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Program Audytor OZC jest cały czas rozwijany z uwzględnieniem potrzeb jego użyt-
kowników. Najnowsza wersja została oznaczona numerem 6.7 i zawiera szereg no-
wych możliwości. Najważniejsze z nich to:
1. Wyznaczanie współczynników wyrównawczych położenia lokalu w bryle 
budynku, stosowanych przy rozliczaniu podzielników kosztów ciepła.
2. Obliczanie współczynników przenikania ciepła dla stropodachów o odwróconej 

konstrukcji, zgodnie z normą PN-EN ISO 6946.
3. Możliwość dodawania własnych danych 
klimatycznych.
4. Obliczanie powierzchni użytkowej mieszkalnej (PuM).
5. Obliczanie powierzchni użytkowej usługowej (Puu).
6. udoskonalenie tworzenia projektowej charakterystyki cieplnej budynku.

W związku z wprowadzeniem nowej wersji programu organizowane są szkolenia z zakresu jego 
obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem nowych funkcji. Szkolenia te odbywają się w formie pre-
zentacji, warsztatów praktycznych oraz za pośrednictwem Internetu (szkolenia „online”). 
Terminy szkoleń są zamieszczane na bieżąco na stronie www.sankom.pl w zakładce Szkolenia.

Audytor OZC 6.7 Pro 

Fragment przykładowej charakterystyki energetycznej budynku z wyszczególnieniem PuM i Puu

Przykład obliczania poprawki Δur 
dla dachu odwróconego

Przykładowe 
współczynniki 
wyrównawcze 
położenia lokalu  
w bryle budynku

Komisja Europejska ogłosiła, że przeznaczy 63,8 mln euro 
na pierwsze w historii „projekty zintegrowane”, które mają 
być finansowane w ramach programu LIFE na rzecz śro-
dowiska. „Projekty zintegrowane” zostały wprowadzo-
ne, aby zwiększyć skalę wdrożenia przepisów w zakre-
sie ochrony środowiska oraz skuteczność finansowania 
planów opracowanych na szczeblu regionu, kilku regio-
nów lub kraju. Całkowity budżet tych sześciu wybranych 
projektów to 108,7 mln euro, w tym 63,8 mln euro dofi-
nansowania z funduszy unijnych. W ich ramach wpiera-
ne i koordynowane będą inwestycje o wartości mogącej 
przekroczyć 1 mld euro, przy czym finansowanie uzupeł-
niające pochodzić będzie z unijnych funduszy rolnych  
i strukturalnych, jak również funduszy krajowych i prywat-
nych. Środki te zostaną przeznaczone na projekty w Belgii, 

Niemczech, Włoszech, Polsce, Finlandii i Wielkiej Brytanii.
Główną cechą tych projektów jest stosowane w nich 
wszechstronne podejście, które zapewnia zaangażowa-
nie wielu zainteresowanych stron oraz propaguje pozy-
skiwanie co najmniej jednego innego źródła finansowa-
nia, ze środków unijnych, krajowych bądź prywatnych. 
Zintegrowane projekty programu LIFE wprowadzono, 
by wspomóc państwa członkowskie w przestrzeganiu 
kluczowych przepisów unijnych w czterech obszarach: 
Przyroda, Woda, Powietrze oraz Odpady.

Polska (16,7 mln euro),  likwidacja m.in. 155 tys.  
kotłów na paliwa stałe
Projekt zintegrowany dla województwa małopolskiego, 
w ramach programu LIFE: celem projektu jest wdrożenie 

Programu ochrony jakości powietrza, przyjętego przez 
Sejmik Województwa Małopolskiego w 2013 r. 
W Programie przewidziano likwidację 155 tys. przesta-
rzałych i powodujących duże zanieczyszczenie kotłów 
na paliwa stałe. Podejście zastosowane w projekcie 
i jego wyniki będą miały bezpośrednie znaczenie dla 
wszystkich organów odpowiedzialnych za jakość po-
wietrza w obszarach o dużym stężeniu zanieczyszczeń 
powietrza na terenie południowej Polski oraz północ-
nych Czech i Słowacji. 
Cele szczegółowe obejmują usuwanie przeszkód  
w pozyskiwaniu funduszy na zastąpienie przestarza-
łych kotłów na węgiel bardziej wydajnymi systema-
mi grzewczymi w gospodarstwach domowych oraz 
rozwój wiedzy i zdolności w regionie (dzięki „eko-za-

rządcom” i Centrum Informacji i Edukacji). Działania 
obejmują zwiększanie wiedzy na temat sposobów 
poprawy jakości powietrza i zacieśnienie współpra-
cy regionalnej poprzez wspólne prowadzenie inwen-
taryzacji emisji i tworzenie modeli, a także poprzez 
wymianę doświadczeń w zakresie poprawy jakości 
powietrza. Obok budżetu samego projektu zinte-
growanego inicjatywa ta posłuży ułatwieniu i skoor-
dynowaniu wykorzystania 798 mln euro finansowa-
nia uzupełniającego pochodzącego z Europejskiego 
Funduszu rozwoju regionalnego, krajowego i regio-
nalnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej oraz funduszy krajowych i prywatnych, w za-
leżności od projektu.
Źródło: EkoNews/Komisja Europejska

Komisja Europejska przeznacza 63,8 mln euro na program LIFE na rzecz środowiska

http://www.instalreporter.pl
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W minionym roku koncern zwiększył swoje przychody  
o około 10%. Poprawie uległa także dochodowość.  
Dochód przed odliczeniem podatków i odsetek (EBIT),  
z uwzględnieniem efektów specjalnych, wzrósł do ok.  
5 mld euro. Zysk operacyjny wyniósł ok. 6,5% i jest wyż-
szy od ubiegłorocznego. Pomimo miliardowych kwot, ja-
kie przeznaczono na akwizycję spółek BSH Hausgeräte 
GmbH i robert Bosch Automotive Steering GmbH, zarów-
no kapitał własny, jak i płynność utrzymują się na wyso-
kim poziomie. – Dzięki naszej innowacyjności, w 2015 roku 
udało nam się pozostać na ścieżce wzrostu, i to pomimo 
trudnej sytuacji gospodarki światowej oraz stagnacji na 
części rynków. Ważnym czynnikiem pozytywnego rozwo-
ju koncernu jest rosnąca liczba rozwiązań dla świata zin-
tegrowanego z Internetem – powiedział dr Volkmar Den-
ner, prezes zarządu spółki robert Bosch GmbH.

Obroty w podziale na sektory przedsiębiorstwa
W roku 2015 koncern w wielu obszarach poprawił swoją 
pozycję i konkurencyjność, a także zdobył nowe udzia-
ły rynkowe. Jednak obroty w czterech sektorach dzia-
łalności Bosch kształtowały się w sposób zróżnicowa-
ny. Według wstępnych danych sektor Mobility Solutions 
wyraźnie zwiększył obroty, o 12%, do 41,7 mld euro, po-

mimo słabego wzrostu produkcji samochodów na świe-
cie. W ubiegłym roku Bosch z powodzeniem sprzedawał 
m.in. układy wtrysku paliwa do silników benzynowych 
i Diesla, układy wspomagające oraz systemy Infotain-
ment. Solidny wzrost osiągnął także sektor Consumer 
Goods, w którym Bosch zwiększył obroty o 9,3% w po-
równaniu do roku poprzedniego, do 17,2 mld euro. Du-
żym popytem cieszyły się inteligentne elektronarzędzia 
akumulatorowe i sprzęt AGD, np. seria kuchenek wypo-
sażona w opcję komunikacji przez Internet.
W 2015 roku sektor Energy and Building Technology od-
notował znacznie wyższy od ubiegłorocznego, 11-pro-
centowy wzrost obrotów (do 5,1 mld euro). Głównymi 
filarami sukcesu były usługi i serwis, systemy zabez-
pieczeń dla dużych projektów infrastrukturalnych oraz 
zintegrowane z Internetem rozwiązania w obszarze in-
teligentnej techniki grzewczej. Podobnie jak wcześniej, 
także w 2015 roku sektor Industrial Technology odczu-
wał negatywne skutki słabej koniunktury w przemyśle 
maszynowym. W ubiegłym roku obroty obniżyły się  
w porównaniu do roku 2014 o 1,7%, do poziomu 6,6 mld 
euro. Dział branżowy Drive and Control Technology mu-
siał w minionym roku po raz kolejny zmierzyć się z zała-
maniem ważnych segmentów rynku budowy maszyn.

