementy regulacyjne – 2 lata

wej. Dzięki systemowym łączni-
kom typu Click zminimalizowano 
ryzyko powstawania przecieków 
w instalacji oraz zagwarantowano 
możliwość dowolnej i wygodnej 
konfiguracji płyt grzewczych. Sys-
tem nadaje się do zastosowania  
w konstrukcjach tradycyjnych 
(murowane, żelbetowe), szkiele-
towych, czy drewnianych. Sze-
roka paleta wymiarów płyt i ich 
wydajności umożliwia wykona-
nie instalacji zarówno na dużych 
powierzchniach, jak i małych ścia-
nach z otworami okiennymi czy 
drzwiami. Zaznaczone na płycie 
miejsca zatopienia rur zabezpie-
czają przed przypadkowym ich 
uszkodzeniem podczas mon-
tażu. Tuż po zamocowaniu płyt 
grzewczych i wykonaniu podłą-
czeń hydraulicznych możliwe jest 
finalne wykończenie powierzch-
ni płyt za pomocą wykładzin 
ściennych: farb, tapet, płyt ce-
ramicznych itp. Ogrzewanie ścienne Systemu KAN-
-therm wall w metodzie suchej doskonale sprawdza się  
w przypadku budownictwa drewnianego. Dobrym przy-
kładem jest też wykorzystanie płyt grzewczych Syste-
mu KAN-therm wall w budownictwie tradycyjnym mu-
rowanym przy wykończeniu poddaszy, do montażu na 
tzw. skosach oraz ścianach kolankowych.  

tynk płyty grzewczej powinien charakteryzować się  
dobrą przewodnością i małą rozszerzalnością ciepl-
ną, odpornością na temperaturę, elastycznością. 
Jego rodzaj należy dostosować do charakteru po-
mieszczenia. mogą być to tynki wapienno-cemen-
towe, gipsowe (anhydrytowe), zaprawy gliniane. 
tynk układa się etapowo: pierwsza warstwa gr.  
ok. 10-20 mm w zależności od średnicy rur, powin-
na całkowicie pokryć rury na świeżo ułożoną war-
stwę nakłada się siatkę tynkarską z włókna szkla-
nego, a następnie drugą warstwę gr. 10-15 mm. 

http://www.instalreporter.pl
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ne, co gwarantuje łatwiejszą pracę podczas układania.
Rury mają warstwę EvOH zapobiegającą dyfuzji tle-
nu do systemów grzewczych/chłodzących. Spełniają 
wymogi DiN 4726. Zapobiega to korozji metalowych 
elementów systemu. wierzchnia warstwa PE zapew-
nia ochronę tlenowej bariery antydyfuzyjnej przed 
uszkodzeniami powstającym podczas montażu rur.

Uponor Klett 
To innowacyjny system mocowania rur do maty izo-
lacyjnej bez używania narzędzi. Rura PE-Xa z barierą 
antydyfuzyjną EvOH ma fabrycznie nawiniętą specjal-
ną taśmę samoprzylepną, która mocuje przewód do 
maty. System umożliwia ułożenie i przymocowanie rury  
PE-Xa 16x1,8 mm i zapewnia maksymalną siłę moco-
wania na całej długości rury, nawet przy zabrudzeniu 
warstwy styropianu. Zalety uponor Klett to m.in. łatwe 
układanie rury, jednoosobowy montaż instalacji oraz 

  Zastosowanie ogrzewania podłogowego pozwa-
la wykorzystać każdy metr kwadratowy pomieszcze-
nia, w którym zostało ono zainstalowane, a warun-
ki panujące w tym wnętrzu są korzystne dla zdrowia 
użytkowników i sprzyjają ich dobremu samopoczu-
ciu (nierozprzestrzenianie się kurzu i pyłu, odpowiedni 
komfort cieplny). Do zasilania można wykorzystać róż-
ne źródła energii, przy czym najefektywniejsze będą 
jej odnawialne źródła. Koszty eksploatacji ogrzewania 
podłogowego są nawet o 12% niższe w porównaniu z kon-
wencjonalnymi systemami ogrzewania. Natomiast zinte-
growany system sterowania zapewnia wysoki komfort.

Rury Uponor
w ofercie uponor znajdują rury specjalnie przeznaczo-
ne dla ogrzewania/chłodzenia płaszczyznowego. Rury  
PE-Xa oferowane są pod nazwą uponor Comfort Pipe 
PLuS, średnice 14x2, 16x2, 17x2, 20x2 oraz 25x2,3 oraz upo-
nor Comfort, dla systemu Minitec średnica 9,9x1,1 mm 
i dla systemu Klett średnica 16x1,8 mm. Rury wielo-
warstwowe MLC oferowane są w średnicach 14x2 oraz 
16x2 mm do ogrzewania/chłodzenia płaszczyznowego.
uponor Comfort Pipe PLuS (i Comfort Pipe) są to rury 
specjalnie przeznaczone dla ogrzewania/chłodzenia 
płaszczyznowego, instalacji ogrzewania grzejniko-
wego, jak również instalacji wodociągowych (mak-
symalne parametry pracy 95°C i 6 bar).
Nową rurę uponor Comfort Pipe PLuS wyproduko-
wano w oparciu o innowacyjną technologię uAX™.
Ten nowy proces produkcyjny to kolejny krok na dro-
dze konsekwentnego doskonalenia rur PE-Xa, które 
są dostępne na rynku już od ponad czterdziestu lat.
Rury Comfort Pipe PLuS są jeszcze bardziej elastycz-

Uponor proponuje kompleksowe rozwiązania dla systemów ogrzewania 
płaszczyznowego zarówno budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, 
biurowych i przemysłowych, jak i powierzchni zewnętrznych, np. chodników, 
parkingów czy boisk piłkarskich. Zapewnia wszystkie elementy instalacji 
– od rur po inteligentne sterowanie.

Płaszczyznowe 
systemy Uponor 
Szeroki wachlarz zastosowań

piotr serafin

uponor Minitecuponor Klett

http://www.instalreporter.pl
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montuje się płyty promieniujące, rury grzewcze oraz 
warstwę z płyt suchego jastrychu. wysokość konstruk-
cji wynosi 43 lub 50 mm – bez suchego jastrychu lub 
z nim, a waga tylko ok. 25 kg/m2. Cechą szczególną 
systemu jest specjalnie opracowana izolacyjna płyta 
styropianowa, na której montuje się płyty promieniu-
jące z aluminium i przewody PE-Xa 14x2 mm z barie-
rą EvOH lub wielowarstwowe MLC (PE-RT/Al/PE-RT).

Zastosowania specjalne
Uponor Meltaway to system ogrzewania boisk oraz 
powierzchni zewnętrznych Pozwala na przeprowa-
dzanie rozgrywek nawet w zimie, kiedy murawa po-
kryta jest zwykle śniegiem i lodem. System dostarcza 
ilość ciepła potrzebną do podgrzania murawy bądź 
innej powierzchni zewnętrznej i zapobiega gromadze-
niu się śniegu oraz całkowicie eliminuje konieczność 
odgarniania śniegu czy posypywania go piaskiem lub 
solą. Znajduje zastosowanie na podjazdach, drogach 
przeciwpożarowych, parkingach, chodnikach dla pie-
szych, mostach, skrzyżowaniach dróg, lądowiskach dla 

helikopterów itp. w skład systemu wchodzą rury pro-
dukowane z polietylenu sieciowanego (PE-Xb) o mak-
symalnej temperaturze pracy 50°C i ciśnieniu projekto-
wym 4,5 barów oraz rozdzielacz pojedynczy z PE-HD 
ze złączkami dla rury PE-Xb 25×2,3, a także akcesoria.
Uponor Magna oraz Sport – system ogrzewania 
podłogowego hal przemysłowych i sklepowych oraz 
hal sportowych wykorzystujący rury PE-Xa 25 mm.
Uponor TABS – System stropów chłodzących/grzew-
czych uponor TABS staje się podstawowym elemen-
tem dla współczesnych budynków użyteczności pu-
blicznej, takich jak: biura, banki, muzea, biblioteki 
itp. Główną częścią systemu uponor TABS są rury  
PE-Xa ułożone na siatce metalowej, tzw.moduły Con-
tec, które są umieszczane w centralnej części stropu.

Akcesoria i automatyka
Do każdego systemu uponor oferuje komplet akce-
soriów: złączki, profile, taśmy, szyny, rozdzielacze, za-
wory regulacyjne, szafki rozdzielaczowe, zestawy mie-
szające oraz automatykę przewodową i radiową.  

możliwość przekładania rur w dowolnym momencie. 
Szczególnie zalecany jest w przypadku zmiennego roz-
stawu rur w pomieszczeniach o różnych kształtach.

Uponor Minitec 
System renowacji uponor Minitec zalecany jest do po-
mieszczeń w budynkach modernizowanych. Samoprzy-
lepna mata montażowa razem z rurą PE-Xa mają wyso-
kość tylko 12 mm i dzięki temu mogą być zamontowane 
bezpośrednio na istniejącym jastrychu, podłodze drew-

nianej lub nawet terakocie. Ponadto system wyróżnia-
ją niskie koszty montażu i łatwo go włączyć do istnie-
jącej instalacji c.o. za pomocą zestawu mieszającego.

Uponor Siccus
Z kolei system suchej zabudowy uponor Siccus to uni-
wersalne rozwiązanie zarówno do nowych, jak i remon-
towanych budynków, gdzie bardzo ważna jest nieduża 
wysokość konstrukcji ogrzewania podłogowego. Pły-
ty są instalowane na istniejącej podłodze, następnie uponor Sp. z o.o. 

Pass 20, Budynek K, 05-870 Błonie
tel. (22) 266 82 00, infolinia: 801 000 425
www.uponor.pl
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Producent Uponor
Nazwa systemu ogrzewanie/chłodzenie płaszczyznowe Uponor
Rodzaje i wymiar rur Comfort Pipe PLUS 14x2, 16x2, 17x2, 20x2, 25x2,3 mm oraz MLC 14x2 i 16x2
Maksymalna długość pętli 80 m dla średnicy 14 mm, 100 m dla średnicy 16-17 mm, 150 m dla średnicy 20 mm
Rozstaw 50-300 mm
Rodzaj połączeń Q&E oraz Eurokonus

Sposób mocowania rur spinki Tacker, wiązadłami do siatki stalowej Classic, Klett na rzepa, wciskowy w matę 
Nubos oraz matę Minitec, na sucho Siccus

Pozostałe elementy systemu płyty styropianowe, taśma brzegowa, rozdzielacze, szafki, plastyfikator, automatyka 
sterująca

Dopuszczalna temperatura 
robocza 60°C

Dopuszczalne ciśnienie robocze 6 bar
Sterowanie automatyka pokojowa Smatrix w wersji radio i przewodowej
Gwarancja 10 lat, elementy ruchome (zawory) oraz automatyka 2 lata

http://www.instalreporter.pl
https://www.uponor.pl/pl-pl/instalacje.aspx
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  Prime Corporate Center to jedna z największych 
inwestycji w warszawie w ostatnich latach, jeśli chodzi 
o powierzchnie biurowe. Budynek wyróżnia się efek-
towną architekturą, wysokiej jakości wykończeniem 
wnętrz oraz nowoczesnymi rozwiązaniami technicz-
nymi. Systemy viega zostały wybrane ze względu na 
pewność i trwałość połączeń, które będą pracowały 
w warunkach maksymalnego ciśnienia dopuszczal-
nego dla połączeń zaprasowywanych.

instalację wody użytkowej (średnice do 76,1 mm) wy-
konano w systemie Sanpress inox. Rury i złączki ze sta-
li nierdzewnej to najlepsze możliwe rozwiązanie pod 
względem odporności na korozję i higieny wody pitnej. 
Materiał ten, jako jedyny nie powoduje wtórnego zanie-
czyszczenia wody. instalacja jest przystosowana do prze-
grzewów stosowanych do zwalczania bakterii Legionella. 
Prestabo to uniwersalny i ekonomiczny system ze stali 
czarnej ocynkowanej zewnętrznie. wykonano w nim in-
stalacje centralnego ogrzewania, ciepła technologiczne-
go i wody lodowej do średnicy 108 mm, wszędzie tam 
gdzie ciśnienie robocze nie przekracza 16 bar. Z kolei do 
podłączenia grzejników kanałowych zastosowano sys-
tem Pexfit Pro z rurami Pexfit Pro Fosta, składającymi się 
z trzech warstw: rury wewnętrznej PE-Xc, warstwy alu-

W budynku o wysokości 96 m i powierzchni 36 000 m2 kwestie techniczne nabierają szczególnego znaczenia. Dlatego w projekcie 
Prime Corporate Center postawiono na najwyższej jakości instalacje wodne i grzewcze. Systemy Sanpress Inox i Prestabo gwarantują 
trwałość i bezpieczną eksploatację przez wiele lat. Technologia zaprasowywania pozwoliła też znacznie skrócić czas montażu. 

Viega w Prime Corporate Center
Zastosowanie systemów zaprasowywanych w biurowcu

Biurowiec prime Corporate Center budo-
wany jest przy ul. Grzybowskiej 76/78.  
powierzchnia całkowita budynku wyno-
si 36 000 m2, z czego ponad 19 000 m2 zaj-
mą biura. obiekt jest projektem firmy Go-
lub GetHouse. koncepcję architektoniczną 
opracowała pracownia epstein, natomiast 
za konstrukcję odpowiada spółka warbud. 

minium i białego płaszcza zewnętrznego. To samo roz-
wiązanie wykorzystano w instalacji sanitarnej do pod-
łączenia misek ustępowych, umywalek i pryszniców.  
wszystkie systemy viega, zastosowane w Prime Cor-
porate Center oparte są na nowoczesnej technologii 
zaprasowywania. Pozwala ona zaoszczędzić nawet 
do 50% czasu w porównaniu z innymi sposobami łą-
czenia rur, zapewniając jednocześnie najwyższy sto-
pień bezpieczeństwa. Profil SC-Contur, w który wy-
posażone są złączki, gwarantuje natychmiastowe 
wykrycie niezaprasowanych omyłkowo połączeń 
podczas próby szczelności.  