Obroty w podziale na regiony
W 2015 roku Grupa Bosch pomyślnie rozwijała się w Eu-
ropie, a wzrost obrotów był tutaj wyraźnie wyższy niż  
w 2014 roku. Według wstępnych danych koncern zwięk-
szył obroty w tym regionie o 4,2%, do 37,5 mld euro. Tak-
że w Niemczech obroty rozwijały się pozytywnie. Szcze-
gólnie silny wzrost obrotów Bosch odnotował w Ameryce 
Północnej, o 24%, do 12,6 mld euro. W Ameryce Południo-
wej nadal utrzymuje się trudna sytuacja gospodarcza, co 
wpływa także na obroty, które wyniosły 1,4 mld euro, tj.  
o 13% mniej niż w roku poprzednim. W regionie Azji i Pa-
cyfiku obroty Bosch wzrosły o 16%, do 19,1 mld euro. 
Duży potencjał w perspektywie długoterminowej Bosch 
dostrzega w Afryce. W 2015 roku przedsiębiorstwo roz-
szerzyło swoją działalność w tym regionie.

Wzrost zatrudnienia w Europie, regionie Azji 
i Pacyfiku oraz w USA
Na dzień 31.12.2015 Grupa Bosch zatrudniała na całym 
świecie ok. 375 000 pracowników.  W 2015 roku liczba 
zatrudnionych zwiększyła się o 17 600 osób, głównie  
w Europie Środkowej i Wschodniej, Niemczech, regio-
nie Azji i Pacyfiku oraz uSA. Szczególnie poszukiwaną 
grupą pracowników byli specjaliści IT.

2016 – ostrożny optymizm w prognozach
W 2016 roku Bosch spodziewa się umiarkowanego wzro-
stu światowej koniunktury w wysokości 2,8%. Pod wzglę-
dem geopolitycznym sytuacja w roku 2016 pozostanie na-
dal bardzo złożona i niepewna. Niezależnie od tego, także 
w tym roku Bosch planuje rosnąć w tempie szybszym niż 
rynki. Pomimo ogromnych inwestycji, mających na celu 
zabezpieczenie przyszłości przedsiębiorstwa, planowana 
jest dalsza poprawa dochodowości i zysku operacyjnego.

Łatwiejsze i bardziej komfortowe życie dzięki
rozwiązaniom zintegrowanym z internetem
Celem strategicznym Grupy Bosch są rozwiązania dla zinte-
growanej mobilności i produkcji zintegrowanych systemów 
energetycznych oraz budynków. W ubiegłym roku koncern 
wprowadził na rynek liczne nowe rozwiązania w tych ob-
szarach. – Tylko dzięki upowszechnieniu się technologii zin-
tegrowanych z Internetem można będzie sprostać takim pro-
blemom przyszłości, jak wyczerpujące się zasoby naturalne 
czy urbanizacja – powiedział Volkmar Denner. Na przykład  
w inteligentnym, zintegrowanym z Internetem budynku moż-
na obniżyć zużycie energii nawet o 40%. Do roku 2020 oko-
ło 230 mln, tj. 15% wszystkich gospodarstw domowych na 
świecie będzie wyposażonych w rozwiązania Smart Home.

Obroty Bosch na świecie po raz pierwszy w historii przekroczyły 70 mld EUR

Unijne dotacje na poprawę efektywności energetycznej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej rozpoczął konkurs projektów w ramach działa-
nia Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, 
poddziałanie 1.3.1 „Wspieranie efektywności energetycznej 
w budynkach użyteczności publicznej”. Celem poddziała-
nia 1.3.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko jest wspieranie głębokiej, kompleksowej moderni-
zacji energetycznej budynków użyteczności publicznej.

O dofinansowanie inwestycji w obecnym konkursie mogą 
występować państwowe jednostki budżetowe, szkoły 
wyższe, administracja rządowa oraz nadzorowane lub 
podległe jej organy i jednostki administracyjne.
Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna bu-
dynku prowadzi do zmniejszenia wartości wskaźników 
rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, ener-
gię końcową oraz na nieodnawialną energię pierwotną.  

Do uzyskania wsparcia mogą być zgłaszane inwestycje po-
legające na ociepleniu przegród budynku, wymianie okien, 
drzwi, wymianie lub modernizacji źródeł ciepła (chłodu) 
oraz instalacji: ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wen-
tylacji, klimatyzacji lub oświetlenia. Zakres działań projektu 
musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego.
Budżet konkursu wynosi 200 mln zł ze środków Fundu-
szu Spójności.

Nabór wniosków jest prowadzony od 22.01.2016 r. do 
29.04.2016 r., należy je składać przy użyciu Generato-
ra Wniosków o Dofinansowanie.
Pełna treść ogłoszenia konkursowego dostępna jest na 
stronie NFOŚiGW dedykowanej Programowi Infratstruk-
tura i Środowisko 2014-2020.

http://www.instalreporter.pl
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/generator-wnioskow/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/generator-wnioskow/
http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-uzyteczn/art,1,i-konkurs-projektow-w-ramach-dzialania-1-3-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach.html
http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-uzyteczn/art,1,i-konkurs-projektow-w-ramach-dzialania-1-3-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach.html
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Dyrektor handlowy Oventrop

Z dniem 1 marca 2016 r. robert Krysiak rozpocznie pracę na stanowi-
sku dyrektora handlowego w firmie Oventrop Polska. Głównym zada-
niem w nowym miejscu pracy będzie koordynacja działań terenowego 
zespołu handlowców i bieżąca współpraca z klientami. Doświadcze-
nie na stanowiskach menedżerskich robert Krysiak zdobywał w fir-
mie KWH Pipe Poland (później uponor Infra) i koncernie chemicznym 
PCC rokita S.A. rozbudowa personalna kierownictwa firmy Oventrop 
podyktowana jest głównie dynamicznym jej rozwojem na rynku pol-
skim i koniecznością zapewnienia odpowiedniego standardu obsłu-
gi tegoż rynku. Firma liczy na pozytywne przyjęcie nowego dyrektora 
przez współpracowników i klientów oraz biznesowy sukces wprowa-
dzonych zmian organizacyjnych. robert Krysiak ukończył Politechni-
kę Łódzką oraz uniwersytet Warszawski. Jego ulubione zagadnienia zawodowe to strategie rozwoju sprzedaży, 
budowanie i rozwijanie zespołów handlowych. Prywatnie pasjonuje się literaturą i filmem s-f.

Z ostatnich danych urzędu regulacji Energetyki wynika, 
że na koniec września 2015 moc zainstalowana w OZE 
wynosiła w Polsce ponad 6518 MW. Największy udział 
mają w tym oczywiście elektrownie wiatrowe, jednak na 
szczególną uwagę zasługują instalacje fotowoltaiczne.  
W tym segmencie w ostatnich latach odnotowujemy 
zdecydowanie największe wzrosty – podczas gdy za-
ledwie dwa lata temu ich moc wynosiła łącznie nieca-
łe 2 MW, teraz jest to już ponad dwudziestopięciokrot-
nie więcej. Potwierdzają to dane firm zajmujących się 
projektowaniem i instalacją paneli PV – wśród niektó-
rych grup inwestorów w ostatnim roku zainteresowa-
nie modułami fotowoltaicznymi wzrosło nawet o 300%.
– Z naszych danych wynika, że w 2015 roku zainstalowali-
śmy w elektrowniach fotowoltaicznych ponad czterokrotnie 
więcej mocy niż rok wcześniej, a wzrosty zainteresowania 
instalacjami PV odnotowujemy zarówno wśród inwesto-
rów prywatnych, jak i firm, czy jednostek samorządu te-

rytorialnego. Wśród prosumentów w drugiej połowie roku 
zainteresowanie instalacjami fotowoltaicznymi wzrosło  
o 300% w porównaniu do okresu styczeń-czerwiec, a było 
to związane z uruchomieniem programu PROW w lipcu 
2015 i budową kilkuset instalacji z programu Prosument, 
jak również wejściem na rynek prosumencki operatorów 
sieci dystrybucyjnych. Również wśród jednostek samorzą-
du terytorialnego mamy do czynienia z trendem rosnącym 
– na podstawie wpływających zapytań i wykonanych re-
alizacji odnotowaliśmy przez ostatnie 12 miesięcy wzrost 
liczby inwestorów o 200% w porównaniu do roku 2014 – 
mówi Sławomir reszke, prezes zarządu OPEuS Energia.
Prognozy na kolejne lata wskazują, że produkcję energii 
elektrycznej ze słońca rozkwit czeka na całym globie. 
Jak wynika z analizy IHS, w latach 2016-2019 r. na świe-
cie przybędzie 272,4 GW systemów fotowoltaicznych – to 
więcej niż obecny, zainstalowany globalny potencjał PV.
Źródło: EkoNews/OPEuS Energia