System Sanpress inox w hydroforni 

węzeł ciepłowniczy wykonany w systemie Prestabo 
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cję energetyczną, która jest naszą rzeczywistością”, 
mówi Rudolf Sonnemann, prezes zarządu. wyra-
zem tego jest certyfikacja DGNB Platinum, najwyż-

sza ocena przyznawana przez Niemieckie Towarzy-
stwo Solidnego, Trwałego Budownictwa. „Z drugiej 
strony w nowym budynku oferujemy naszym part-
nerom teoretyczne i praktyczne szkolenia, na naj-
wyższym poziomie.”
Nowy budynek został wzniesiony tuż przy Dr.-Stie-
bel-Straße i tworzy nowy wizerunek firmy. w central-
nej części umiejscowiono sale konferencyjne, które 
mogą być elastycznie dostosowane do potrzeb gości 
krajowych i zagranicznych. w salach treningowych 
zainteresowani mogą uzyskać praktyczne doświad-
czenie w czterech obszarach tematycznych: „syste-
my pomp ciepła”, „systemy wentylacyjne”, „ciepła 
woda” i „centrum instalacji”. wszystkie produkty są 
zintegrowane informatycznie z nowoczesnym sys-
temem prezentacyjnym. Duże wizualizacje pokazu-
ją parametry pracy każdego produktu. współpraca 
poszczególnych podzespołów może być obserwo-
wana i analizowana w czasie rzeczywistym. 

  „Z jednej strony ta inwestycja jest potwierdze-
niem, że budynek przyszłości może być z powodze-
niem już dzisiaj zrealizowany w oparciu o transforma-

Imponująca architektura, najnowocześniejsze nowinki technologiczne w zakresie 
odnawialnych źródeł energii oraz innowacyjne możliwości kształcenia oferuje nowo 
powstały Kampus Energetyczny: centrum szkoleniowe Stiebel Eltron powstałe na 

terenie siedziby firmy w Holzminden 
(Dolna Saksonia Niemcy). 

Kampus Energetyczny: 
nowoczesne laboratorium OZE

Stiebel Eltron otworzył nowe centrum szkoleniowe
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Potrzebna energia generowana z trzech źródeł – wody, 
powietrza i słońca – jest wykorzystana w budynku do 
ogrzewania pomieszczeń, chłodzenia, wentylacji i przy-
gotowania ciepłej wody. Pompy ciepła, które służą  
w programach szkoleniowych, są integralną częścią 
koncepcji energetycznej budynku. wytworzona ener-
gia jest więc szeroko wykorzystana. Karlheinz Reitze 
jest przekonany, że „w przyszłości Kampus Energetycz-
ny będzie ponadregionalnym, krajowym i międzyna-
rodowym magnesem dla wszystkich partnerów STiE-
BEL ELTRON – architektów, planistów, konsultantów 
energetycznych, przedstawicieli handlu i budownic-
twa – w zakresie inteligentnego rozwiązywania wy-
zwań, jakie przyniesie przyszłość”.

uroczystość otwarcia kampusu

24 listopada 2015 r. odbyła się oficjalna inauguracja 
Kampusu. Przybyło ok. 300 gości, wśród nich Ste-
phan weil, premier Dolnej Saksonii oraz wielu wyso-
kich rangą przedstawicieli przemysłu i branży, którzy 
byli pod wielkim wrażeniem nowej inwestycji oraz jej 
możliwości technicznych. Rudolf Sonnemann przed-
stawił jasny apel do obecnych polityków: „zaledwie 

Przestrzenna restauracja dla pracowników i gości 
uzupełnia funkcjonalność obiektu. Kampus Ener-
getyczny jest także świetnym lokalem konferencyj-
nym. Architektura pomieszczeń sprzyja otwartej 
komunikacji, wymianie myśli oraz pracy twórczej  
w dużych grupach.

najnowocześniejsze technologie 
energetyczne w kampusie

Technologia pomp ciepła Stiebel Eltron jest sercem 
systemu ogrzewania i chłodzenia Kampusu. Nośni-
kiem energii jest woda gruntowa. Symbolicznym 
podkreśleniem roli wody w ekologicznej gospodar-
ce energetycznej jest zbiornik wodny urozmaicają-
cy architekturę frontu obiektu. Na dachu i elewa-
cji zamontowano system fotowoltaiczny o łącznej 
mocy około 120 kwp. Energia elektryczna uzyska-
na z paneli wykorzystana jest zarówno przez sys-
tem pompy ciepła, jak również do ogólnego zaopa-
trzenia Kampusu.
Budynek jest generatorem i jednocześnie akumu-
latorem energii odnawialnej. Duży bufor ciepła i za-
sobnik c.w.u. umożliwiają opóźnione wykorzysta-
nie wygenerowanej energii. inteligentne zarządzanie 
energią pozwala także na zasilanie stacji ładującej 
samochody elektryczne i e-rowery. „System energe-
tyczny budynku to prawdziwy poligon doświadczalny 
przejścia na odnawialne źródła energii” mówi Karlhe-
inz Reitze, dyrektor sprzedaży i marketingu. „Kam-
pus energetyczny udowadnia, że dom przyszłości – 
produkujący własną energię elektryczną przyjazną 
dla środowiska oraz wyposażony w stabilne syste-
my grzewcze oparte na pompach ciepła może być 
inwestycją ekonomicznie uzasadnioną”.
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osiem lat temu przeprowadziłem szczegółową ana-
lizę ekonomiczną budowy fabryki fotowoltaicznej  
w tym miejscu. Dzisiaj wiemy, że taki krok skazany 
był na niepowodzenie. Politycy muszą jednak na-
dal poważnie naciskać na transformację do odna-
wialnych źródeł energii i wnieść swój wkład. inwe-
stycje jak nasz Kampus Energetyczny nie mogą być 

ryzykowne; wręcz przeciwnie – muszą gwarantować 
sukces”. Dr ulrich Stiebel przedstawił historię firmy  
i przypomniał zebranym, że kamień węgielny pod bu-
dowę położono 5 maja ubiegłego roku, w 90. urodzi-
ny firmy. „Teraz jestem dumny z dzisiejszej inaugura-
cji. Ta inwestycja ugruntuje naszą pozycję na rynku!”.
w swoim wystąpieniu powitalnym premier Stephan 
weil podkreślił, że są rzeczy, które politycy rozumieją: 
„Dawno przestało być tak, że wyższa cena energii elek-
trycznej jest lepsza dla środowiska – wręcz przeciwnie, 
cena energii elektrycznej musi spaść. 50-procentowy 
udział podatków w cenie energii elektrycznej jest za 
duży, ja i wiele regionalnych władz rządowych jeste-
śmy po waszej stronie”. Premier ponadto nie szczędził 
pochwał dla Stiebel Eltron, firmy reprezentującej „nie-

miecki stan średni” działającej ze światowym rozma-
chem. Stwierdził, że firmy rodzinne są głównym czyn-
nikiem sukcesu gospodarczego Niemiec i to dobrze, 
gdy te przedsiębiorstwa mają siedzibę w regionie Dol-
nej Saksonii. „Świetnie, że Stiebel Eltron działa również 
w branży, która ma doskonałe perspektywy na przy-
szłość. Jednym słowem: Kampus Energetyczny to in-
westycja w odpowiednim czasie”! Architekt Günter 
Schleiff z biura HHS Planer+Architekten z Kassel pod-
kreślił, że budynek odzwierciedla hasło Stiebel Eltron 
„Technika dla dobrego samopoczucia”. „usytuowa-
ny tuż przed bramą fabryki Kampus jest symboliczną 
dłonią, którą firma wyciąga dla zwiedzających, gości, 
ale także mieszkańców Holzminden. Budynek Stiebel  
Eltron wita i zaprasza gości z otwartymi ramionami”.  

Liczby, dane, fakty

wartość inwestycji: około 16,5 mln €
Powierzchnia: prawie  4000 m2

uczestnicy szkoleń rocznie: 6000 osób
Budynek: Energia+
Certyfikat: DGNB Platinum, najwyższa ocena przy-
znawana przez Niemieckie Towarzystwo Solidnego, 
Trwałego Budownictwa
Czas budowy: wiosna 2014 r. - jesień 2015 r.

Technologia budynku
- Pompy ciepła do ogrzewania i chłodzenia budynku
- Produkcja energii elektrycznej z fotoogniw zamon-
towanych na dachu i pionowo na fasadzie przed re-
stauracją

Ogród energetyczny
- Pracujące pompy ciepła na zewnątrz budynku
- Prezentacja urządzeń do wykorzystywania odna-
wialnych źródeł energii
- Przestrzeń odpowiednia dla kilka grup osób uczą-
cych się jednocześnie

Plac/parking
- Zbiornik wodny
- Stacja ładowania pojazdów elektrycznych
- Stacja ładowania e-rowerów
- 100 miejsc parkingowych na rowery
- Miejsca do parkowania samochodów

Oficjalna inauguracja Kampusu Energetycznego (od lewej): Fabian Stiebel, inge Stiebel, Dr ulrich 
Stiebel, architekt Günter Schleiff, dyrektor techniczny Dr Kai Schiefelbein, dyrektor sprzedaży  
i marketingu Karlheinz Reitze, prezes zarządu Rudolf Sonnemann oraz Kai Stiebel

r
e

k
l

a
m

a

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
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  Wprowadzenie w życie we wrześniu 2015 roku wy-
magań dla określania i oznaczania efektywności ener-
getycznej urządzeń i zestawów przeznaczonych do 
ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wody użytko-
wej, zapoczątkowało istotne zmiany na rynku branży 
grzewczej. Celem wprowadzonej w życie dyrektywy ErP  
o produktach energooszczędnych, Ecodesign Directi-
ve 2009/125/EC, jest wsparcie zastosowania wysoko 
efektywnych rozwiązań grzewczych. Sprowadziło się to 
m.in. do praktycznie eliminacji z rynku niekondensacyj-
nych kotłów gazowych. Z kolei dyrektywa 2010/30/EC 
określiła metodologię nadawania klas energetycznych 
poszczególnym urządzeniom i zestawom do ogrzewa-
nia budynków i podgrzewania wody użytkowej. Tema-
tyce tej poświęcono już w krajowej prasie fachowej 
sporo miejsca [1], [2], jednak nie w aspekcie miejsca 

zajmowanego przez energetykę słoneczną (rys. 1). 
Etykiety efektywności energetycznej SOLERGY dla 
kolektorów słonecznych funkcjonujące na rynku sta-
ły się przedmiotem dyskusji o zasadności wdrożenia 
ich w życie jako obowiązkowych, wzorem obecnie 
stosowanych etykiet.

porównanie efektywności 
energetycznej urządzeń grzewczych

Etykiety efektywności energetycznej pozwalają po-
równywać  urządzenia i zestawy grzewcze oparte  
o różne paliwa (lub energię elektryczną) – w jak efek-
tywny sposób wykorzystują one energię pierwotną 
dla wytwarzania energii użytecznej dostarczanej do 
budynku. Przykładowo efektywność energetyczna 
gazowych kotłów kondensacyjnych sięga 97÷98%, 
a kotłów elektrycznych nie przekracza 40%. Dopie-
ro wykorzystanie energii odnawialnej lub skojarzone 
wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej (kogenera-
cja) pozwala uzyskiwać więcej energii użytkowej niż 
wynosi zużycie energii pierwotnej (rys. 2).

Według wielu reprezentantów głównie środowiska branży energetyki solarnej (termicznej) w Europie Zachodniej, wprowadzony 
w życie we wrześniu 2015 roku system nadawania etykiet efektywności energetycznej, nie przyznaje należytej pozycji 
kolektorom słonecznym. Klienci nie są wyraźnie poinformowani o potencjale, jaki leży w wykorzystaniu energii słonecznej  
do produkcji ciepła, a instalacja solarna stanowi jedynie dodatek dla zestawów z kotłem grzewczym lub pompą ciepła... 

Etykiety energetyczne SOLERGY 
dla kolektorów słonecznych 
O znaczeniu i potencjale energii słonecznej
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2   Efektywność energetyczna konwencjonalnych źródeł ciepła nie przekracza 100%. Efektywność 
gruntowych pomp ciepła (Bw) oraz powietrznych pomp ciepła (Aw) może sięgać ponad 150%, 
kotłów na biomasę 500%, a kolektorów słonecznych nawet 4000%, co zdecydowanie wyróżnia się 
na tle pozostałych urządzeń (na podstawie [3])

1
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Wzór etykiety dla kolektora słonecznego
Etykiety dla kolektorów słonecznych mają analogicz-
ny wygląd jak etykiety dla urządzeń grzewczych. Na-
zwa ENERGY, ENERGiE itd., została zastąpiona nazwą 
SOLERGY, SOLERGiE, itd. zależnie od języka. Rozróż-
nia się etykietę dla kolektora przeznaczonego do 
standardowych warunków pracy i do pracy z pod-
wyższoną temperaturą (np. ciepło technologiczne, 
instalacje przemysłowe) (rys. 3).
w przeciwieństwie do znanej już skali klas efektyw-
ności, gdzie najniższe są w kolorze czerwonym, kla-
sy na etykiecie kolektora słonecznego są wyłącznie 
w odcieniach koloru zielonego. Podkreśla to fakt, że 
w tym przypadku nie jest zużywana energia pierwot-

na, a wytwarzane ciepło oparte jest w pełni o ener-
gię odnawialną. Różnicą jest także wprowadzenie 
wyższych klas niż A+++, które są znane ze „standar-
dowych” etykiet. Kolektory odznaczone klasą AA lub 
AAA wykraczają poza dzisiejsze powszechnie sto-
sowane standardy rynkowe, oferując wysoką efek-
tywność także w utrudnionych warunkach pracy  
i przy wyższych wartościach temperatury roboczej.