To był dobry rok dla słońca w opinii OPEUS Energia

rok temu, w maju 2015 roku, instalatorzy zgodnie po-
twierdzili dobrą formę sportową, licznie zjawiając się 
na starcie I Biegu Instalatora Immergas w Bydgoszczy. 
8 maja br. Bieg odbędzie się po raz drugi. Bieg Instala-
tora został powołany do życia przez redaktor naczelną 
portalu HVACr.pl i zapaloną biegaczkę – Aldonę ryb-
kę. Jego założeniem była integracja branży instalacji 
budowlanych poprzez rywalizację sportową.  W Biegu 
mogą uczestniczyć wszyscy biegający amatorsko lub 
zawodowo, a osoby działające w branży instalacji bu-
dowlanej są wyróżnione dodatkową klasyfikacją. Dzie-
sięciokilometrową trasą I Bieg Instalatora Immergas 
pobiegło 455 biegaczy z całej Polski, w tym 153 w kate-
gorii “instalator” i 52 w kategorii dodatkowej “wod-kan”.  
Od początku zyskał zainteresowanie firmy Immergas, 
która została jego mecenasem i uznanie środowisk 
branżowych. Bieg został oficjalną imprezą towarzyszą-
cą Targów WOD-KAN, które odbywały się w Bydgoszczy 
tuż po zawodach. Organizator Targów, Izba Gospodar-
cza „Wodociągi Polskie”, została oficjalnym partnerem 
biegu. Partnerami były też m.in. Międzynarodowe Tar-
gi Instalacje oraz szereg firm branżowych.
Sami uczestnicy Biegu chwalili skuteczną organizację 
i dobrą atmosferę, ambitną trasę oraz szereg oryginal-
nych pomysłów organiztora (np. bogaty pakiet starto-

wy, medale, statuetki, posiłek na mecie czy koszulki 
biegowe). Medal – odlany w formie klucza francuskiego 
– zdobył IV miejsce w plebiscycie na Najpiękniejszy Me-
dal roku 2015 największego portalu dla biegaczy Ma-
ratonyPolskie.pl. 
II Bieg Instalatora odbędzie się 8 maja 2016 roku (niedzie-
la) w Bydgoszczy. Na biegaczy czeka dużo nowych nie-
spodzianek, ale i powrót do sprawdzonych pomysłów. 
Bieg odbędzie się ponownie jako impreza towarzysząca 
Targom WOD-KAN oraz pod patronatem organizatora 
Targów. Po raz drugi będzie mu towarzyszyć Galopada 
Braci Mniejszych. Wreszcie, utrzymana zostanie fomu-
ła – w II Biegu Instalatora mogą uczestniczyć nie tylko 
instalatorzy, lecz wszyscy biegacze. II edycja Instalato-
ra w lutym br. otrzymała z rąk prezydenta Bydgoszczy 
rafała Bruskiego prestiżowy tytuł Ambasadora Marki 
„Aktywna Bydgoszcz”.
Najciekawsza i szczególnie emocjonująca będzie rywa-
lizacja drużynowa. Klasyfikacja drużynowa prowadzona 
będzie tylko w kategoriach dodatkowych, według wy-
konywanego zawodu, związanego z instalacjami bu-
dowlanymi: instalator, wod-kan, elektryk. Firmy, które 
wystawiły swoje ekipy podczas I Biegu Instalatora, pod-
kreślały, że to doskonały sposób nie tylko na wspólną 
zabawę, ale i lepsze poznanie się pracowników firmy.

Bieg Instalatora 2016

http://www.instalreporter.pl
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Dotacje na nowe urządzenie grzewcze

W wielu miastach Polski można obecnie starać się o do-
finansowanie zakupu i wymiany starego pieca na nowe, 
ekologiczne urządzenie. Co trzeba zrobić, aby otrzymać 
dotację? Na jaką kwotę można liczyć? Jakie urządzenie 
najlepiej wybrać, aby przyniosło korzyści nie tylko śro-
dowisku, ale też domowym finansom? O tym, jak uzy-
skać dotację podpowiada firma De Dietrich. 
Większość programów, w ramach których można starać 
się o dofinansowanie wymiany starego pieca węglowe-
go, jest realizowanych za pośrednictwem samorządów, 
np. z funduszy europejskich lub ze środków NFOŚiGW. 
Listę aktywnych i planowanych naborów wniosków 
można sprawdzić na stronie internetowej NFOŚiGW  
(www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/znajdz-pro-
gram), a także na stronach internetowych gmin. Najczę-

ściej o dotację, niezależnie od programu, mogą starać 
się osoby, w których gospodarstwach domowych piec 
węglowy jest głównym źródłem ogrzewania. Co istot-
ne, dotację można otrzymać tylko na inwestycję, któ-
ra rozpocznie się już po otrzymaniu dofinansowania. 
Możliwości otrzymania pieniędzy na nowe urządzenie 
grzewcze jest wiele i nie sposób wymienić ich wszyst-
kich. Najpopularniejsze są następujące programy: KAW-
KA, Prosument, a także PONE. 
W obecnej edycji programu KAWKA budżet na dotacje 
wynosi ponad 120 milionów złotych. Z NFOŚiGW pie-
niądze są przekazywane do samorządów – aktualnie 
do wszystkich województw w kraju. Z dofinansowa-
nia mogą skorzystać mieszkańcy miejscowości o licz-
bie mieszkańców powyżej 5 tys. Jednak nie wszystkie 
gminy zdecydowały się na realizację tego programu. 
Aktualnych informacji warto szukać na stronach inter-
netowych gmin. Wysokość dotacji różni się w zależno-
ści od miasta. W Poznaniu można otrzymać dotację  
w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych (do 80 zł/
m2 lokalu, do 6000 zł na lokal), a we Wrocławiu w wy-
sokości 70% kosztów kwalifikowanych (maksymalnie 
do 12 000 złotych).
W wielu gminach można także skorzystać z dofinan-
sowania w ramach PONE, czyli Programu Ogranicza-
nia Niskiej Emisji. Tak jest między innymi w Krakowie. 
Tu o dotację mogą starać się podmioty zainteresowa-
ne wsparciem m.in. w ramach Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) oraz regional-
nych Programów Operacyjnych. Programy najczęściej 
dotyczą termomodernizacji budynków, w tym wymia-
ny urządzeń grzewczych. Wysokość dotacji jest uzależ-
niona od mocy nowego urządzenia i powierzchni lokalu. 
W programie Prosument można z kolei starać się o do-
tację na zakup i montaż nowych instalacji i mikroinsta-
lacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii 
elektrycznej lub ciepła. Dotacja będzie mogła wynieść 
20 lub 40% wartości inwestycji.

13 stycznia na Politechnice Łódzkiej w czasie IV Dnia Inżynierii Środowiska 
firma VESBO zorganizowała event dla studentów. Akcja polegała na zbu-
dowaniu sanek z rur polipropylenowych. Przed samym konkursem prze-
prowadzono szkolenie techniczne i BHP dla uczestników. Do wykonania 
zadania przystąpiło 8 zespołów 3-osobowych. Zadanie polegało na zapro-
jektowaniu i zbudowaniu sanek (poprzez zgrzewanie) z określonej liczby 
kształtek i rur VESBO PP-r. Zawodnicy mieli 3 godziny na wykonanie za-
dania. Nagrodami były karty przedpłacone do Manufaktury i polary Vesbo. 

Event Vesbo dla studentów

BELSAN: doradca techniczno-handlowy 
BELSAN: specjalista ds. sprzedaży 
INVENA: regionalny przedstawiciel handlowy 
CIECHOLEWSKI-WENTYLACJE: kierownik budowy 
ZECHIK: kierownik robót sanitarnych/inżynier 
budowy 
EKOPROJEKT: samodzielny projektant 
IMPULS: monter klimatyzacji 
SAMSUNG R&D INSTITUTE: starszy inżynier 
INSTAL-KONSORCJUM: menedżer sprzedaży 
WACHELKA INERGIS: doradca techniczno-handlowy 
CALDO: specjalista ds. sprzedaży 
SKANSKA: kierownik budowy 
SKANSKA: specjalista ds. oferowania 
TEBODIN: projektant hvac lub elektryczny 
BUDNER: inżynier ds. wycen/kosztorysant 

GERPLAN: asystent projektanta instalacji sanitarnych 
MIRBUD: kierownik robót sanitarnych 
ROHA GROUP: projektant/inżynier ds. technicznych 
SYSTRA: projektant instalacji sanitarnych 
PBI GRIMSAN: kierownik robót 
MODERATOR: regionalny przedstawiciel handlowy 
RUG RIELLO: szef regionu 
DYKA: specjalista ds. sprzedaży 
MBC AUTOMATYKA I WENTYLACJA: asystent projektanta 
SANIT: kosztorysant branży sanitarnej 
SAINT-GOBAIN TADMAR: doradca techniczno-handlowy 
FERRO: przedstawiciel handlowy 
UNICAL: doradca techniczny 
TERMECO: przedstawiciel handlowy 
SANPOL: handlowiec sieci 
BIMS PLUS FHH: handlowiec 
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15 Złotych Medali na targach INSTALACJE 2016

Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich 
– targów INSTALACJE 2016 otrzymało 15 produktów,  
z czego 11 zostanie przedstawionych szerokiej publicz-
ności dopiero pierwszego dnia targów (25 kwietnia 2016) 
na przestrzeni KLuBu PrEMIEr. Będą to absolutne no-
wości, do tej pory nieprezentowane na rynku polskim.