Sposób wyznaczania klasy efektywności 
energetycznej
wyznaczenie efektywności energetycznej wyma-
ga podstawienia do wzoru rocznego uzysku ciepła  
z kolektora słonecznego (ACO, Annual Collector Out-

Od początku prac nad wspomnianymi we wstępie 
dyrektywami założono, że będą one dotyczyć źró-
deł ciepła, za jakie uznano urządzenia zużywające 
energię pierwotną (paliwo lub energię elektryczną). 
instalacje solarne sprowadzono z kolei do roli efek-
tywnej technologii, która sama w sobie nie zużywa 
energii pierwotnej i jej przeznaczeniem jest co naj-
wyżej zwiększanie klasy efektywności urządzenia 
lub zestawu grzewczego. Faktem jest, że w całkowi-
tej efektywności zestawu różnice pomiędzy para-
metrami różnych kolektorów słonecznych są mało 
widoczne. Nie motywuje to klienta chociażby do wy-
boru bardziej sprawnego kolektora. 

etykiety dla kolektorów słonecznych 
– inicjatywa z rynku

wśród kilkunastu producentów i stowarzyszeń głów-
nie z Niemiec i Austrii [4] powstała inicjatywa nada-

wania i dobrowolnego posługiwania się etykietami 
efektywności energetycznej dla kolektorów słonecz-
nych, tak aby w jak najbardziej przejrzysty sposób 
zaprezentować także te urządzenia w rozpoznawal-
ny dla klientów sposób. Co istotne, sposób okre-
ślania klasy efektywności kolektora słonecznego 
nie wymaga prowadzenia odrębnych kosztownych 
badań, ponieważ bazuje na danych już zawartych  
w certyfikacie Solar Keymark. Jak się podkreśla, sys-
tem certyfikowania Solar Keymark wprowadzony  
w 2003 roku uporządkował w pełni kwestię badań 
kolektorów słonecznych i prezentowania ich charak-
terystycznych parametrów. Stanowi obecnie wzór 
powielany na przykład w segmencie pomp ciepła, 
gdzie planuje się wprowadzenie analogicznie certy-
fikacji Heat Pump Keymark. Jest uznanym przez fa-
chowców standardem informacji o produkcie, ale nie 
jest już zrozumiały dla klienta indywidualnego, tak 
jak etykieta efektywności energetycznej.

Obecnie kolektory słoneczne 
stanowią element zestawu, dla 
którego zgodnie z rozporządze-
niem 811/2013 określa się su-
maryczną efektywność energe-
tyczną. Zestawy złożone z kotłów 
kondensacyjnych i kolektorów 
słonecznych dla podgrzewania 
wody użytkowej uzyskują pod-
wyższoną klasę efektywności 
energetycznej – przejście z po-
ziomu A (sam kocioł kondensa-
cyjny) na poziom przeważnie A+.
Zestawy złożone z pompy cie-
pła wody użytkowej i kolektorów 
słonecznych mogą zwiększać 
klasę efektywności energetycz-
nej z A do A++ lub A+++. 

Efektywność energetyczna zestawów z kolektorami 
słonecznymi

3   wzory etykiet energetycznych dla kolektorów słonecznych – standardowa dla temperatury absorbera 
50°C (praca na podgrzewanie wody użytkowej i/lub wspomaganie ogrzewania budynku) oraz dla 
temperatury podwyższonej 75°C (instalacje przemysłowe)

2 2,35 m2 

2 1,8 m2 
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charakterystyczne cechy kolektorów słonecznych 
do klas efektywności energetycznej (tab. 2). więk-
szość (około 50%)  kolektorów słonecznych na ryn-
ku niemieckim wg [4] powinno mieć klasę A+++ (dla 
50°C), a następnie A+ i A++ (łącznie ok. 25%). Na ryn-
ku polskim wg wstępnej analizy, większość kolekto-
rów będzie klasy A++. Do tej klasy będzie się zaliczała 
większość standardowych na naszym rynku kolek-
torów płaskich z absorberem aluminiowo-miedzia-
nym pokrywanym warstwą selektywną typu PvD,  
z szybą solarną i izolacją cieplną rzędu 40÷50 mm 
(tab. 3). Klasy od C do D będą osiągały jedynie ko-
lektory pracujące w naszym klimacie, a wytwarza-
ne z myślą o pracy w krajach Europy Południowej 
(np. szyba gładka, lakierowane pokrycie absorbera, 
zmniejszona izolacja cieplna, itp.).

etykiety energetyczna jako przejrzysty 
sposób informowania klienta

Bezpośrednie wykorzystanie energii słonecznej przez 
kolektory słoneczne przy śladowym zużyciu energii 
pierwotnej czyni je najbardziej efektywnym sposo-
bem wytwarzania ciepła. Różnorodność rozwiązań 
technicznych w budowie kolektorów słonecznych 
może powodować trudności w interpretacji ich pa-
rametrów, szczególnie w przypadku kolektorów próż-
niowych, które przy wysokiej sprawności, ale od-
noszonej do powierzchni brutto mogą otrzymywać 
stosunkowo niskie klasy efektywności. Sama idea 
nadawania etykiet jest zgodna z trendem promowa-
nia efektywności w wielu branżach i przekazywania 
przejrzystej informacji klientom indywidualnym. Tej 
możliwości, jaką przyniosło wprowadzenie we wrze-
śniu br. etykiet dla urządzeń i zestawów grzewczych, 
nie otrzymali jednak klienci zainteresowani kolekto-
rami słonecznymi. Tak samo trudno zorientować się 
obecnie w pełni, jaką wartość wnosi ze sobą ich za-
stosowanie na tle konwencjonalnych urządzeń grzew-
czych, a także jakie są (zauważalne dla klienta) różni-
ce pomiędzy parametrami kolektorów słonecznych. 

zastrzeżenia oponentów wprowadzenia
etykiet soleRGy

Rynek branży grzewczo-instalacyjnej jest zróżnico-
wany i interesy przedsiębiorstw są ze sobą często 
sprzeczne. Także zdania na temat zasadności wpro-
wadzenia etykiet energetycznych dla kolektorów sło-
necznych są podzielone i padają m.in. takie wątpli-
wości i zastrzeżenia:
•	rzeczywiście	obecny	system	nadawania	etykiet	 
w niewielkim stopniu odwzorowuje różnice między 
parametrami kolektorów słonecznych, ale jest to lo-
giczne, skoro np. wyższa o 10% wydajność instala-
cji solarnej wspomagającej ogrzewanie domu przy 
rocznym udziale „ciepła solarnego” rzędu 20÷30% 
(w bilansie cieplnym budynku), zwiększy całkowity 
efekt o 2÷3%;
•	etykieta	kolektora	słonecznego	nie	zawiera	infor-
macji  o jego rocznym uzysku ciepła w instalacji so-
larnej (kwh/rok), a nadana klasa efektywności nie 
jest w stanie przybliżyć tej wartości;
•	rzadko	kiedy	wybór	liczby	kolektorów	słonecznych	

put) oraz lokalnego nasłonecznienia (dane dla würz-
burg – klimat umiarkowany) i powierzchni brutto 
kolektora (rys. 4). wszystkie dane zawarte są w cer-
tyfikacie Solar Keymark kolektora, które znajdują się  
w ogólnodostępnej bazie na stronie solarkeymark.org.
Dla obliczonej efektywności energetycznej można już 
zgodnie z przyjętą skalą odczytać klasę efektywności 
energetycznej (tab. 1). Przykładowy kolektor (rys. 4)  
o efektywności 36,2% (dla 50°C) będzie miał klasę 
A++. Przy zastosowaniu kolektora w instalacji solar-
nej o wyższej temperaturze pracy (75°C), efektyw-
ność będzie wynosiła 23,0%, a klasa efektywności: A.  
Zwykle w przypadku wysokosprawnych kolektorów 

próżniowych, klasa efektywności dla zastosowania 
przemysłowego (75°C) jest wyższa niż w standardo-
wych warunkach pracy (50°C).

klasyfikacja kolektorów słonecznych

Konstrukcja kolektora słonecznego wpływa general-
nie na jego cenę i wydajność, choć oczywiście nie są 
to wprost proporcjonalne zależności ze względu na 
różną politykę cenową producentów, a także nowe 
trendy w technologiach produkcji (niższy koszt wy-
tworzenia, ale z zachowaniem wysokiej sprawności 
pracy) [5]. Ogólnie jednak można przyporządkować 

ηa = Roczny uzysk ciepła (kWh)
Powierzchnia brutto m2 × Roczne nasłonecznienie ( kWh

m2rok)
 

ηa = 943 kWh
2,095 𝑚𝑚𝑚𝑚2 × 1244 kWh

m2rok
= 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑, 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 Przykład: 

4   Przykład obliczenia efektywności energetycznej dla płaskiego kolektora słonecznego  
(klasa A++) o powierzchni brutto 2,095 m2, dla standardowego zastosowania (c.w.u./c.o.). 
Należy uwzględnić prognozowany uzysk ciepła kolektora dla temperatury absorbera 50°C 
(943 kwh/rok) w klimacie umiarkowanym (würzburg, 1244 kwh/m2rok). Dla zastosowania 
przemysłowego przyjmuje się uzysk ciepła dla temperatury absorbera 75°C (tu: 599 kwh/rok)

Klasa 
efektywności

Efektywność (%) 
dla temperatury 
średniej (50oC)

Efektywność (%) 
dla temperatury 

podwyższonej (75oC)
AAA ηa ≥ 52 ηa ≥ 45
AA 45 ≤ ηa < 52 37 ≤ ηa < 45

A+++ 37 ≤ ηa < 45 29 ≤ ηa < 37
A++ 34 ≤ ηa < 37 27 ≤ ηa < 29
A+ 32 ≤ ηa < 34 25 ≤ ηa < 27
A 30 ≤ ηa < 32 23 ≤ ηa < 25
B 18 ≤ ηa < 30 11 ≤ ηa < 23
C 17 ≤ ηa < 18 10 ≤ ηa < 11
D 16 ≤ ηa < 17 9 ≤ ηa < 10
E ηa < 16 ηa < 9

Tabela 1   Klasy efektywności energetycznej 
i wymagania efektywności dla kolektorów 
słonecznych w zależności od sposobu eksploatacji 
– przy standardowej (50°C) lub przy podwyższonej 
(75°C) temperaturze pracy
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musi się wiązać z wyższą klasą efektywności. Głów-
ne stowarzyszenie branży solarnej ESTiF ostrożnie 
wspiera inicjatywę producentów i stowarzyszeń [4], 
mając na względzie chęć osiągnięcia konsensusu 
wśród bardzo zróżnicowanej grupy uczestników ryn-
ku grzewczo-instalacyjnego. inicjatorzy akcji [4] liczą  
z kolei na to, że z czasem etykiety zostaną wprowa-
dzone w życie, tak samo jak stało się to w przypadku 
pomp obiegowych, gdzie również inicjatywa leżała 
najpierw po stronie ich producentów. Jak się pod-
kreśla, sama już etykieta pokazująca zielone klasy 
efektywności kolektorów, wyższe od klas znanych 
dla urządzeń grzewczych, jasno wytłumaczy, że są 
to urządzenia wytwarzające ciepło, nie pobierając 
przy tym energii. Obecnie niektórzy producenci po-

sługują się już teraz etykietami SOLERGY w prezen-
tacjach swoich produktów w materiałach reklamo-
wych, czy też podczas targów branżowych.

Literatura:
[1] „urządzenia grzewcze już od 2015 r. z …etykieta-
mi energetycznymi (cz.1)”, P. Lachman, iR 04/2013
[2] „Etykiety energetyczne dla urządzeń grzewczych, 
czyli wielkie zmiany na rynku”, P. Lachman, iR 05/2013
[3] „worum es beim KollektorERTRAGSlabel wirklich 
geht.”, ecoquent-positions.com, (S.Abrecht)
[4] initiative-sonnenheizung.com, solar-heating-in-
itiative.com
[5] „Kolektory słoneczne płaskie – wczoraj i …dziś”, 
i.Jeleń, iR 05/2013  

zależy od np. wolnego miejsca na dachu, a jest okre-
ślany przez projektanta lub instalatora z uwzględnie-
niem zakładanego stopnia pokrycia potrzeb i kosz-
tów inwestycji. Ciepło wytwarzane z instalacji solarnej 
musi być jak najtańsze, czemu nie sprzyja jej prze-
wymiarowanie;
•	najkorzystniejsze	wskaźniki	„cena/wydajność”	uzy-
skują kolektory słoneczne z klasy efektywności od B  
do A+. Kolektory o klasie wyższej są przeważnie droż-
sze, a sama etykieta nie przekaże klientowi informa-
cji o optymalnym pod względem ekonomicznym wy-
borze produktu.

nadać więc, czy nie etykiety 
kolektorom słonecznym?

wątpliwości i zastrzeżenia zgłaszane przez przeciw-
ników wprowadzenia obowiązku nadawania etykiet 
dla kolektorów słonecznych, w wielu miejscach nie 
różnią się od tych, jakie można stawiać „standardo-
wym” etykietom dla urządzeń grzewczych. Tu rów-
nież rzeczywista efektywność np. pompy ciepła 
będzie zależała od warunków jej eksploatacji i współ-
pracy z instalacją grzewczą. Również nie ma odnie-
sienia do cen urządzeń i wyższa cena zakupu nie 

Klasa efektywności 
energetycznej Cechy kolektora słonecznego

AAA
AA

kolektory słoneczne z dodatkowymi elementami jak np. podwójne przeszklenie, 
izolacja próżniowa, zwierciadła (CPC)

A+++ kolektory płaskie klasy „premium”, a także kolektory próżniowe  
bez zwierciadeł (CPC)

A++ kolektory płaskie klasy „komfort”, także kolektory próżniowe o zwiększonych 
odstępach pomiędzy rurami próżniowymi

A+ kolektory płaskie klasy „standard”

A prostej konstrukcji kolektory słoneczne, a także kolektory próżniowe o dużych 
odstępach pomiędzy rurami lub o niskich sprawnościach pracy

B
niskobudżetowe kolektory słoneczne, np. z szybą gładką i pokryciem 
nieselektywnym absorbera. Kolektory spełniające minimalne wymagania 
systemów dotacji na rynku niemieckim

Typ kolektora słonecznego, cechy charakterystyczne Parametry 
sprawnościowe

Efektywność /  
Klasa efektywności 

energetycznej
Kolektor płaski o podwyższonej sprawności dzięki 
zastosowaniu szkła antyrefleksyjnego; absorber 
aluminiowo-miedziany, pokrycie PVD, izolacja cieplna 
dolna i boczna obudowy.