Nagrodzeni Złotym Medalem MTP targów 
INSTALACJE 2016:
- 6-drogowe zawory strefowe z siłownikiem serii 
EPO r-r6+Sr do dynamicznego równo-
ważenia instalacji hydraulicznej – BELIMO 
- palnik Pellas X Hybrid – PELLAS-X 

- zawór strefowy sześciokierunkowy – GIACOMINI  
- VITODENS 200 – W (B2HB) – gazowy, wiszący kocioł 
kondensacyjny – VIESSMANN 
11 pozostałych produktów nagrodzonych pochodzi  
z następujących firm: Zehnder – 2 produkty, Defro,  
Termet, Stiebel Eltron, Wolf, Grundfos, Elektromet, Herz, 
Przedsiębiorstwo Produkcyjne HEIZTECHNIK, Leszczyńska  
Fabryka Pomp.

Polski Związek Pracodawców Hur-
towni Branży Grzewczej, Sanitar-
nej, Klimatyzacji i Wentylacji SHI 
został „Partnerem Strategicznym” 
targów INSTALACJE. Stosowna 
umowa została podpisana na te-
renie Międzynarodowych Targów 
Poznańskich. 
SHI skupia 700 hurtowni w całym 
kraju, zatrudniających blisko 7 ty-
sięcy osób i generujących łączny 
obrót o wartości 9 mld złotych, na-
tomiast MTP to lider rynku targo-
wego i jednocześnie organizator 
największych w Polsce targów in-
stalacyjnych.
Obie strony nie zdradzały szcze-
gółów dotyczących podpisanej umowy. Wiadomo natomiast, że współpraca będzie miała charakter długofalo-
wy. W najbliższych tygodniach we wszystkich punktach hurtowych SHI prowadzone będą działania promocyjne 
zapraszające instalatorów na tegoroczne Targi INSTALACJE (25-28.04.2016). Przeprowadzona zostanie także tzw. 
akcja autokarowa, gwarantująca przyjazd na targi zorganizowanych grup instalatorów.
Nadrzędnym celem Związku SHI (którego członkami są takie firmy, jak: Grupa ABG, Grupa BIMs PLuS, G-4, Grudnik;   
HTI BP, Hydrosolar, Instal-Konsorcjum, Onninen, Sieć hurtowni TADMAr – Saint-Gobain Polska, Sanpol oraz Gru-
pa SBS) jest podejmowanie działań integrujących środowisko branży sanitarnej, instalacyjnej oraz grzewczej,  
a współpraca z targami INSTALACJE doskonale wpisuje się w realizację tego celu.

SHI partnerem strategicznym targów INSTALACJE

Podpisanie umowy. Od lewej: prezes SHI – Krzysztof Osipowicz 
oraz wiceprezes MTP – Tomasz Kobierski

Wystawcy Klubu Instalatora targów INSTALACJE 2016

Targi INSTALACJE 2016 odbędą się już za 2 miesiące. W ich ra-
mach Grupa SBS po raz czwarty zorganizuje Klub Instalatora, 
czyli fachową przestrzeń wystawienniczo-rozrywkową, którą za 
każdym razem odwiedzają tysiące osób. 
W Hali Klubie Instalatora Targów INSTALACJE 2016 swoje stoiska 
będzie miało 24 kluczowych branżowych dostawców. Będą to 
następujące firmy: Aquaform, Idmar, Odlewnia Żeliwa Zawier-

cie, Armatura Kraków, IMI Hydronic Engineering, Purmo, BSH, 
Immergas, regulus, Capricorn, Instal Projekt, Saunier Duval,  
Fitting, Jeremias, Termo-Tech Stąporków, Fondital, KAN, Tweetop,  
Grohe, Kisan, Vaillant, Hewalex, Krzys-Pol, Valsir.
Warto również wspomnieć o firmach, które wraz z wymienionymi 
wyżej wystawcami są Partnerami Akcji Autokarowej SBS na Targi 
Instalacje 2016, czyli firmach: Afriso, Gebo, Meibes, Bisan, Ferro, 

Koło, McAlpine, LFP, reflex, Sondex, Zehnder, Herz, Oventrop.
udział w Akcji Autokarowej SBS, w ramach której zapewniamy 
bezpłatny dojazd na Targi INSTALACJE 2016, mogą wziąć wszy-
scy zainteresowani pracownicy branży instalacyjnej, sanitarnej, 
grzewczej i sieci zewnętrznych. Więcej informacji o Akcji Auto-
karowej, w tym o sposobach zgłoszeń, dostępnych jest na stro-
nie Grupy SBS.

http://www.instalreporter.pl
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WOLF eSKIpada, czyli narty z klientami w Bułgarii

WOLF od prawie dwóch lat bardzo aktywuje rynek, a w 
szczególności swoich partnerów handlowych do sprze-
daży urządzeń i rozwiązań firmy. Stoją za tym oczywiście 

świetne, solidne o najwyższej jakości produkty, ale też sil-
ne wsparcie sprzedażowe i posprzedażowe WOLFa. Jed-
nym z elementów tej konsekwentnie realizowanej przez 

firmę polityki rynkowej było zaproszenie najlepszych klien-
tów na 8-dniowy wyjazd narciarski do… Bułgarii. To nie 
przejęzyczenie, region narciarski w Bańsko w górach Pi-
rin to jeden z najpiękniejszych kurortów tego zimowego 
szaleństwa w Europie Wschodniej, ze świetnie przygoto-
wywanymi trasami narciarskimi (75 km tras) i niezłą infra-
strukturą noclegową. Wielkim zainteresowaniem cieszyła 
się także wycieczka do przepięknego Monastyru rylskie-
go i degustacja dobrego bułgarskiego wina.

eSKIpada WOLF w Bułgarii była nagrodą dla dystry-
butorów/firm za zrealizowane budżety sprzedażowe  
w ostatnim kwartale 2015 r. Sam wyjazd stworzył świet-
ną okazję do lepszego poznania oczekiwań Klientów, 
ich spojrzenia na rynek, a także do zaznajomienia ich  
z planami firmy WOLF na 2016 rok, a będzie to rok 
szczególny – rok jubileuszu 20-lecia firmy w Polsce, 
rok wprowadzania wielu nowości i wzmacniania po-
zycji WOLF Technika Grzewcza. 

Tylko dwa miesiące pozostały do najważniejszego spo-
tkania branży instalacyjnej – TArGÓW INSTALACJE, które 
odbędą się w Poznaniu w terminie: 25-28 kwietnia 2016.  
Na targi zgłosiły się już takie firmy jak: Beretta, Bisan, 
Darco, Defro, Elektromet, Ferro, Fondital, Galmet, Gebe-
rit, Grohe, Grundfos, Herz, Immergas, Instal-Projekt, Kan, 
Koło, LFP, Nibe-Biawar, PGNiG, Purmo, Stiebel Eltron, Tece, 
Termet, Wolf, Vaillant, Venture, Viessmann, czy Zehnder. 
Patronat nad targami objęły najważniejsze stowarzysze-
nia branżowe m.in. Stowarzyszenie, Producentów i Im-
porterów urządzeń Grzewczych, Polskie Stowarzyszenie 