η0 = 82,7%
a1 = 3,247

a2 = 0,0200
38,7% / A+++

Kolektor płaski (rynkowy standard) z absorberem 
aluminiowo-miedzianym, pokryciem PVD, izolacją 
cieplną dolną i boczną obudowy, szybą ze solarnego 
najwyższej klasy transmisyjności (U1).

η0 = 80,8%
a1 = 3,334

a2 = 0,0200
36,9% / A++

Kolektor płaski z absorberem aluminiowo-miedzianym, 
pokryciem PVD, izolacją cieplną dolną i boczną 
obudowy, szybą z gładkiego szkła hartowanego.

η0 = 73,4%
a1 = 3,409

a2 = 0,0170
32,6% / A+

Kolektor płaski z absorberem aluminiowym, pokryciem 
PVD, izolacją cieplną dolną obudowy, szybą z gładkiego 
szkła hartowanego. Kolektor przeznaczony na rynek 
Europy Południowej.

η0 = 75,8%
a1 = 4,447

a2 = 0,0130
30,9% / A

Kolektor płaski z absorberem miedzianym, pokryciem 
lakierowanym, izolacją cieplną dolną obudowy, szybą  
z gładkiego szkła hartowanego. Kolektor przeznaczony 
na rynek Europy Południowej.

η0 = 69,0%
a1 = 5,455

a2 = 0,0260
21,1% / B

Kolektor próżniowy z rurami 1-ściennymi,  
pokryciem antyrefleksyjnym, próżnią 10-6 mbar, 
bezpośrednim przepływem glikolu. Konstrukcja 
wysokosprawna. Stosunek powierzchni apertury/ 
brutto: 56%.

η0 = 78,0%
a1 = 1,270

a2 = 0,0012
34,2% / A++

Tabela 2   Ogólne cechy kolektorów słonecznych wg przynależności do klasy efektywności 
energetycznej [4]

Tabela 3   Przykłady klas efektywności kolektorów słonecznych oferowanych na rynku polskim 
(oprócz kolektora z klasą A i B)

Kolektory słoneczne = 100% energii odnawialnej

Kolektory słoneczne cechują się najniższym 
współczynnikiem nakładu nieodnawialnej ener-
gii pierwotnej na wytworzenie ciepła, wyno-
szącym... 0. 
Dla porównania współczynnik nakładu dla pa-
liw kopalnych (gaz ziemny, olej opałowy, węgiel) 
wynosi 1,1, dla energii elektrycznej: 3,0, biomasy: 

0,2, a dla systemu fotowoltaicznego on-grid: 0,7. 
Praca instalacji solarnej wymaga śladowej ilości 
energii elektrycznej dla zasilania pompy obiego-
wej i sterownika. Mamy tu do czynienia z najwyż-
szą efektywnością energetyczną, stąd wszystkie 
klasy energetyczne na etykiecie dla kolektora sło-
necznego mają kolor zielony.
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  Elektroniczne pompy obiegowe EvOPLuS SMALL 
i EvOPLuS mogą być stosowane w instalacjach grzew-
czych, wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych w budyn-
kach mieszkalnych i usługowych. we wszystkich pra-
widłowo dobranych instalacjach elektroniczne pompy 
obiegowe z mokrym wirnikiem zapewniają stałą po-
daż odpowiedniej mocy, a jednocześnie zmniejsza-
ją emisję hałasu, zapewniając wyższy komfort oraz 
znacznie obniżając bieżące koszty eksploatacyjne. 

EvOPLuS to nowa generacja pomp obiegowych z sil-
nikiem o wysokiej mocy, sterowanym własną prze-
twornicą frekwencyjną. Połączenie tych elementów 
razem z nową hydrauliką umożliwia osiągnięcie wy-
sokiej oszczędności energii w stosunku do tradycyj-
nych pomp obiegowych o stałej prędkości. Pompa 
obiegowa DAB EvOPLuS wykrywa zmiany w systemie 
grzewczym i automatyczne dostosowuje parametry 
pompy, zawsze zapewniając optymalną wydajność  

i minimalne zużycie energii. Jest również przystoso-
wana do współpracy z systemami zarządzania bu-
dynkiem (BMS). wszystkie modele zawierają korpus 
pompy z kołnierzem i są dostępne zarówno w wersji 
pojedynczej, jak i podwójnej. interfejs użytkownika 
jest prosty w użytkowaniu i zrozumiały. 

zalety pompy:
- zapewnienie maksymalnej wydajności przy mini-
malnym zużyciu energii;
- idealnie zastępuje stare pompy z trzema stopnia-
mi prędkości;
- pojedyncza pompa zastępuje pompy z podnosze-
niem 4, 5, 6 metrów.
 
Cechy szczególne:
- sterowanie silnikiem bez czujników;
- przebieg sinusoidalny modulacji PwM;
- kompletny typoszereg zapewnia dopasowanie pom-
py do każdej instalacji;
- oszczędność energii aż o 70%;
- 32-bitowy procesor.  

Pompy DAB są wynikiem ciągłych badań i innowacji technologicznych. Seria EVO to kilka modeli doskonałej jakości i zaawansowanych 
technologicznie elektronicznych pomp obiegowych do zastosowania w systemach ogrzewania i klimatyzacji zarówno w budynkach 
mieszkalnych, jak i usługowych. Niniejszy artykuł omawia modele EVOPLUS.

Pompy DAB EVOPLUS  
do instalacji grzewczych  
i klimatyzacyjnych

Elektroniczne pompy obiegowe

arkadiusz błach

firma DaB, istnieje od ponad 30 lat, 
jest synonimem zaawansowanej 
technologii, jakości i niezawodności.  
od 1975 roku firma projektuje i wy-
konuje pompy, zapewniając przy tym 
korzyści płynące z użytkowania pro-
duktów, serwis i doradztwo. DaB jest 
firmą ciągle rozwijającą się. Jest obec-
na w 120 krajach na całym świecie, 
zatrudnia ponad 1500 osób, a jej sie-
dziba mieści się na ponad 60 000 m2.  
każda z sześciu zlokalizowanych we 
włoszech fabryk produkuje inny seg-
ment pomp oraz komponentów. 
Dział rozwoju zatrudniający ponad 
70 osób projektuje zaawansowane 
technologicznie produkty. firma ofe-
ruje ponad 1000 różnych modeli pro-
duktów, roczny poziom produkcji to 
ponad 2,5 miliona pomp.

Model EVOPLUS SMALL EVOPLUS

Zakres pracy od 2 do 12 m3/h przy wysokości 
podnoszenia do 11 m

od 2 do 75,6 m3/h przy wysokości 
podnoszenia do 18 m 

Przyłącza gwintowane kołnierzowe, do śr. DN100
Klasa izolacji F
Stopień ochrony pompy obiegowej IP 44
Zgodne z normami europejskimi EN 61800-3 - EN 60335-1 - EN 60335-2-51
Zakres temperatury cieczy od -10°C do 110°C

Przetłaczana ciecz
czysta, niezawierająca ciał stałych oraz olejów mineralnych, nielepka, 
neutralna chemicznie, o parametrach zbliżonych do wody (maks.
zawartość glikolu: 30%)

Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar
Montaż przy poziomym położeniu wału silnika
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równa wartości 88,3%. Dla porównania poniżej podano 
wartości sprawności dla kilku mocy oraz pozostałych klas.
Podczas badań kotłów przeprowadzanych w akre-
dytowanych oraz notyfikowanych laboratoriach naj-
trudniej uzyskać jest niskie wartości pyłu dla poda-
nych w normie wytycznych, szczególnie dla klasy 5. 

  Dla zobrazowania sytuacji, poniżej przedsta-
wione zostały wymagania dotyczące emisji z nor-
my z roku 2002 oraz 2012. 

ostrzejsze kryteria…

Na podstawie tabel widać, że wartość graniczna 
CO dla najwyższych klas normy z 2012 r. w stosunku 
do 2002 r. zmniejszyła się sześciokrotnie (było 3000 
mg/m3 jest 500 mg/m3). wartość OGC zmniejszono 
pięciokrotnie (było 100 mg/m3 jest 20 mg/m3), nato-
miast wartość pyłu dla paliw kopalnych trzykrotnie 
(było 125 mg/m3 jest 40 mg/m3). 
wg aktualnej normy klasa kotła musi być określona nie 
tylko pod względem emisji, ale i pod względem spraw-
ności. Tak więc uzyskanie 5 klasy emisyjnej kotła ozna-

cza uzyskanie ww. klasy jednocześnie pod względem 
emisji spalin oraz sprawności urządzenia. Niespełnie-
nie wymagań choćby jednego z podanych kryteriów 
deklasuje kocioł na niższą klasę. Norma z roku 2012 
określa wartości minimalnej sprawności odniesione 
do mocy kotła dla poszczególnych klas. i tak dla 5. kla-
sy kotłów sprawność kotła należy wyliczyć z wzoru:

NK Qlog87   

gdzie:
NK Qlog87    – sprawność kotła [%]

NK Qlog87    – nominalna moc kotła [kw]

Oznacza to, że minimalna sprawność kotłów spełniają-
cych 5. klasę o mocy 20 kw powinna być wyższa bądź 

Wymagania dotyczące kotłów na paliwa stałe opisuje europejska norma kotłowa  
EN 303-5. Ostatnio zaktualizowana norma jest z roku 2012. Zmianie uległy wymagania 
dotyczące emisji oraz sprawności kotłów przystosowanych do spalania paliw stałych. 
Norma EN 303-5 z roku 2002 opisywała 3 klasy emisyjne, do których zaliczano klasę 1, 
2 oraz 3 (najwyższą, najlepszą). Obecna norma opisuje klasę 3 jako klasę o największej 
szkodliwej emisji, która ustępuje klasie 4 oraz 5 (najwyższej). Wartości mierzonych 
parametrów, jak tlenek węgla CO czy pył w nowej normie zostały obniżone kilkukrotnie. 
Wszystko po to, aby kotły na paliwa stałe były mniej uciążliwe dla środowiska. 

Kotły węglowe na 5. 
Klasa w teorii  
i praktyce

marcin foit

5. klasa kotłów na paliwa stałe jest coraz czę-
ściej wymagana przez ośrodki dotujące lub 
prawie całkowicie zwracające koszty związa-
ne z zakupem nowego kotła. kryteria mają cał-
kowicie zaostrzyć się w roku 2016, kiedy ponad 
80% urzędów oraz gmin będzie dofinansowy-
wać tylko i wyłącznie kotły z 5. klasą. 

wymagania emisyjne wg EN 303-5:2002

wymagania emisyjne wg EN 303-5:2012
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Jak eksploatować kotły 5. klasy? 

Koniecznie suchy opał
Dla uzyskania wysokiej wymaganej sprawności ko-
tła, temperatura spalin wylotowych przy mocy zna-
mionowej nie powinna przekraczać 110oC. Przy sto-
sowaniu wilgotnego paliwa, po spaleniu w palniku  
w spalinach w dalszym ciągu będziemy mieli do czy-
nienia z wilgocią. w zależności od ciśnienia skład-
nikowego, cząstkowego, możemy określić tempe-
raturę wykraplania się spalin. w tym wykraplania 
się siarki zawartej wskutek niezupełnego spalania.  
Co to oznacza? Zwiększone ryzyko korodowania wy-
lotowych części wymiennika ciepła kotła spowodo-
wane działaniem żrących skroplin w postaci kwasu 
siarkowego. Aby zatem zwiększyć żywotność kotła, 
w wysoko sprawnych kotłach należy stosować suchy 
opał lub po prostu dosuszać go we własnym zakre-
sie poprzez stałą wentylację paliwa. 

Izolowane kominy
Powstaje jeszcze pytanie, czy moc, przy jakiej kotły 
będą eksploatowane, będzie znamionową, czy może 
zgodnie z tym co dopuszcza norma EN 303-5:2012, 
kotły będą eksploatowane przy mocy 30-100%. Dla 
mocy zredukowanej 30% temperatura spalin wy-
lotowych wynosi ok. 70oC. Przy takich wartościach 
temperatury kocioł będzie bardzo mocno narażony 
na silne działanie korozyjne. Cierpieć również bę-
dzie system odprowadzania spalin. Tak więc, aby za-
pewnić prawidłową pracę kotłów opalanych węglem  
o sprawności bliskiej 90%, należy stosować wyłącz-
nie izolowane cieplnie kominy odporne na korozję, jak 
wkłady ceramiczne czy owalne stalowe wkłady kwa-
soodporne. Brak zastosowania takiego rozwiązania, 

np. przy kominie murowanym z cegły, może powodo-
wać przenikanie wilgotnych spalin do wewnątrz bu-
dynku. Brak izolacji cieplnej komina powoduje utratę 
ciepła spalin, a więc spadek ich temperatury na całej 
długości komina. Oznacza to, że produkty wykrapla-
nia ze spalin z dużym prawdopodobieństwem będą 
spływały po ściankach komina jako kondensat. 

Odpowiednie podciśnienie w kominie
Niekorzystna może być również sytuacja, gdy podci-
śnienie wytwarzane przez komin nie będzie wystar-
czające względem oporów przepływu spalin wynika-
jących z wysoko sprawnej konstrukcji korpusu kotła. 

Opisane powyżej warunki oraz niepoprawny dla 
danej konstrukcji kotła sposób eksploatacji będzie 
znacząco wpływać na żywotność urządzenia. Jed-
nocześnie należy mieć świadomość, że wymiana ko-
tła następować będzie znacznie częściej, im częściej 
stosowane będzie niekwalifikowane paliwa o dużej 
zawartości siarki czy wilgoci. Kotły w klasie 5, wsku-
tek długich kanałów spalinowych, wymagać będą 
również częstszego czyszczenia wewnętrznych po-
wierzchni grzejnych kotła z powstałej podczas spa-
lania sadzy lub lotnego pyłu. 