Instalatorów Pomp Ciepła, Polska Organizacja rozwo-
ju Technologii Pomp Ciepła, Izba Gospodarcza Gazow-
nictwa, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Pol-
ska PV, Korporacja Kominiarzy Polskich, Stowarzyszenie 
Polska Armatura Przemysłowa, czy Polska Izba Biomasy. 
Znany jest już także targowy program wydarzeń, w ra-
mach którego zaplanowano m.in. Dzień Fotowoltaiki, 
Dzień Projektanta, Dzień Ciepłownika oraz Klub Instala-
tora (organizowany z Grupą SBS). Po raz piąty rozegra-
ne zostaną Mistrzostwa Polski Instalatorów (MPI), gdzie 
pula nagród sięga blisko 100 tysięcy złotych, a zdobyw-

ca pierwszego miejsca wyjedzie z Poznania nowym Citro-
enem Berlingo. Nowością będzie natomiast Klub Premier, 
w ramach którego kilkunastu liderów rynku zaprezentuje 
swoje absolutne premiery rynkowe. Odbędzie się również 
kilka konferencji branżowych m.in. „III Konferencja rynku 
urządzeń Grzewczych” (współorganizator SPIuG), konfe-
rencja „Instalatorze bądź gotowy na zmiany” (współorga-
nizator POrT PC), konferencja „Nowoczesne, efektywne  
i ekologiczne technologie w ciepłownictwie systemowym” 
(współorganizator IGCP), „Fotowoltaika – warsztaty i se-
minaria” (współorganizator Polska PV), czy zaplanowa-

ne, w ramach Salonu Łazienka, „Studio Dobrych rozwią-
zań” (współorganizator „Publikator”).
Tradycyjnie zorganizowana zostanie również akcja auto-
karowa grupy SBS dla grup instalatorów z całego kraju. 
Organizatorem targów INSTALACJE są Międzynarodo-
we Targi Poznańskie. równolegle odbędą się Targi Cie-
pła Systemowego (TCS) współorganizowane z Izbą Go-
spodarczą Ciepłownictwo Polskie. 
Więcej na www.instalacje.mtp.pl, facebook: Instalacje 
On Tour – Mistrzostwa Polski Instalatorów

Zapowiadają się rekordowe Targi INSTALACJE

http://www.instalreporter.pl
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25 stycznia 2016 r. firma Mitsubishi Electric uru-
chomiła promocję dedykowaną urządzeniom Stan-
dard Inverter serii Mr. Slim – „CO dWIE JEdNOSTkI  
– TO NIE JEdNA!”. Promocja trwa do końca marca 
2016 r.
Promocja Mitsubishi Electric „Co dwie jednostki – to nie 
jedna!” skierowana jest do wszystkich partnerów Mitsu-
bishi Electric oraz firm planujących rozpoczęcie współ-
pracy z Mitsubishi Electric. 
Promocja dotyczy zakupu agregatów Standard Inverter:  
PuHZ-P100/125/140 w kombinacji z jednostkami we-
wnętrznymi w układach 1:1 lub symultanicznych. Przy 
zakupie dwóch zestawów 1:1, które mogą różnić się 
wydajnością, Mitsubishi Electric daje drugą – droższą – 
jednostkę wewnętrzną gratis. Natomiast przy zakupie 
zestawu w układzie symultanicznym, gratis oferowane 
jest jedno z dwóch urządzeń wewnętrznych. 
Objęte promocją jednostki wewnętrzne to urządzenia: 
kasetonowe – PLA-ZrP i PLA-rP; ścienne – PKA-rP; ka-
nałowe – PEAD-rP; podstropowe – PCA-rP oraz stoją-
ce PSA-rP. 
Seria Mr. Slim jest jedną z grup urządzeń klimatyzacyj-
nych oferowanych przez Mitsubishi Electric, która ideal-
nie nadaje się do pomieszczeń średniej wielkości, głów-
nie do zastosowania komercyjnego. urządzenia te mogą 

być montowane w układach single lub multisplit. 
Do serii Mr. Slim należą szczególnie energooszczędne  
i wydajne klimatyzatory, które można bez problemu zin-
tegrować z wymagającym otoczeniem. 
Szczegółowe informacje na temat urządzeń objętych 
promocją oraz regulamin promocji można uzyskać  
u reprezentantów Mitsubishi Electric. 
Kontakt do nich znajduje się na stronie:
http://www.mitsubishi-les.com/pl/kontakt.html

Promocja Mitsubishi Electric dedykowana 
urządzeniom Standard Inverter serii Mr. Slim

 www.mitsubishi-les.com
Przejdź

kontakt-les@mpl.mee.com
kontakt

We wrześniu 2015 ruszył nowy portal informacyjny po-
święcony szeroko rozumianej energii odnawialnej (ener-
gii słonecznej, wiatrowej, wodnej, geotermii, biomasie  
i biogazowi), a właściwie jej wykorzystaniu w obiektach 
mieszkalnych, handlowych, użyteczności publicznej, 

ale też w …motoryzacji i innych gałęziach życia. Portal 
skupia się głównie na przekazywaniu informacji o aktu-
alnych wydarzeniach na rynku, targach, konferencjach, 
ciekawych zrealizowanych inwestycjach, aspektach i re-
gulacjach prawnych.  

Targi Grupy SBS na 2. miejscu w plebiscycie

Poznaliśmy wyniki plebiscytu „Branżowe wydarzenie roku 
2015” organizowanego przez portal ryneklazienek.pl.  
W głosowaniu czytelników targi Grupy SBS zajęły 2. miej-
sce, zdobywając prawie 25% wszystkich głosów. Pierw-
sze miejsce wśród „Branżowych wydarzeń roku 2015” 
zajęły Targi ISH we Frankfurcie. 
W porównaniu z ISH Targi Grupy SBS (które odbyły się 
w dniach 22-23 kwietnia 2016 roku w Strykowie) są im-
prezą mniejszą, jednak mimo to mogą się poszczycić 

tytułem największych wewnętrz-
nych targów z branży instalacyj-
no-sanitarno-grzewczej i sieci ze-
wnętrznych w Polsce. 
Ta dwudniowa impreza gościła  
w ubiegłym roku 92 wystawiające 
się firmy producenckie oraz ponad 
3 tysiące instalatorów, handlow-
ców i projektantów związanych 
z branżą.

Pełne zestawienie wydarzeń, 
które zakwalifikowano do plebiscytu „Branżowe 
wydarzenie roku”:
1. Targi ISH we Frankfurcie – 38,46% głosów
2. Targi Grupy SBS 2015 – 24,36% głosów
3. Targi Cersaie w Bolonii – 16,67% głosów
4. Forum Branży Łazienkowej 2015 – 11,54% głosów
5. Konferencja „Marketing w branży łazienkowej” 
– 6,41% głosów
6. Targi Cevisama w Walencji – 2,56% głosów

Odnawialni.com.pl – nowy serwis informacyjny

http://www.instalreporter.pl
http://www.mitsubishi-les.com
mailto:kontakt-les%40mpl.mee.com?subject=
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– Pamiętam pierwszy dzień w Galeco – spotkałem się 
ze swoimi współpracownikami w holu wejściowym 
MPK w Krakowie. Zagrzaliśmy się do walki i… wró-
ciliśmy do domu – tak Szczepan Buryło, dzisiaj pre-
zes Galeco, wspomina swoje początki w biznesie, 
bo powrót do domu przewrotnie okazał się startem  
w nową, wolnorynkową rzeczywistość.
Dzisiaj Galeco to jeden z największych polskich producen-
tów systemów orynnowania, który z niewielkiej, podkrakow-
skiej manufaktury, w ciągu 20 lat stał się przedsiębiorstwem, 
z powodzeniem działającym na kilkunastu zagranicznych 
rynkach. Buryło nie tylko przetrwał, goniąc konkurencję, ale 
też zdołał sprawić, by to konkurencja goniła jego.
W pierwszych latach działalności Galeco musiało zaro-
bić na sfinansowanie ambitnych planów tworzenia sys-
temów pod własną marką. Buryło nie zamierzał jednak 
marnować czasu na wyważanie otwartych drzwi i zde-

cydował uczyć się od najlepszych. Początkowo Galeco 
importowało systemy PVC od zagranicznych partnerów, 
co okazało się doskonałym sposobem na osiągnięcie 
wysokich zysków w stosunkowo krótkim czasie.
Wielu przedsiębiorców z lat 90. na tym by poprzestało, 
ale dla Buryły pieniądze nigdy nie były celem samym  
w sobie, a jedynie środkiem do jego osiągnięcia – nie-
zbędnym do stworzenie własnej, rozpoznawalnej na ca-
łym świecie marki, dzięki której hasło „made in Poland” 
mogłoby wreszcie zabrzmieć dumnie. 
Pierwsze biuro pod szyldem Galeco powstało w Puła-
wach, już 1998 roku, po przejęciu firmy Tredeo Puła-
wy. Na kolejne nie trzeba było czekać nawet roku. Dzi-
siaj Galeco z sukcesami działa na Węgrzech, ukrainie  
i w Słowacji, ale jego produkty – innowacyjne, opatento-
wane rozwiązania z logo Galeco – obecne są szerzej, rów-
nież w Bułgarii, Czechach, rumunii, Mołdawii, na Litwie, 
Łotwie, w rosji, Kazachstanie, Turcji, Islandii i Słowenii.
Od 20 lat trafiają tam z podkrakowskich Balic, bo Galeco 
– mimo że obecne w całej niemal Europie – to wciąż Pol-
ska. Polski kapitał, pomysł, produkcja, a przede wszyst-
kim – ludzie, którzy nierzadko od lat z nią związani, mo-
gli obserwować, jak „mała”, garażowa historia wpisuje 
się w „wielką” historię polskiej transformacji ustrojowej.  

Galeco: jubileusz made in Poland III Forum Diagnostów Ciepłowniczych 
w Poznaniu  

TESTErON Consulting oraz DOrATErM Adam Dwojak 
organizują kolejną edycję konferencji technicznej: III Fo-
rum Diagnostów Ciepłowniczych Sieci Preizolowanych. 
Będzie to trzecie ogólnopolskie spotkanie diagnostów 
z branży preizolowanych sieci ciepłowniczych. Forum 
DCSP staje się miejscem spotkań fachowców z różnych 
ośrodków w kraju związanych z ciepłociągami preizolo-
wanymi oraz doskonałą okazją do wymiany doświad-
czeń, zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami tech-
nologicznymi i sprzętem pomiarowym. Jest to także 
reprezentatywne w skali kraju audytorium, gdzie do-
konywana jest praktyczna weryfikacja wielu zagadnień 
technicznych z codziennej pracy uczestniczących w niej 
ciepłowników oraz obowiązujących w branży norm i po-
wszechnie stosowanych praktyk.
W ramach Forum organizatorzy chcą realizować roz-
poczęty już proces prowadzący do uporządkowania 
dzisiejszego obrazu metodologii lokalizowania awarii 
ciepłowniczych sieci preizolowanych. Są obecnie na 
etapie ostatnich uzgodnień treści wielu znaczących re-
komendacji przed ich wysłaniem do druku w Zeszytach 

Wymagań Technicznych INSTAL i szeroką dystrybucją 
we wszystkich PEC-ach w kraju planowaną na koniec 
I kwartału br. Istotna część pierwszego dnia konferen-
cji poświęcona będzie właśnie na zatwierdzenie reko-
mendacji Branżowych dla działów tematycznych takich, 
jak realizacja Inwestycji, Odbiory, Lokalizacja Awarii czy 
Eksploatacja (nadzór nad siecią alarmową).
Zdecydowana większość programu III Forum DCSP po-
święcona będzie na dyskusję nad kolejnymi procedura-
mi, które wymagają wypracowania optymalnych reko-
mendacji Branżowych, w tym zagadnieniom zdalnego 
nadzoru nad siecią czy napraw rurociągów. To właśnie 
idea zdalnego nadzoru nad siecią preizolowaną oraz 
problematyka napraw ciepłociągów preizolowanych 
(jako kontynuacji skutecznej lokalizacji miejsca wystą-
pienia awarii z uwzględnieniem kontroli odcinków sieci 
znajdujących się w pobliżu) będą motywem przewod-
nim obecnej edycji konferencji.
Konferencja III Forum DCSP odbędzie się w terminie:  
1-3 marca 2016 r. , w hotelu „Twardowski” w Poznaniu
Więcej: http://www.testeron.pl/pl/konferencje

Warsztaty projektanta i rzeczoznawcy 

W dniach 6-7 października 2016 r. w Domu Technika w War-
szawie 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, cie-
płownictwo, ogrzewnictwo, wentylację i klimatyzację, 
oczyszczanie miast i osiedli oraz gospodarkę odpada-
mi i dziedziny pokrewne.

W czasie Warsztatów będą omawia-
ne następujące zagadnienia:
• warsztat projektanta,
• komputerowe wspomaganie procesu projektowania,
• zakres i zawartość projektu,
• wymagania prawne,
• perspektywy rozwoju i nowoczesne technologie.
www.pzits.pl/warsztaty2016
pl.linkedin.com/in/warsztatypzits

http://www.instalreporter.pl
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SBS zaprasza wszystkich instalatorów pracujących  
w branży instalacyjno-sanitarno-grzewczej i sieci ze-
wnętrznych do udziału w odmienionym programie lo-
jalnościowym Grupy SBS – Integris+ 2016. Każdy uczest-
nik Integris+ 2016 otrzymuje nagrodę.

Integris+ 2016 to program lojalnościowy i promocyjny 
dedykowany klientom Hurtowni Grupy SBS z całej Pol-
ski. Każdy instalator biorący w nim udział dostanie na-
grodę. Do rozdania jest łącznie ponad 25 000 nagród: 
wysokiej klasy narzędzi ręcznych, elektronarzędzi, skrzy-
nek narzędziowych i stroi roboczych. 
Program Integris+ 2016 Grupy SBS to nowatorski sys-
tem premiowania klientów za zakupy, połączony ze spo-
tkaniami integracyjno-szkoleniowymi. Pełne warunki 
uczestnictwa dostępne są w regulaminie programu In-
tegris+ 2016 oraz w Hurtowniach Grupy SBS biorących 
udział w programie.
Aby otrzymywać nagrody w programie Integris+ 2016 należy:

• prowadzić działalność gospodarczą;
• w okresie trwania programu zrobić zakupy za min. 3000 zł 
netto w Hurtowni Grupy SBS biorącej udział w programie;
• przyjść na spotkanie szkoleniowo-integracyjne orga-
nizowane przez Hurtownię;
• zapłacić w Hurtowni 1 zł za otrzymaną nagrodę.
Spotkania szkoleniowo-integracyjne Hurtownie orga-
nizują raz na kwartał. Na spotkaniach tych w zamian 
za wykonane obroty klienci biorący udział w progra-
mie Integris+ 2016 otrzymują nagrody, zgodnie z zasa-
dą: za największy wykonany obrót – najcenniejsza na-
groda z dostępnej puli.
www.integrisplus.pl

Nowy program lojalnościowy INTEGRIS+ Grupy SBS

Panasonic zamierza wprowadzać w swoich urządze-
niach klimatyzacyjnych nowy czynnik chłodniczy r32. 
rozwiązanie zostało już wprowadzone w Japonii i Eu-
ropie Północnej, a w najbliższych miesiącach zmiana 
zostanie przeprowadzona w pozostałych krajach euro-
pejskich. Nowy czynnik w porównaniu do r410A wyróż-
nia przede wszystkim niższy potencjał tworzenia efektu 
cieplarnianego (GWP – Global Warming Potential) oraz 
wyższa efektywność energetyczna.
Panasonic przeprowadził szereg badań nad czynnikiem 
chłodniczym r32. Ma on stanowić alternatywę dla obec-
nie stosowanego czynnika r410A, który do 2025 r. będzie 
całkowicie wycofany z użycia. Oba charakteryzują się  
podobną sprawnością, jednak r32 to rozwiązanie bar-
dziej przyjazne środowisku i bezpieczniejsze. Zaletą r32 
jest także niski wskaźnik GWP, na poziomie 675. Dla po-
równania w przypadku czynnika r410A wynosi on 2088. 
Oprócz tego r32 jest tańszy i ma o ok. 305 mniejszą ob-
jętość. Dzięki temu ładunek czynnika jest mniejszy, co 
pozwala ograniczyć rozmiar wymiennika ciepła i innych 
elementów. Jednocześnie r32 wykazuje lepszą spraw-
ność w niskiej temperaturze zewnętrznej, a jego efek-
tywność energetyczna jest ok. 10% wyższa. W bada-
niach poziomu toksyczności i łatwopalności uzyskał 
on wskaźnik A2L, co oznacza niewielkie zagrożenie wy-
stąpienia tego rodzaju wypadków. 
Obecnie r32 jest stosowa-
ny, ale tylko jako skład-
nik zarówno r407C  
i r410A. Wykorzy-
stany samodziel-
nie, jako czysta 
substancja jest ła-
twiejszy do odzy-
skania i ponowne-
go użycia.

Urządzenia 
Panasonic z R32 

Top Employers Institute, specjalizujący się w badaniach 
polityki personalnej oraz warunków pracy, już po raz 
trzeci wyróżnił  firmę robert Bosch sp. z o.o. certyfika-
tem Top Employers Polska. Prestiżowy tytuł otrzymują, 

na drodze niezależnego audytu, czołowi globalni pra-
codawcy, którzy tworzą bardzo dobre warunki pracy, 
dbają o rozwój talentów na wszystkich szczeblach or-
ganizacji oraz dążą do ciągłego doskonalenia praktyk 

związanych z zatrudnieniem. Kompleksowe badanie 
Top Employers jest każdorazowo weryfikowane przez 
niezależnych audytorów, sprawdzających standardy  
w dziedzinie polityki personalnej. 

Robert Bosch – Top Employers Polska 2016

http://www.instalreporter.pl
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Firma Ariston z początkiem roku 2016 r. wszystkim fir-
mom instalacyjnym już montującym urządzenia tej 
marki, ale też pragnącym dopiero rozpoczęcie współ-
pracy proponuje ciekawą promocję. Związana jest 
ona z nowym w ofercie firmy kotłem kondensacyjnym  
Cares Premium. Zainstalowanie i uruchomienie każde-
go pierwszego kotła Cares Premium firma Ariston na-
gradza kwotą 500 zł.
Czas trwania oferty: 15.01-30.06.2016 r.