Źródło:
PN-EN 303-5: 2002 „Kotły grzewcze na paliwa stałe  
z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy 
nominalnej do 300 kw. Terminologia, wymagania, 
badania i oznakowanie”. 
PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze na paliwa stałe  
z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy 
nominalnej do 300 kw. Terminologia, wymagania, 
badania i oznakowanie”.  

o konstrukcjach kotłów 5. klasy

w związku z tym na rynku pojawia się coraz więcej 
kotłów spełniających wymagania 5. klasy. ich kon-
strukcja jest dość charakterystyczna i inna niż ko-
tłów spełniających wymagania 3. i 4. klasy. 
Jak podano wyżej, kotły z 5. klasą cechują się spraw-
nością powyżej 88%. Aby kocioł mógł uzyskać ta-
kie parametry, jego powierzchnia musi być mocno 
rozbudowana przy odpowiednio skonstuowanych 
kanałach spalinowych. Często w celu poprawy wy-
miany ciepła od spalin do wody kotłowej stosuje 
się różnego rodzaju zawirowywacze. Oznacza to, 
że kotły te są większe i zajmą więcej miejsca w ko-
tłowniach niż kotły stosowane do tej pory dla tych 
samych mocy. 
Jeżeli chodzi o emisję spalin, to najtrudniejszym do 
uzyskania parametrem jest wartość pyłu mniejsza 
niż 40 mg/m3, którą określa klasa 5. Szczególnie, je-
żeli chodzi o kotły opalane węglem, ekogroszkiem, 
gdzie ilość pyłu po spaleniu jest znacznie wyższa  
w porównaniu do kotłów peletowych, które od dawna 
bez większego problemu spełniają kryteria 5. klasy. 
Aby uzyskać klasę 5 w kotłach na ekogroszek, kana-
ły spalinowe muszę być tak zaprojektowane, by pył 
po spaleniu paliwa mógł osadzać się na wewnętrz-
nych powierzchniach kotła, a nie na sączkach pomia-
rowych umieszczonych na wylocie z kotła podczas 
badań. Stosuje się zatem konstrukcje wielociągowe, 
czyli o częstej zmianie kierunku przepływu spalin. 
Najczęściej stosowane przez producentów korpu-
sy kotłów zawierają pionowe kanały konwekcyjne. 
w takich kotłach spaliny po wylocie z komory pale-
niskowej przepływają w dół, a następnie w górę ko-
tła na całej jego wysokości. Kotły te wymagają więc 
czyszczenia od góry, a osad po czyszczeniu usu-
wany jest poprzez drzwiczki rewizyjne usytuowane  
z lewej lub prawej strony tylnej części wymiennika 
ciepła. Dostępne również są kotły z poziomymi ka-
nałami konwekcyjnymi, które umożliwiają czyszcze-
nie od frontu kotła.

Moc kotła klasa 5 klasa 4 klasa 3
10 kW 88,00% 82,00% 73,00%
15 kW 88,18% 82,35% 74,06%
20 kW 88,30% 82,60% 74,81%
25 kW 88,40% 82,80% 75,39%
30 kW 88,48% 82,95% 75,86%
35 kW 88,54% 83,09% 76,26%
40 kW 88,60% 83,20% 76,61%
50 kW 88,70% 83,40% 77,19%
75 kW 88,88% 83,75% 78,25%

100 kW 89,00% 84,00% 79,00%
150 kW 89,18% 84,34% 80,06%
200 kW 89,30% 84,60% 80,81%

Kocioł retortowy w 5. klasie z poziomymi 
kanałami przepływu spalin o mocy 20 kw

Dzięki stosowaniu kotłów klasy 5 do ogrzewania budynków np. jednorodzinnych możemy 
znacznie obniżyć koszty eksploatacyjne ponoszone na zakup paliwa. wykazuje to prosta 
kalkulacja: podczas ogrzewania domu o powierzchni około 200 m2, rocznie dzięki wzrosto-
wi sprawności kotła grzewczego tylko z 83% do 88% (a więc zastosowaniu kotła klasy 5)  
zużyte zostaje około 200 kg mniej węgla o kaloryczności 26 000 kJ/kg. a więc warto!
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Badanie zostało przeprowadzone w dniach 14-24 grudnia 2015 roku,  
na podstawie ankiety internetowej umieszczonej na stronie IEO (www.ieo.pl). 
Badanie zakończono przed uchwaleniem w dniu 29 grudnia 2015 roku nowelizacji 
ustawy o odnawialnych źródłach energii (ustawa OZE), która odracza wejście  
w życie przepisów dotyczących taryf gwarantowanych i aukcji, czyli przepisów, 
które będą przedmiotem kolejnej nowelizacji w 2016 roku.

Co przedstawiciele rynku OZE sądzą 
o systemie wsparcia w ustawie OZE?

Badanie IEO

w badaniu wzięło udział 248 osób. wykres przedstawia strukturę ankietowanych. Najwięcej spośród 
osób ankietowanych zaliczyło się do kategorii właścicieli instalacji OZE – 46%. Duży udział w badaniu 
miały takie grupy jak konsultanci oraz sympatycy/hobbyści OZE – po 25% oraz instalatorzy – 18%

Komentarz do badania Grzegorza wiśniewskiego, prezesa iEO 

Omawiane badanie ankietowe iEO z grudnia ub. roku 
zostało przeprowadzone zasadniczo w środowisku pro-
fesjonalistów oraz osób bezpośrednio zainteresowa-
nych lub zaangażowanych. Jednak ankieta pokazała, 
że wiele nawet zainteresowanych osób nie zna dobrze 
systemu aukcyjnego i nie rozpoznaje źródeł trudności 
konkurowania z innymi, nieznanymi technologiami  
w dostępie do systemu wsparcia. Ponad 64% osób, 
które wzięły udział w badaniu uznało, że system au-
kcyjny jest skomplikowany i zniechęcający do inwesty-
cji. Świadczy to o braku logiki i przejrzystości mechani-
zmów wsparcia proponowanych w ustawie o OZE, a po 
drugie jest pokłosiem słabej informacji publicznej na 
ten temat. wszystko to razem źle wróży zdolności po-
tencjalnych inwestorów do pokonania rzeczywistych 
trudności w uzyskaniu wsparcia i stworzeniu warun-
ków do prawdziwej konkurencji na rynku OZE (spadku 

kosztów) pod rządami nowej ustawy. System wspar-
cia jest odbierany jako niesprawiedliwy, który będzie 
rugował z rynku mniejszych inwestorów. Zwiększa to 
ryzyko podejmowania działań długookresowych i od-
biera mniejszym inwestorom motywację, bez czego 
trudno wyobrazić sobie innowacje i rozwój technolo-
gii. ustawa o OZE wymaga nowelizacji, która powinna 
być gruntowna, szeroka, ale nie może trwać długo, bo 
dramatycznie powiększa się luka inwestycyjna w seg-
mencie energii elektrycznej z OZE, a cały sektor OZE nie-
bezpiecznie zszedł z kursu zrealizowania przez Polskę 
twardych zobowiązań unijnych na 2020 rok. Zapowie-
dziana nowelizacja powinna uprosić i zdemokratyzo-
wać system wsparcia i tym razem bazować na rzetel-
nej ocenie skutków, w tym jej wpływu na najsłabszych 
uczestników rynku, na różnorodność podmiotów i wie-
lość oraz komplementarność technologii na rynku.

  Zakres badania 

Obejmował zebranie opinii aktywnych lub bardziej 
świadomych uczestników rynku o ustawie OZE,  
a w szczególności o:
•	zasadniczych	mechanizmach	wsparcia	OZE	w	usta-
wie OZE, ich zasadności, dostosowaniu do potrzeb 
rynku oraz o tym czy wsparcie jest sprawiedliwe,
•	wysokości	stawek	taryf	gwarantowanych	za	ener-
gię z mikroinstalacji o mocach do 3 kw i do 10 kw,

•	wysokości	podanych	w	rozporządzeniu	ministra	
gospodarki cen referencyjnych w pierwszej aukcji 
na energię z różnych rodzajów OZE,
•	wybranych	propozycjach	ówczesnego	Ministerstwa	
Gospodarki nowelizacji przepisów ustawy o OZE.
Przeprowadzenie, analiza i publikacja wyników ba-
dań jest elementem realizowanego przez instytut 
Energetyki Odnawialnej procesu monitoringu i opi-
niowania ustawy i przepisów wykonawczych, któ-
rych celem jest tworzenie przejrzystych i zrozumia-
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łych rozwiązań prawnych w energetyce odnawialnej. 
wyniki ankiety mogą być też przydane w dyskusji, 
która będzie towarzyszyła kolejnej nowelizacji usta-
wy o OZE w pierwszym półroczu 2016 roku.

podsumowanie wyników badania

•	Większość	uczestników	ankiety	uważa,	że	ustawa	
o OZE nie jest przyjazna małym wytwórcom energii, 
ale też spora grupa osób (24,5%) nie ma zdania, czy 
ustawa wspiera dużych wytwórców energii. Może to 
mieć związek ze strukturą respondentów.
•	Większość	respondentów	(51,7%)	uważa	zachęty	
do podjęcia inwestycji w OZE w systemie taryf gwa-
rantowanych za niewystarczające. Można to wytłu-
maczyć zbyt niskimi taryfami.
•	Niewielka	grupa	osób	oceniła	system	aukcyjny	jako	
przewidywalny, bezpieczny czy dokładnie „spraw-
dzony” (9%), a jednocześnie znaczący odsetek osób 
przyznał, że nie mają one opinii w tym temacie  
– 22,5%. Ponad 64% osób, które wzięły udział w ba-
daniu uznało, że system aukcyjny jest skomplikowa-
ny i zniechęcający do inwestycji.
•	Ceny	referencyjne	w	systemie	aukcyjnym	przyjęte	 
w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o OZE naj-
bardziej jednoznacznie zostały ocenione w przypadku 
systemów fotowoltaicznych. Zarówno o mocach poni-
żej 1 Mw – 60,8% osób, jak i powyżej 1 Mw – 49,7% osób 
twierdzi, że ceny są zbyt niskie. Na drugim biegunie, gdzie 
dominowała opinia o zbyt wysokich cenach, znala-
zły się instalacje spalania i współspalania biomasy.
•	Największa	zgoda	wśród	ankietowanych	dotyczyła	oce-
ny czy wszystkie technologie OZE w ustawie zostały po-
traktowane jednakowo. Aż 81,4% osób odpowiedziało 
na to pytanie negatywnie, co rodzi pytanie o skalę dal-
szego zainteresowania instrumentami ustawy OZE i po-
wstaniem rzeczywistej konkurencji na rynku.  

Szczegółowe wyniki 
badania 

Przejdź

  Badanie opinii publicznej wyraźnie wskazu-
je, że Polacy oczekują zwiększenia wsparcia do-
mowych instalacji odnawialnych źródeł energii, 
zarówno w zakresie produkcji ciepła, jak i ener-
gii elektrycznej z OZE. 

Takiego zdania jest ponad 60% badanych. 15% ba-
danych nie ma zdania na ten temat, a ok. 20% jest 
przeciwko. Odsetek osób zainteresowanych zwięk-
szeniem wsparcia zdecydowanie rośnie wśród osób, 
które deklarują, że znają ustawę o OZE oraz poinfor-
mowanych o dotychczasowych możliwościach do-
finansowania OZE, co potwierdza, że aktualny sys-
tem wsparcia jest niewystarczający. 

Badanie opinii publicznej przeprowadzono w mo-
mencie, gdy Polacy byli przekonani, że od 1 stycz-
nia 2016 roku wejdzie w życie rozdział 4 ustawy OZE 
wprowadzający system wsparcia w postaci taryf gwa-

rantowanych dla właścicieli najmniejszych instalacji 
OZE oraz system aukcyjny (respondenci nie wiedzie-
li o podpisanej 31 grudnia 2015 r. nowelizacji usta-
wy OZE, której celem jest opóźnienie wejścia w ży-
cie przepisów o pół roku, czyli do 1 lipca 2016 roku). 
Znajomość ustawy o odnawialnych źródłach energii, 
wzrosła w porównaniu z badaniem przeprowadzo-
nym  zaraz po jej uchwaleniu. Już prawie co trzeci 
obywatel słyszał o ustawie (w poprzednim bada-
niu co czwarty), jednak jedynie 7% jest świadomych, 
czego ona dotyczy. Z terminem „prosument” zazna-
jomionych jest 11% badanych (w badaniu z marca 
było to zaledwie 6%), ale jedynie 3% deklaruje, że 
wie, co dokładnie ten termin oznacza.

Badania zidentyfikowały znaczący potencjał inwesty-
cyjny Polaków w małe instalacje OZE. Aż 35% oby-
wateli deklaruje nie tylko poparcie dla idei, ale 
chęć bezpośredniego inwestowania w OZE, spo-

Badanie opinii publicznej na temat odnawialnych źródłach energii (OZE) 
zrealizowano w dniach 20-25 listopada 2015 roku przez TNS Polska na zlecenie 
Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) w ramach współpracy z konsorcjum 
firm i krajowych stowarzyszeń na rzecz opracowania pt. „Krajowy plan 
rozwoju ciepła z OZE”.  

Polacy oczekują zwiększenia 
wsparcia domowych 
instalacji OZE

Badanie opinii Polaków o OZE 
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Badanie opinii Polaków o OZE  

---lead---- 

Badanie opinii publicznej na temat odnawialnych źródłach energii (OZE) zrealizowano w dniach 20-25 listopada 2015 
roku przez TNS Polska na zlecenie Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) w ramach współpracy z konsorcjum firm i 
krajowych stowarzyszeń na rzecz opracowania pt. „Krajowy plan rozwoju ciepła z OZE”.   

---koniec---- 

Badanie opinii publicznej wyraźnie wskazuje, że Polacy oczekują zwiększenia wsparcia domowych instalacji 
odnawialnych źródeł energii, zarówno w zakresie produkcji ciepła, jak i energii elektrycznej z OZE. Takiego zdania 
jest ponad 60% badanych. 15% badanych nie ma zdania na ten temat, a ok. 20% jest przeciwko. Odsetek osób 
zainteresowanych zwiększeniem wsparcia zdecydowanie rośnie wśród osób, które deklarują, że znają ustawę o OZE 
oraz poinformowanych o dotychczasowych możliwościach 
dofinansowania OZE, co potwierdza, że aktualny system wsparcia 
jest niewystarczający.  

Badanie opinii publicznej przeprowadzono w momencie, gdy Polacy 
byli przekonani, że od 1 stycznia 2016 roku wejdzie w życie rozdział 4 
ustawy OZE wprowadzający system wsparcia w postaci taryf 
gwarantowanych dla właścicieli najmniejszych instalacji OZE oraz 
system aukcyjny (respondenci nie wiedzieli o podpisanej 31 grudnia 
2015 r. nowelizacji ustawy OZE, której celem jest opóźnienie wejścia 
w życie przepisów o pół roku, czyli do 1 lipca 2016 roku). Znajomość 
ustawy o odnawialnych źródłach energii, wzrosła w porównaniu z 
badaniem przeprowadzonym1 zaraz po jej uchwaleniu. Już prawie co 
trzeci obywatel słyszał o ustawie (w poprzednim badaniu co czwarty), 
jednak jedynie 7% jest świadomych, czego ona dotyczy. Z terminem 
„prosument” zaznajomionych jest 11% badanych (w badaniu z marca było to zaledwie 6%), ale jedynie 3% deklaruje, że 
wie, co dokładnie ten termin oznacza. 

Badania zidentyfikowały znaczący potencjał inwestycyjny Polaków w małe 
instalacje OZE. Aż 35% obywateli deklaruje nie tylko poparcie dla idei, ale 
chęć bezpośredniego inwestowania w OZE, spośród czego 13% badanych 
chciałoby zacząć korzystać w ciągu 2 lat. Odsetek zainteresowanych inwestycją 
jest istotnie wyższy wśród osób znających ustawę o OZE (52%) i wśród osób 
czujących się poinformowanymi o możliwościach dofinansowania OZE (58%). 
Większe zainteresowanie inwestycją OZE związane jest również z wyższymi 
dochodami, posiadaniem dzieci, mieszkaniem w domu jednorodzinnym, 
mieszkaniem na wsi oraz wśród osób popierających zwiększenie wsparcia na 

rozwój małych, domowych instalacji odnawialnych źródeł energii. 
Istotny okazał się także stosunek do wiary katolickiej. U osób 

                                                           
1 Analogiczne badanie, IEO zrealizował w dniach 27 marca-1 kwietnia 2015 roku (tuż po uchwaleniu ustawy o odnawialnych 
źródłach energii). 

30%

70%

Ustawa o OZE

SŁYSZAŁEM

NIE SŁYSZAŁEM

Czy słyszałeś o ustawie OZE? 

64%

21% 15%

ZA

PRZECIW
BRAK
ZDANIA

Czy należy zwiększyć wsparcie na rozwój  
małych, domowych instalacji odnawialnych  

źródeł energii w Polsce? 

1 
 

Polacy oczekują zwiększenia wsparcia 
domowych instalacji OZE 

Badanie opinii Polaków o OZE  

---lead---- 

Badanie opinii publicznej na temat odnawialnych źródłach energii (OZE) zrealizowano w dniach 20-25 listopada 2015 
roku przez TNS Polska na zlecenie Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) w ramach współpracy z konsorcjum firm i 
krajowych stowarzyszeń na rzecz opracowania pt. „Krajowy plan rozwoju ciepła z OZE”.   

---koniec---- 

Badanie opinii publicznej wyraźnie wskazuje, że Polacy oczekują zwiększenia wsparcia domowych instalacji 
odnawialnych źródeł energii, zarówno w zakresie produkcji ciepła, jak i energii elektrycznej z OZE. Takiego zdania 
jest ponad 60% badanych. 15% badanych nie ma zdania na ten temat, a ok. 20% jest przeciwko. Odsetek osób 
zainteresowanych zwiększeniem wsparcia zdecydowanie rośnie wśród osób, które deklarują, że znają ustawę o OZE 
oraz poinformowanych o dotychczasowych możliwościach 
dofinansowania OZE, co potwierdza, że aktualny system wsparcia 
jest niewystarczający.  

Badanie opinii publicznej przeprowadzono w momencie, gdy Polacy 
byli przekonani, że od 1 stycznia 2016 roku wejdzie w życie rozdział 4 
ustawy OZE wprowadzający system wsparcia w postaci taryf 
gwarantowanych dla właścicieli najmniejszych instalacji OZE oraz 
system aukcyjny (respondenci nie wiedzieli o podpisanej 31 grudnia 
2015 r. nowelizacji ustawy OZE, której celem jest opóźnienie wejścia 
w życie przepisów o pół roku, czyli do 1 lipca 2016 roku). Znajomość 
ustawy o odnawialnych źródłach energii, wzrosła w porównaniu z 
badaniem przeprowadzonym1 zaraz po jej uchwaleniu. Już prawie co 
trzeci obywatel słyszał o ustawie (w poprzednim badaniu co czwarty), 
jednak jedynie 7% jest świadomych, czego ona dotyczy. Z terminem 
„prosument” zaznajomionych jest 11% badanych (w badaniu z marca było to zaledwie 6%), ale jedynie 3% deklaruje, że 
wie, co dokładnie ten termin oznacza. 

Badania zidentyfikowały znaczący potencjał inwestycyjny Polaków w małe 
instalacje OZE. Aż 35% obywateli deklaruje nie tylko poparcie dla idei, ale 
chęć bezpośredniego inwestowania w OZE, spośród czego 13% badanych 
chciałoby zacząć korzystać w ciągu 2 lat. Odsetek zainteresowanych inwestycją 
jest istotnie wyższy wśród osób znających ustawę o OZE (52%) i wśród osób 
czujących się poinformowanymi o możliwościach dofinansowania OZE (58%). 
Większe zainteresowanie inwestycją OZE związane jest również z wyższymi 
dochodami, posiadaniem dzieci, mieszkaniem w domu jednorodzinnym, 
mieszkaniem na wsi oraz wśród osób popierających zwiększenie wsparcia na 

rozwój małych, domowych instalacji odnawialnych źródeł energii. 
Istotny okazał się także stosunek do wiary katolickiej. U osób 

                                                           
1 Analogiczne badanie, IEO zrealizował w dniach 27 marca-1 kwietnia 2015 roku (tuż po uchwaleniu ustawy o odnawialnych 
źródłach energii). 
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wodów wymieniano aktualną mozliwość skorzystania 
z dotacji, promocję innwowacji czy też prestiż i po-
prawę wizerunku dzięki zbudowaniu takiej instalacji.

Struktura aktualnie wykorzystywanych źródeł ener-
gii do ogrzewania lokalu mieszkalnego w próbie ba-
dawczej nie zmieniła się znacząco w porównaniu do 
poprzedniego badania. Nadal najpopularniejszym 
źródłem energii wykorzystywanym do ogrzewania 
lokalu jest węgiel, na który wskazała niemal połowa 
respondentów. Co czwarty korzysta z drewna i z cie-
pła systemowego (sieciowego). Ale już ponad jedna 
czwarta badanych chciałaby korzystać w swoich 
gospodarstwach domowych z energii słonecznej. 
Powyżej 20% wskazań uzyskał gaz. węgiel, pomimo, 
że nadal plasuje się na 3 miejscu, odnotował spadek 
zainteresowania z 21% do 16% w stosunku do po-
przedniego badania – Polacy chcą rezygnować z wę-
gla na korzyść energii słonecznej oraz energii z oto-
czenia (np. powietrza, wody, gruntu). 

Nadal urządzeniami energetyki odnawialnej,  
w które najchętniej by inwestowano, są kolektory 
słoneczne – wskazało na nie ponad dwie piąte ba-
danych. Co szósty respondent jest zainteresowany 
małymi elektrowniami wiatrowymi, panelami foto-
woltaicznymi (Pv) i pompami ciepła. większe ogól-
ne zainteresowanie wszystkimi urządzeniami jest 

charakterystyczne dla osób znających ustawę OZE  
i popierających zwiększenie wsparcia na rozwój OZE. 

Podobnie jak w poprzednim badaniu z marca,  
Polacy częściej wskazywali na urządzenia zapew-
niające oszczędność na rachunkach za ogrzewanie 
(ciepło), niż na energii elektrycznej – 64% preferu-
je instalacje OZE wytwarzające ciepło, 41% insta-
lacje OZE wytwarzające energię elektryczną.   

śród czego 13% badanych chciałoby zacząć ko-
rzystać w ciągu 2 lat. Odsetek zainteresowanych 
inwestycją jest istotnie wyższy wśród osób znają-

cych ustawę o OZE (52%) i wśród osób czujących się 
poinformowanymi o możliwościach dofinansowa-
nia OZE (58%). większe zainteresowanie inwestycją 
OZE związane jest również z wyższymi dochodami, 
posiadaniem dzieci, mieszkaniem w domu jedno-
rodzinnym, mieszkaniem na wsi oraz wśród osób 
popierających zwiększenie wsparcia na rozwój ma-
łych, domowych instalacji odnawialnych źródeł ener-
gii. istotny okazał się także stosunek do wiary kato-
lickiej. u osób religijnych praktykujących regularnie 
odnotowano większą chęć zainwestowania w przy-
domowe OZE, niż u osób niepraktykujących (różni-
ca 8 punktów procentowych (p.p.)). 

Wśród osób, które chcą zakupić instalację OZE, 
głównym powodem zainteresowania taką inwe-
stycją jest chęć zmniejszenia rachunków za ener-
gię (ponad połowa ankietowanych) oraz możliwość 
korzystania z czystszego powietrza, jak również wy-
goda z użytkowania instalacji OZE. wśród innych po-
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Z jakiego źródła energii elektrycznej i ciepła korzystałbyś 
najchętniej w swoim gospodarstwie domowym? 
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OZE. Podobnie jak w poprzednim badaniu z marca, Polacy częściej 
wskazywali na urządzenia zapewniające oszczędność na rachunkach za 
ogrzewanie (ciepło), niż na energii elektrycznej – 64% preferuje 
instalacje OZE wytwarzające ciepło, 41% instalacje OZE wytwarzające 
energię elektryczną.  

 

 

 

---tinta mała---- 

Konsorcjum projektu „Krajowy Plan Rozwoju Domowych Instalacji do Wytwarzania Ciepła z OZE do 2030 roku” 
powstało 25 czerwca 2015 r. w Warszawie. W skład konsorcjum wchodzą następujące firmy przemysłowe i 
organizacje: Cichewicz, Defro, ENSOL, Europejski Instytut Miedzi, Galmet, Stiebel-Eltron, Robert Bosch, Thermaflex, 
Vaillant, Viessmann, IEO, PORT PC, SPIUG, ZP FEO. Konsorcjum zwraca uwagę, że ustawa o OZE nie wspiera produkcji 
ciepła z OZE, a jedynie niemal w całości skupia się na produkcji energii elektrycznej, potrzebne są impulsy prawne, 
ekonomiczne, innowacje technologiczne i rynkowe, a także działania edukacyjne, aby olbrzymi potencjał produkcji 
ciepła z OZE w systemach rozproszonych został szeroko i właściwe wykorzystany.  

Więcej informacji na: http://www.ieo.pl/pl/cieplozoze.html  

---koniec---- 
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sorcjum wchodzą następujące firmy przemysłowe i organizacje: Cichewicz, Defro, en-
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Vaillant, Viessmann, ieo, poRt pC, spiuG, zp feo. konsorcjum zwraca uwagę, że 
ustawa o oze nie wspiera produkcji ciepła z oze, a jedynie niemal w całości skupia się 
na produkcji energii elektrycznej, potrzebne są impulsy prawne, ekonomiczne, inno-
wacje technologiczne i rynkowe, a także działania edukacyjne, aby olbrzymi poten-
cjał produkcji ciepła z oze w systemach rozproszonych został szeroko i właściwe wy-
korzystany. więcej informacji na: http://www.ieo.pl/pl/cieplozoze.html 
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2 Podobne wyniki uzyskano w poprzednim badaniu opinii publicznej, marcu 2015 roku 
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  Odpływ bez brodzika, czyli jaki?
Łazienki „wczoraj” to umywalki pod szafkami, prysznice 
z kabinami, nieestetyczne, trudne do czyszczenia bro-
dziki. Natomiast „dzisiaj” to miejsce komfortu, relaksu, 
a nawet forma domowego SPA. Obecnie od pryszni-
ców wymaga się wysokiej estetyki i maksymalnej prak-
tyczności, zarówno podczas codziennego użytku, jak  
i przy instalacji oraz konserwacji. Jednym z przykładów 
takich innowacyjnych rozwiązań są prysznice bezbro-

Firma Geberit ma w ofercie nowe odpływy liniowe, podłogowe oraz ścienne, które charakteryzują się nie tylko wyszukanym designem, 
ale przede wszystkim najwyższej klasy funkcjonalnością w codziennym użytkowaniu i konserwacji. Jednak bazę dla wpustów 
podłogowych przy natryskach bez brodzika, zarówno odpływów punktowych, jak i liniowych stanowi nowy uniwersalny syfon.

Natryski bezbrodzikowe Geberit
Rozwiązania do nowoczesnej łazienki

uniwersalny syfon 

Syfon występuje w dwóch wersjach, standardowo 
o wysokości zasyfonowania 50 mm oraz w wer-
sji renowacyjnej, gdzie wysokość wynosi tylko  
30 mm. Niższe zasyfonowanie powstało z myślą 
o wykorzystaniu przy remontach łazienek, wów-
czas wysokość zabudowy jest minimalna. wy-
sokość zasyfonowania będzie miała oczywiście 
wpływ na przepustowość syfonu. Dla wysokości 
zasyfonowania 30 mm maksymalna przepusto-
wość wynosi 0,4 l/s, minimalna wysokość wylew-
ki wynosi 65 mm. Dla wysokości zasyfonowania  

50 mm maksymalna przepustowość wynosi  
0,8 l/s, a minimalna wysokość wylewki – 90 mm.
unikalną cechą odpływów z nowym syfonem 
jest możliwość zamocowania syfonów do kon-
strukcji stropu na czas montażu, co eliminuje 
problemy wynikające z ewentualnego przesu-
nięcia w czasie trwania budowy. Standardo-
wo syfon ukryty jest w styropianowej obudo-
wie izolacyjnej. wpust odpływu jest fabrycznie 
połączony z kołnierzem stanowiącym izolację. 
Kołnierz został wykonany z materiałów, które 
umożliwiają łatwe oraz precyzyjne połączenie 
wpustu z warstwą hydroizolacji.

http://www.instalreporter.pl
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dzikowe z zastosowaniem odpływów liniowych, pod-
łogowych lub ściennych, które umożliwiają stworzenie 
eleganckiej i nowoczesnej łazienki bez kompromisów.