Jak odebrać gwarantowane 500 zł?
1. Zgłoś się na bezpłatne szkolenie Ariston lub do Opie-
kuna Twojego regionu.
2. Podpisz umowę z Ariston w sprawie pierwszych uru-
chomień kotłów kondensacyjnych.
3. Zainstaluj i uruchom swój pierwszy kocioł Cares Premium.
4. Wystaw fakturę na kwotę 500 zł na Ariston Thermo Pol-
ska za pierwszy zainstalowany i uruchomiony przez siebie 
kocioł kondensacyjny Cares Premium i dołącz do niej bon 
otrzymany na szkoleniu lub od Opiekuna Twojego regionu.
Każda firma instalacyjna, która podpisała umowę z Ari-
ston Thermo Polska może wykorzystać tylko jeden bon.

Nie dostałeś bonu na 500 zł?
Skontaktuj się z Opiekunem Twojego regionu (kliknij).

Jak zostać autoryzowanym 
instalatorem do pierwszych 
uruchomień kotłów Ariston?
1. Zgłoś się: wypełnij formularz lub 
zadzwoń na infolinię MT: 61 8250 785.
2. Opiekun Twojego regionu skon-
taktuje się z Tobą.
O nadaniu nowych uprawnień,  
po weryfikacji, decyduje Ariston 
Thermo Polska Sp. z o.o. 

Montujesz inne kotły kondensacyjne Ariston?
Podpisz umowę z Ariston Thermo Polska w sprawie 
pierwszych uruchomień kotłów kondensacyjnych  
Ariston i odbieraj 250 zł za każde pierwsze uruchomienie.  
Szczegóły na www.myteam.pl

Masz pytania?
Zadzwoń: 61 8250 785 lub skontaktuj się z Opiekunem
Twojego regionu (kliknij).

Promocja ARISTON: odbierz gwarantowane  
500 zł za pierwszy Cares Premium

kontakt do Opiekuna 
Twojego Regionu

Przejdź

Regulamin promocji
Pobierz

Formularz do wypełnienia
Przejdź

Współpraca PORT PC i KFCh 

Polska Organizacja rozwoju Technologii Pomp Ciepła 
(POrT PC) i Krajowe Forum Chłodnictwa (KFCh) podpi-
sały list intencyjny w zakresie promocji renomowanych 
szkoleń EuCErT i F-gazowych. Polski rynek pomp cie-
pła znajduje się w początkowej fazie intensywnego roz-
woju. Na tym etapie bardzo ważne jest budowanie za-
ufania do tej technologii. Kluczem do sukcesu jest m.in. 
odpowiedni dobór urządzenia oraz prawidłowo wyko-
nana instalacja. W przypadku pomp ciepła dotowanych  
w programie NFOŚiGW Prosument wymagane jest obecnie, 
aby instalator montujący pompę ciepła posiadał upraw-
nienia uDT w zakresie instalacji pomp ciepła. Żadnej zaś  
z czynności związanej z montażem pomp ciepła zawiera-
jących f-gazy nie wolno wykonać instalatorowi, który nie 
posiada certyfikatu f-gazowego wydanego przez urząd 
Dozoru Technicznego na podstawie dokumentów uzyska-
nych w akredytowanej przez ten urząd jednostce. Doty-
czy to także urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Szkolenia i Certyfikacja EUCERT
POrT PC jest krajowym koordynatorem Europejskiego 
Systemu Szkoleń i Certyfikacji Instalatorów Pomp Ciepła 
EuCErT, który został wprowadzony w Polsce w 2014. Pro-
gram szkoleń i certyfikacji instalatorów pomp ciepła Eu-
CErT umożliwia rozwijanie porównywalnych kwalifikacji 
instalatorów pomp ciepła we wszystkich krajach, które 
do niego przystąpiły. Szkolenia te nie są ukierunkowane 
na konkretnego producenta. Zdaniem uczestników cha-
rakteryzują się one wysokim poziomem teoretycznym  
i praktycznym. Szkolenia EuCErT odbywają się w Parku 
Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum w Katowicach.

Szkolenia i Certyfikacja F-gazowa w Centrach 
Szkoleń i Certyfikacji kFCh
Europejski System Szkoleń i Certyfikacji Instalatorów 
Pomp Ciepła EuCErT swoim zakresem nie obejmuje 
czynności instalacyjnych i serwisowych związanych z wy-
korzystaniem f-gazów. Doskonałym uzupełnieniem sys-

temu EuCErT w tym 
zakresie jest Modu-
łowy System Szkoleń  
i Certyfikacji Krajowe-
go Forum Chłodnic-
twa (KFCh) kierowa-
ny dla osób z branży 
chłodnictwa, klima-
tyzacji oraz zajmujących się technologią pomp ciepła. 
F-gazy zdominowały rynek syntetycznych czynników 
chłodniczych, które wykorzystuje się obecnie w większo-
ści stosowanych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyj-
nych i pomp ciepła. W styczniu 2016 roku wydano ostat-
nie akty prawne pozwalające na wejście w życie w pełni 
krajowej legislacji f-gazowej. W myśl nowych przepisów 
osoby pracujące z f-gazami lub substancjami kontrolo-
wanymi powinny posiadać certyfikat f-gazowe. Szkole-
nia i certyfikacja f-gazowa organizowane są przez regio-
nalne Centra Szkoleń i Certyfikacji działające pod egidą 
KFCh (Gdańsk, Poznań, Bydgoszcz, Białystok, Łódź). 

Urząd dozoru Technicznego 
W ubiegłym roku PNT Euro-Centrum otrzymał akredyta-
cję organizatora szkoleń w zakresie pomp ciepła uDT. Od 
tego momentu uczestnicy organizowanych tam szkoleń 
EuCErT otrzymują zaświadczenia uprawniające do przy-
stąpienia do egzaminu instalatora pomp ciepła organizo-
wanego przez uDT. Firmy z branży chłodnictwa, klimatyza-
cji i pomp ciepła, by móc obecnie oferować pełen wachlarz 
kluczowych usług powinny zaopatrzyć się w krajowe certyfi-
katy f-gazowe personalne i dla firm. Od stycznia br. tego typu 
certyfikaty są wydawane przez urząd Dozoru Technicznego. 

Wymienione systemy szkoleń i certyfikacji są w pełni 
komplementarne, stąd też wspólna decyzja KFCh oraz 
POrT PC o ich wzajemnym promowaniu. 
Szkolenia EuCErT – www.portpc.pl zakładka Polityka jakości
Szkolenia f-gaz – www.kfch.pl

http://www.instalreporter.pl
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W sumie blisko 70 architektów współpracują-
cych z firmą Kalmar skorzystało z zajęć szkole-
niowo-warsztatowych przeprowadzonych przez 
firmę Jaga Polska w Warszawie (26 stycznia br.) 
i Sopocie (9 lutego br.). Szkolenia odbyły się  
w ramach „Projektu 25”, czyli jubileuszu 25-le-
cia istnienia firmy Kalmar. Partnerem strate-
gicznym tego wydarzenia jest Jaga Polska, któ-
ra przez najbliższe pół roku będzie dzielić się 
z prasą, architektami oraz instalatorami swo-
ją wiedzą i doświadczeniem na temat ogrze-
wania. Szkolenia duetu Jaga-Kalmar odbędą 
się w 6 największych miastach Polski. Pierw-
sze dwa, które miały miejsce w Warszawie i So-
pocie, dotyczyły tematu konwekcji. Na szkole-
niach omawiano również rozwiązania łączące 
ogrzewanie, wentylację i klimatyzację (grzejni-
ki Strada Fresh i Briza Fresh ze zintegrowanym 
rekuperatorem oraz system Oxygen). Odświe-
żanie powietrza to temat rozwijany przez Jagę 
również ze względu na aspekt globalnej eko-
logii, w którą firma jest od lat zaangażowana.
Podczas części praktycznej uczestnicy mogli 
połączyć swoje umiejętności z wiedzą zdoby-
tą na szkoleniu – zadanym ćwiczeniem było za-
projektowanie ogrzewania do wybranych po-
mieszczeń, w których czyhały różne „pułapki” 
związane z prawidłowym ich ogrzaniem. 