Odpływy liniowe
Odpływ liniowy Geberit CleanLine to najnowsze 
rozwiązanie w projektowaniu pryszniców bezbro-
dzikowych. Produkt można dokładnie i łatwo do-
pasować do żądanej długości podczas montażu  
w przestrzeni natrysku, gdyż listwę wykończeniową 
możemy docinać. Zwarty kształt głównego korpusu 
umożliwia montaż bezpośrednio przed ścianą lub  
w dowolny sposób na podłodze. Dzięki temu odpływ 
spełnia wszelkie wymagania budowlane zarówno 
w nowych, jak i remontowanych łazienkach. Rynny 
zbiorcze – zestawy wykończeniowe odpływu linio-
wego – dostępne są w dwóch seriach wzorniczych: 
CleanLine20 oraz CleanLine60. wnętrze zestawu za-
wsze jest wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowa-
nej, natomiast obudowa listwy występuje w wersji 
metalu jasnego polerowanego oraz ciemnego ma-

towego. wykończenie możemy dopasować do sty-
lu i kolorystyki pomieszczenia.

Odpływ podłogowy punktowy
Kolejną propozycją jest odpływ podłogowy w formie 
kratki. w komplecie znajduje się tradycyjna kratka 
wykończeniowa wykonana ze stali nierdzewnej. ist-
nieje również możliwość zakupienia kratki ozdobnej 
w formie koła lub kwadratu. wymiary elementu wy-
kończeniowego to zaledwie 71 x 71 mm.  

Odpływ ścienny
Przeniesienie odpływu z podłogi na ścianę zapew-
nia jednolity wygląd podłogi w łazience oraz elimi-
nuje konieczność ingerencji w posadzkę. Swobodnie 
można położyć na przykład ogrzewanie podłogowe. 
Odpływ ścienny Geberit to eleganckie i wydajne roz-
wiązanie. w przypadku zastosowania elementów 
montażowych do natrysków do zabudowy lekkiej 
powstaje ścianka instalacyjna, w której możemy bez 
problemów poprowadzić instalację kanalizacji oraz 
zamontować baterię prysznicową. w ofercie dostęp-
ne są różne warianty zestawów wykończeniowych  
– ozdobnych pokryw przykrywających odpływ w ścia-
nie. wykończenia z tworzywa występują w kolorze 
białym i chromie błyszczącym, z metalu w stali nie-
rdzewnej szczotkowanej. istnieje również możliwość 
wypełnienia wykończenia własnym materiałem na 
przykład fragmentem płytki ściennej.

Komfort dla każdego
Prysznice bezbrodzikowe cechuje m.in.: elegan-
cja, wyszukany design oraz łatwość utrzymania  
w czystości. Każdy z odpływów Geberit wyposażono  
w koszyczek, który łatwo wyjąć i wyczyścić. Pryszni-
ce bez tradycyjnego brodzika mają jeszcze inną zale-
tę – są bezpieczniejsze i bardzo dobrze sprawdzają 
się w przypadku osób mających kłopoty z porusza-
niem się. Takie rozwiązania dogodne będą szczególnie 
w łazienkach projektowanych dla osób starszych, 
niepełnosprawnych albo rodzin z dziećmi.   

Zehnder jest producentem sufitowych promienni-
ków wodnych, mających zastosowanie do ogrzewa-
nia hal, obiektów biurowych i użyteczności publicz-
nej. Systemy promiennikowe pozwalają uzyskać 
znaczące oszczędności eksploatacyjne w przypadku 
obiektów wielkokubaturowych, a ich całkowita bez-
obsługowość w połączeniu z kilkudziesięcioletnią ży-
wotnością, przyczyniły się do znaczącego wzrostu zain-
teresowania tym rozwiązaniem w Polsce.  
Z tego powodu, firma Zehnder wprowa-
dziła program szkoleniowy dla autory-
zowanych instalatorów promienników 
Zehnder i przeprowadziła wyjazdowe 
szkolenia w swoim centrum kompeten-
cji w Lahr. Dwudniowe szkolenie – łączą-
ce teorię z praktyką – pozwoliło zainte-
resowanej grupie prężnie działających 
firm instalacyjnych, na zapoznanie się  
z najważniejszymi aspektami eksploata-
cji i montażu promienników. Firmy te, 
stosujące na co dzień rozwiązania Zehn-
der, stają się polecanymi wykonawcami 
dla projektów z promiennikami Zehnder,  
a ich doświadczenie ma zapewnić in-

westorom bezproblemowy proces inwestycyjny i roz-
ruchowy instalacji. Na bazie doświadczeń, firma Zehn-
der zamierza zaproponować tym firmom rozszerzenie 
kompetencji o systemy promiennikowe do biur, w któ-
rych zgodnie z obowiązującymi trendami, oszczędzanie 
energii grzewczej, ale i chłodzącej, staje się ważnym wy-
zwaniem, a Zehnder posiada pełną gamę produktów do 
wielorakich zastosowań.

Program szkoleniowy dla autoryzowanych 
instalatorów promienników Zehnder

Konkurs IMI International

Firma iMi international zaprasza do udziału w konkur-
sie „Bądź Connect z całym światem”. Konkurs jest prze-
znaczony dla osób zgłaszających dobory urządzeń iMi 
Pneumatex wraz z podaniem nazwy/adresu inwestycji 
na adres mailowy dobory.pneumatex@imi-hydronic.
com w dniach od 18.01.2016 do 31.03.2016 r. oraz po-

dających odpowiedź na pytanie: „Dlaczego Connect?”. 
Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony w ramach wy-
boru najtrafniejszej odpowiedzi na pytanie: Dlaczego 
Connect? Nagrodą w Konkursie jest tablet, marki Sam-
sung Galaxy Tab S2 8.0 LTE SM-T715. Rozstrzygnięcie 
konkursu nastąpi w dniu 4 kwietnia 2016 roku.
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  Czy tegoroczne forum będzie 
z kolejnym rekordem?

Po sukcesie ubiegłorocznej edycji Forum wentylacja 
– Salon Klimatyzacja, które było pod wieloma wzglę-

dami wyjątkowe, już dzisiaj możemy powiedzieć, że  
w tym roku pobijemy kolejny rekord. Cały czas zgła-
szają się nowi wystawcy, targi powiększają swoją po-
wierzchnię, szykujemy też nowe wydarzenia i niespo-
dzianki dla odwiedzających (aktualizowaną na bieżąco 

listę wystawców można zobaczyć na naszej stronie 
internetowej www.forumwentylacja.pl). Poprzeczkę 
mamy postawioną wysoko, gdyż w zeszłorocznej edy-
cji Forum wzięło udział 151 firm, odnotowaliśmy 20% 
wzrost liczby odwiedzających targi specjalistów – po-
nad 4000 osób i 25% wzrost powierzchni targów. Fo-
rum po raz kolejny okazało się największym i najliczniej 
odwiedzanym wydarzeniem w naszej branży w Polsce. 
Ponad 90% osób na Forum to profesjonaliści zawodo-
wo związani z branżą, wśród których największą grupę 
stanowią projektanci, wykonawcy instalacji oraz han-
dlowcy poszukujący nowych rozwiązań i produktów. 

Jakie wydarzenia będą towarzyszyły 
w tym roku na foRum-wentylaCJa 
salon-klimatyzaCJa 2016?

Jak co roku nie zabraknie nowości produktowych 
przygotowanych przez wiodących producentów  

i dystrybutorów branży wentylacyjnej i klimatyza-
cyjnej, a także chłodniczej. Forum to z jednej strony 
impreza targowa, z drugiej to spotkanie branżowe, 
podczas którego organizujemy szereg towarzyszą-
cych wydarzeń. 

Odwiedzający Forum 2016 
będą mogli wziąć udział  
w dwudniowych, meryto-
rycznych Seminariach Eks-
perckich, podczas których 
w sposób skondensowany 
przedstawione zostaną naj-

ważniejsze zagadnienia techniczne oraz prawne. Cykl 
wykładów i prezentacji podzielony będzie na bloki 
tematyczne. wśród omawianych zagadnień znajdą 
się między innymi tematy związane z zakresem dy-
rektywy Ekoprojekt, wentylacji pożarowej, pomp cie-
pła i czynników chłodniczych.

Ponad 150 wystawców 
prezentujących nowe 
produkty, dwie Areny 
Technologii – pompy 
ciepła i sekcyjne centrale 
wentylacyjne, bogaty program 
seminariów, Strefa Instalatora 
z pokazami i konkursami, warsztaty chłodnicze, warsztaty z oprogramowania 
CAD, warsztaty projektanta to tylko część wydarzeń jakie czekają  
na odwiedzających tegoroczne targi.

Cała branża w jednym miejscu 
– 1-2 marca 2016 r.
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Nowością programu merytorycznego będą Warsz-
taty projektanta – specjalne seminarium, podczas 
którego projektanci z wiodących w kraju pracow-
ni zaprezentują instalacje wentylacji, klimatyzacji  
i chłodzenia nominowane do nagrody PASCAL 2016. 
Znajdą się także tematy związane ze stosowaniem 
oprogramowania komputerowego.

Dodatkowo przygotowujemy bardzo interesującą 
STREFĘ CAD, w ramach której zarówno projektan-
ci, jak i instalatorzy i producenci będą mieć możli-
wość praktycznego zapoznania się z technologią BiM 
(technologią cyfrowego zarządzania informacjami  
o budynku) oraz sprawdzenia i uzupełnienia swoich 
umiejętności posługiwania się  programem AutoCAD.

wraz z Fundacją Ochrony Klimatu PROZON zorgani-
zujemy także Warsztaty chłodnicze, na których za-
proponujemy przede wszystkim praktyczną wiedzę, 
zarówno w formie wykładów, jak i warsztatów. w tym 
roku tematyka będzie dotyczyć nowych czynników 
syntetycznych, perspektyw ich wprowadzania na ry-
nek oraz studiów przypadku ich zastosowań. Szero-
ko omówione zostaną także tematy nowego polskie-
go prawa oraz zagadnienia certyfikacji.

ARENA TECHNOLOGII bę-
dzie miejscem prezentacji  
i bezpośrednich porównań 
urządzeń różnych producen-
tów. w tym roku na odwie-
dzających targi czekać będą 
aż dwie Areny. Pierwsza, po-

święcona będzie tematyce pomp ciepła. w ramach 
tej Areny zaprezentowane zostaną pompy ciepła, 
które można stosować nie tylko do ogrzewania, ale 
także wykorzystywać je w chłodzeniu i wentylacji 
budynków. Arenę z pompami ciepła wzbogaci spe-
cjalny punkt konsultacyjny PORT PC. Reprezentan-
ci organizacji producentów pomp ciepła będą w nim 
udzielać informacji o rozwiązaniach technicznych, 

zaleceniach projektowych i instalacyjnych. Nowo-
ścią Forum 2016 będzie druga Arena, której tematem 
przewodnim będą sekcyjne centrale wentylacyjne. 
Z uwagi na gabaryty prezentowanych urządzeń Are-
na będzie otwartą przestrzenią umożliwiającą obej-
rzenie central wentylacyjnych praktycznie z każdej 
strony. Już mamy sygnały od producentów, że szy-
kują specjalne wersje prezentacyjne urządzeń, umoż-
liwiające pokazanie zastosowanych wewnątrz tech-
nologii. wybór tego tematu Areny związany jest  
z wchodzącymi od 1 stycznia 2016 r. zmianami w wy-
maganiach Ekoprojektu dotyczącymi stosowania urzą-
dzeń wentylacyjnych, w tym central wentylacyjnych.

STREFA 
INSTALATORA

 Szykujemy też kolejną nowość
– STREFĘ INSTALATORA,  
w której będzie można spraw- 
dzić swoje praktyczne umie-
jętności instalatorskie, wziąć 
udział w przygotowanych 
przez producentów zada-

niach i wygrać ciekawe nagrody.

Podczas uroczystej Gali Branżowej 1 marca zosta-
ną także ogłoszone firmy nominowane oraz laure-
aci branżowych Nagród biznesowych DELTA, przy-
znawanych przez Stowarzyszenie Polska wentylacja. 
Podczas Gali zostaną także wręczone nagrody PAS-
CAL 2016, których ideą jest promowanie myśli inży-
nierskiej, wskazywanie dobrych wzorów, uhonoro-
wanie osób i firm będących autorami instalacji za 
wyróżniające się koncepcje inżynierskie oraz rzetel-
ność zawodową, a także podkreślenie roli inżynie-
rów branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej w proce-
sie projektowym i ich wkładu w dzieło budowlane. 
Kapituła Nagrody PASCAL 2016 wybierze wśród kil-
kunastu nominowanych obiektów tegorocznych lau-
reatów, a uroczyste ogłoszenie nastąpi podczas Gali.

Do zobaczenia na FORUM-WENTYLACJA SALON-
-KLIMATYZACJA 2016.  

Profesjonalna technologia pomiarowa dla insta-
latorów wentylacji, klimatyzacji, chłodnictwa i 
ogrzewnictwa – z nowymi SmartSondami jest bar-
dziej mobilna niż kiedykolwiek. w skład nowej serii 
SmartSond wchodzą następujące urządzenia:
- testo 115i: termometr zaciskowy na rury
- testo 905i: termometr do pomiarów temperatu-
ry otoczenia  
- testo 805i: pirometr 
- testo 605i: termohigrometr
- testo 405i: termoanemometr
- testo 410i: anemometr wiatraczkowy
- testo 510i: manometr różnicowy
- testo 549i: manometr do pomiarów ciśnienia 
czynników chłodniczych

Kompaktowe przyrządy pomiarowe łączą się bez-
przewodowo ze smartfonem lub tabletem z za-
instalowaną, darmową aplikacją mobilną „Testo 
SmartProbes App”. Raport pomiarowy może zo-
stać wygenerowany natychmiast, bezpośrednio 
na miejscu pomiaru i wysłany za pośrednictwem wiadomości e-mail. wygodne menu pomiarowe i specjalne 
funkcje pomiarowe sprawiają, że praca staje się wygodniejsza i bardziej wydajna.

Zalety systemu SmartSond oraz aplikacji mobilnej:
•	Wygodny	odczyt	danych	pomiarowych	na	smartfonie	czy	tablecie	za	pośrednictwem	
Bluetooth.
•	W	pełni	automatyczna	konfiguracja	–	wystarczy	włączyć	SmartSondę	oraz	aplikację	mobilną	i	pomiary	rozpo-
czynają się automatycznie
•	Wyświetlanie	danych	pomiarowych	z	sześciu	sond	w	tym	samym	czasie.
•	Wizualizacja	zmian	wartości	pomiarowych	w	postaci	wykresu	lub	tabeli.
•	Wstępnie	zdefiniowane	tryby	pomiarowe	dla	konkretnych	zastosowań.
•	Raport	pomiarowy	może	zawierać	zdjęcia	z	miejsca	pomiarowego,	generowany	jest	natychmiast,	bezpośred-
nio na miejscu pomiaru i wysłany w formie PDF lub pliku Excel.

testo

smartsondy od testo
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baterie na podczerwień 
schell puris e

Dzięki automatycz-
nej kontroli nad wy-
pływem wody i ni-
skiemu natężeniu 
przepływu na pozio-
mie 6 l/min, bateria 
SCHELL PuRiS E  
ogranicza jej zuży- 
cie nawet o 62%  
w porównaniu z tra-
dycyjnymi odpo-
wiednikami jed-
nouchwytowymi. 
Bezdotykowa ob-
sługa, oprócz oszczędności wody, gwarantuje czystość i za-
pobiega przenoszeniu drobnoustrojów. Bateria ma ponadto 
funkcję płukania antystagnacyjnego, uruchamianego na 20 s 
po 24 h od ostatniego użycia, a także jest przystosowana do 
dezynfekcji termicznej w temperaturze 70°C. 
Baterie SCHELL PuRiS E to modułowe rozwiązanie gwaran-
tujące bardzo łatwą obsługę, również pod kątem montażu 
czy serwisowania. Podczas pierwszego uruchomienia arma-
tura wykonuje automatyczną kalibrację zasięgu. wybrany 
program można aktywować bez użycia narzędzi, trzymając 
dłoń przed okienkiem sensora podczerwieni. Nawet po zani-
ku zasilania sieciowego wybrany program zostaje zachowa-
ny. Oprócz modeli z zasilaczem wtyczkowym lub podtynko-
wym na napięcie 230 v, dostępne są również wykonania na 
baterię alkaliczną 9 v. Bateria zasilająca wystarcza aż na  
100 000 użyć. w zależności od indywidualnych potrzeb moż-
na dobrać model na wodę zimną lub wstępnie zmieszaną,  
a także wyposażoną w zintegrowany mieszacz pozwalający 
na regulację temperatury wody.
PuRiS E – cena katalogowa od 1367 do 1 564 zł netto.

schell

Wentylatory dVV  
w nowej wersji

Nowa generacja wentylatorów Dvv oznaczona symbolami 
XS/XL/XM/XP w pełni zastępuje poprzedni typoszereg wen-
tylatorów Dvv. wentylatory wyposażone są w nowe wirni-
ki, które ze względu na swoją sprawność uzyskują przy tej 
samej wielkości silnika większy przepływ powietrza. Popra-
wione detale techniczne wpływają na właściwości aerody-
namiczne przepływu powietrza. Silniki są chronione przez 
wbudowane zabezpieczenie termiczne kontaktów typu PTC. 
wentylatory w klasie F400 i F600 są certyfikowane do pra-
cy dwufunkcyjnej, a także do pracy z przetwornicą częstotli-
wości, zgodnie z najnowszymi standardami. Nowy wyłącz-
nik serwisowy jest zlokalizowany na obudowie wentylatora, 
szczególnie istotnie wpływa to na ułatwienie podłączenia 
elektrycznego wentylatora i oddanie do eksploatacji.  
wentylatory Dvv-Ex mają certyfikat ATEX Ex ii 2G c iiB T4 lub  
Ex ii 2G c iiB + H2 T3. wentylatory mogą być wyposażone  
w dźwiękoszczelne obudowy HSDv w celu zmniejszenia ha-
łasu generowanego przez otoczenie. Dla budynków nie-
ogrzewanych należy zastosować zewnętrzną klapę FSL ob-
ciążenia śniegiem SL1000.

systemair

explorer+ ogrzewacz wody 
z wbudowaną pompą ciepła

Ogrzewacz termodynamiczny Atlantic to połączenie pompy ciepła i zasobnika ciepłej wody 
użytkowej. Zasobnik Explorer+ ma pojemność 200 lub 270 litrów, co pokrywa zapotrzebowa-
nie na ciepłą wodę dla 6-osobowej rodziny. 
Dzięki darmowej energii znajdującej się  
w otoczeniu, urządzenie wytwarza ciepłą 
wodę, zużywając minimalne ilości prądu, 
gdyż do wytworzenia od 2 do 6 kwh ener-
gii pobiera tylko 1 kwh energii elektrycznej. 
Dzięki temu, w porównaniu do klasycznego 
ogrzewacza elektrycznego tej samej pojem-
ności, uzyskuje do 80% oszczędności energii 
elektrycznej, w skali roku.
Przyjmując, iż temperatura zewnętrzna wy-
nosi 15°C, cena 1 kwh energii 60 gr, zakres na-
grzewania zaś między 10 a 45°C, wówczas 
szacunkowy koszt ogrzania 200 l wody wy-
nosi: Explorer+ 1,31 zł, węgiel 1,8 zł, gaz ziem-
ny GZ50 2 zł, olej opałowy 3,2 zł, energia elek-
tryczna 4,87 zł.
intuicyjny system sterowania Explorer+ umoż-
liwia łatwą regulację, planowanie oraz pro-
gramowanie okresów podgrzewania wody. 
wyposażony został w cyfrowy programator 
Nomad, z wyświetlaczem LCD, który umożli-
wia zdalne sterowanie jego pracą. Ogrzewacz 
ma funkcję samokontroli i 5 innych trybów 
pracy: Eko (100% energii pochodzi z pompy 
ciepła), Auto (automatyczny dobór parame-
trów pracy), Absence (dłuższa nieobecność 
np. weekend czy wakacje), Boost (szybkie 
grzanie z użyciem grzałki), a także info (infor-
muje o aktualnych parametrach i ewentual-
nych usterkach technicznych).
Cena 7995 zł (200 l) lub 8610 zł (270 l).

atlantic

http://www.instalreporter.pl


55s t r.0 1 / 2 0 1 6
p r o d u k t y

Regulator CPR-EC płynnie steruje prędkością obrotową wen-
tylatora, w celu zapewnienia wymaganego strumienia po-
wietrza wentylacyjnego lub określonej wartości podciśnie-
nia panującego w kanale wentylacyjnym. Sercem regulatora 
jest układ mikroprocesorowy dbający o szybkie dostosowa-
nie wydajności wentylatora do bieżącego zapotrzebowania 
zależnie od zmian parametrów w instalacji kontrolowanych 
przez wbudowany cyfrowy przetwornik ciśnienia.
układ regulatora może pracować w dwóch trybach:
- utrzymywania stałego ciśnienia w kanale wentylacyjnych (vAv),
- utrzymywania stałego wydatku wentylatora/stałego prze-
pływu (CAv).
w celu zapewnienia wysokiego komfortu użytkowania sys-
temu w czasie, gdy niekonieczna jest tak intensywna wymia-
na powietrza, dostępne są dwie nastawy SetHigh i SetLow 
umożliwiające np. zbudowanie układu nocnej obniżki war-
tość zadanej podciśnienia lub wydatku. wykorzystując ze-
wnętrzny zegar sterujący, przełącznik manualny, inne dowol-
ne urządzenie o zestykach zwiernych lub przy wykorzystaniu 
komunikacji MODBuS można spowodować spowolnienie  
i wyciszenie pracy systemu wentylacji.

Venture industries

regulator cpr-ec 

Norma PN-EN 1717 „Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania 
dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny” nakazuje stosowanie zaworów antyskaże-
niowych w każdej nowo powstającej, remontowanej lub modernizowanej instalacji wody pitnej. Norma PN-EN 1717 klasyfi-
kuje pięć kategorii płynów w zależności od potencjalnego zagrożenia dla ludzi. im większe zagrożenie, tym wyższa kategoria 
płynu. Kategoria 4 to płyny stanowiące zagrożenie dla zdrowia człowieka z powodu obecności jednej lub wielu substancji 
toksycznych lub bardzo toksycznych albo jednej lub wielu substancji radioaktywnych, mutagennych bądź rakotwórczych. 
Płynami tej kategorii jest np. woda basenowa z automatycznymi systemami dezynfekcji. w tym wypadku konieczna jest 
ochrona całego systemu np. izolatorami przepływów zwrotnych z możliwością nadzoru (typ BA). Do tej właśnie kategorii za-
licza się zawór R626 produkcji Giacomini – zawór nadmiarowo-upustowy przeciweksplozyjny z kontrolowaną strefą zmniej-
szającą ciśnienie. Przyłącza gwintowe dostępne w średnicach: ½”, ¾”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”, kołnierzowe: DN 65, 80, 100, 150.

Giacomini

zawór nadmiarowo-upustowy r626

aquarea h – nowe pompy ciepła typu split

Panasonic wprowadził na rynek nową generację pomp ciepła Aquarea H obejmującą jednostki typu split o mocy 3 i 5 kw.  
Obudowa jednostki wewnętrznej mieści teraz więcej elementów, a jednocześnie zajmuje mniej miejsca niż poprzed-
nie modele. Filtr wody wraz z nowymi, skuteczniejszymi zaworami odcinającymi dopływ został umieszczony w przedniej 
części jednostki, dzięki czemu dostęp do niego jest ułatwiony. Dodatkowo pompa została wyposażona w nowy czujnik 
przepływu wody, który mierzy jej prędkość i pozwala kontrolować pracę urządzenia. Przebudowie uległo też orurowanie. 
wszystkie przyłącza zostały umieszczone w przedniej części urządzenia w jednym rzędzie. Dodatkowym atutem jest też 
łatwy dostęp do płyty sterującej, która jest zamknięta w skrzynce umiejscowionej z przodu jednostki. Cechą wyróżniają-
cą pompy ciepła generacji H jest panel sterowania. Oferuje on m.in. możliwość wyświetle-
nia współczynnika COP, monitorowanie zużycia energii w skali dnia, tygodnia i roku. 
Do jego podstawowych funkcji należą również automatyczne przełączanie trybów ogrzewa-
nia i chłodzenia, automatyczna regulacja wydajności ze względu na temperaturę panującą  
w pomieszczeniu, a także możliwość konfiguracji trybu wakacyjnego czy też suszenia betonu. 
Panel umożliwia sterowanie i kontrolę nad dwoma niezależnymi obiegami grzewczymi.  
Nowy panel z czujnikiem temperatury można odłączyć od urządzenia i zamontować w do-
wolnym pomieszczeniu, tak by zdalne sterować systemem. Do jednostki wewnętrznej wy-
starczy wówczas dołączyć element maskujący zapewniający estetyczny wygląd.Jednostki 
Aquarea generacji H dostępne są w wersji 3 i 5 kw. Charakteryzują się wysoką efektywnością  
i klasą energetycznej na poziomie A++ zarówno przy temperaturze 35°C, jak i 55°C. 

panasonic
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wentylator dachowy, promieniowy, z poziomym wyrzutem powietrza ma obudowę wykonaną z blachy stalo-
wej, lakierowanej proszkowo. wirnik wyważany dynamicznie o łopatach pochylonych do tyłu wykonano z bla-
chy ocynkowanej. Silnik z wirującym stojanem zasilany jest prądem jednofazowym 230 v, 50 Hz lub trójfazo-

wym 400 v, 50 Hz. Przystosowano go do 
regulacji napięciowej lub przetwornicą czę-
stotliwości. Stopień ochrony iP 55, klasa 
izolacji B lub F.
Cicha i niezawodna praca wentylatora spra-
wia, że idealnie sprawdzi się w instalacjach 
wyciągowych zarówno z obiektów miesz-
kalnych, jak i komercyjnych, takich jak: 
mieszkania, biura, sklepy, magazyny.
wentylator jest przystosowany do przetła-
czania powietrza o temperaturze nieprze-
kraczającej 50°C.

haVaco/Ventia

Wentylator dachowy rbh

Seria baterii łazienkowych Grohe Essence została uzupełnio-
na o najnowszą baterię w rozmiarze S. 
Linia baterii Grohe Essence oparta na cylindrycznych for-
mach stanowi interpretację klasycznego stylu i minima-
listycznego wzornictwa, dzięki czemu z łatwością dopa-
sowuje się do różnego rodzaju wnętrz, podkreślając ich 
indywidualny charakter.
wylewka baterii Essense w rozmiarze S ułożona jest wzglę-
dem umywalki, podobnie jak w trzech pozostałych warian-
tach rozmiarowych – M, L oraz XL. Jej głównym atutem jest 
jednak zastosowanie regulowanego perlatora AquaGuide  
oraz promienia obrotu o zasięgu 150° – dzięki czemu uzysku-
jemy strumień wody adekwatny do ustawionej pozycji baterii. 

Grohe

Grohe essence w rozmiarze s
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