Urodzinowe szkolenia Jaga - Kalmar Studia podyplomowe „Inwestycje w odnawialne 
źródła energii”

Instytut Energetyki Odnawialnej oraz uniwersytet Eko-
nomiczny we Wrocławiu zapraszają na VII edycję studiów 
podyplomowych „Inwestycje w odnawialne źródła ener-
gii – energetyka prosumencka i generacja rozproszona”. 
Celem studiów jest przekazanie aktualnych i praktycz-
nych informacji o inwestowaniu w OZE: rozwiązaniach 
technologicznych, również dotyczących energetyki pro-
sumenckiej, unijnych i polskich uwarunkowaniach praw-
nych wspierających wykorzystanie OZE, źródłach fi-
nansowania zewnętrznego, przeprowadzaniu analizy 
finansowej i ekonomiczno-społecznej (CBA), możliwo-
ściach dofinansowania ze środków uE.
Położenie akcentu na praktyczne aspekty podejmo-
wania inwestycji w energetyce odnawialnej wymusza 
konieczność prowadzenia dużej części zajęć w formie 
warsztatów i analizy przypadków (case study). Taka for-
ma zajęć umożliwia słuchaczom większą aktywność  
i zaangażowanie, co gwarantuje nabycie umiejętności 
praktycznych. 

Program studiów jest skierowany do:
- prywatnych przedsiębiorców, szczególnie z sektora MŚP, 
zajmujących się energetyką odnawialną lub pragnących 
poszerzyć swoją działalność o energetykę odnawialną,
- kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla  
w przedsiębiorstwach energetycznych i ciepłowniczych, 

które pragną podjąć działalność inwestycyjną w OZE,
- pracowników jednostek samorządowych (urzędów 
gmin, powiatów, województw) odpowiedzialnych za 
inwestycje, rozwój i planowanie przestrzenne oraz pra-
cowników jednostek doradztwa rolniczego – studium 
umożliwi gminom i powiatom wykształcenie specjali-
stów ds. ekoenergetyki, kompetentnych w zakresie roz-
woju i wykorzystania lokalnych zasobów OZE,
- przedstawicieli firm doradczo-szkoleniowych, pragną-
cych poszerzyć zakres świadczonych usług o zagadnie-
nia energetyki odnawialnej,
- pozostałych osób, które zamierzają poszerzyć zakres 
posiadanych wiadomości teoretycznych oraz poznać 
najlepsze rozwiązania praktyczne w ramach podejmo-
wania inwestycji w OZE.
 
Czas trwania: 2 semestry, 168 godz.
Koszt: 5000 zł
Termin zakończenia rekrutacji: 29.02.2016
Termin uruchomienia studiów: 5.03.2016
Szczegółowych informacji z zakresu tematyki studiów, 
udziela kierownik studiów, dr Magdalena Ligus: 
magdalena.ligus@ue.wroc.pl tel. 606 392 295
 
www.ieo.pl
www.podyplomowe.eu.wroc.pl

Od lutego wszystkie centrale wentylacyjne z typoszeregów VENA oraz VEBAr mogą być oznaczone certyfikatem TÜV rheinland. Proces certyfikacji 
central wentylacyjnych produkowanych przez polską firmę Bartosz przeprowadzony został pod koniec 2015 roku. W trakcie kontroli inspektorzy TÜV 
rheinland dokonali wnikliwej kontroli dokumentacji technicznej, procesu produkcji oraz kontroli jakości. Sprawdzono zgodność produkowanych central 
oraz osiąganych przez nie parametrów z obowiązującymi normami, w szczególności: PN-EN 1889:2008, PN-EN 13053+A1:2011 oraz DIN 1946-4:2008.

Certyfikaty TÜV dla central Bartosz

http://www.instalreporter.pl
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InEnerg® zaprasza w kwietniu do Wrocławia 

Od kilkunastu lat na całym świecie mamy do czynienia 
z niezwykle dynamicznym rozwojem technik solarnych. 
Na szczęście wszystko wskazuje na to, że i Polska za-
czyna rozumieć doniosłość i przyszłościowy charakter 
tego sektora energetyki. rynek branży fotowoltaicznej 
na świecie nadal rozwija się bardzo dynamicznie. We-
dług statystyk globalny rynek PV wzrósł w 2015 o 34%. 
również w Polsce daje się zauważyć początek dyna-
micznego rozwoju. Według urE liczba instalacji foto-
woltaicznych wynosiła 2996 o łącznej mocy 69,18 MW.
Prognoza rozwoju branży fotowoltaicznej w Polsce  
w roku 2016 jest obiecująca. Przewidywany wzrost mocy 
instalacji wynosi 50-60 MW. Jak mówi prezes Polskiego 
Towarzystwa Fotowoltaiki dr Stanisław M. Pietruszko  
– Bez wątpienia ilość nowych instalacji w Polsce będzie 
uwarunkowana ustawą, ale wzrost i tak będzie zauwa-
żalny. Regulacje dotyczące mikrosystemów wejdą w życie 
dopiero 1 lipca 2016 r. Z pewnością branżę PV nie napa-
wa zadowoleniem fakt opóźnienia wejścia w życie nowe-
go systemu wsparcia OZE w Polsce. Pozostały czas należy 

wykorzystać na uporządkowanie przepisów administra-
cyjnych, technicznych, podatkowych i innych związanych 
z warunkami inwestowania i działania systemów PV. 
Aby uniknąć negatywnego postrzegania fotowoltaiki, ko-
nieczne jest zapewnienie prawidłowej instalacji systemów 
PV z użyciem komponentów wysokiej jakości.
ruch prosumencki, wciąż w Polsce niewielki, ale dyna-
micznie się rozwijający, mocno liczy na przepisy ustawy 
o OZE, dzięki którym nadwyżki wyprodukowanej ener-
gii elektrycznej odprowadzonej do sieci można by było 
odsprzedać po tzw. taryfie gwarantowanej. Obietnica 
wsparcia w postaci systemu feed-in tariff skłania wie-
le osób do planowania wybudowania własnej mikroin-
stalacji OZE.
Okazją do pogłębienia wiedzy na temat fotowoltaiki będą 
targi InEnerg® OZE + Efektywność Energetyczna, któ-
re odbędą się w dniach 13-14 kwietnia we Wrocławiu. 
Fotowoltaika będzie tematem wiodącym tych targów, 
najwięcej wystawców pochodzi z branży PV. Ponadto 
w ramach targów odbędą się warsztaty „Praktyczne 

aspekty projektowania i instalowania systemów 
fotowoltaicznych”, podczas których będą omówione 
poszczególne etapy realizacji procesu inwestycyjnego 
systemów fotowoltaicznych, tj. projektowanie, montaż, 
testy odbioru końcowego, przyłączanie do sieci dystry-
bucyjnej oraz monitorowanie pracy systemów PV, a tak-
że zostaną wskazane błędy popełniane najczęściej na 
poszczególnych etapach. Formuła warsztatów umoż-
liwi komunikację prowadzących z uczestnikami służą-
cą wymianie doświadczeń oraz szerszemu omówieniu 
zagadnień, które w ocenie uczestników sprawiają naj-
więcej trudności. Warsztaty prowadzone będą przez 
doświadczonych szkoleniowców z Centrum Szkolenio-
wego Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki, z wielolet-
nią praktyką w Niemczech i Polsce. 
www.inenerg.com 

Fluke – promocje na sezon wiosenny 

Firma Fluke przygotowała na sezon wiosenny szereg 
zestawów promocyjnych, a także promocje cenowe na 
konkretne urządzenia: 
- bezprzewodowy multimetr cyfrowy 3000 FC w zesta-
wie z miernikiem cęgowym Fluke A3000FC – promocyj-
na cena o 28% niższa od standardowej,
- multimetr cyfrowy Fluke 115 w zestawie z akcesoria-
mi Fluke TLK-225 SureGrip™ Master (40% oszczędności),
- kamery termowizyjnej TiS45 w promocyjnej cenie + 
gratis Apple iPad mini,
- miernik Fluke 325 + gratis skrzynka C1600 oraz kabu-
ra na miernik cęgowy H3,

- miernik cęgowy Fluke 365 z odłączanymi szczękami i funk-
cją pomiaru rzeczywistej wartości skutecznej prądu prze-
miennego/stałego – promocyjna cena obniżona o 20%,
- urządzenie Fluke 1654B + gratis miernik cęgowy 325  
i oprogramowanie,
- tester elektryczny Fluke T5-1000 + gratis zestaw akce-
soriów T5-KIT1,
- zestaw termometr na podczerwień Fluke 62 MAX+ oraz 
dalmierz laserowy Fluke 414D – promocyjna cena,
- tester izolacji Fluke 1507 – promocyjna cena.
Wiosenne promocje potrwają do końca czerwca.
www.fluke.pl

Haier MRV – rozszerzony  
okres gwarancyjny

Marka Haier oznajmiła, że z dniem 10 lutego 2016 zaczy-
na obowiązywać nowy okres gwarancyjny na zakupio-
ne produkty serii MrV. Klienci dotychczas jedynie przez 
pierwsze 3 lata mogli w ramach reklamacji serwisować 
urządzenia, a od teraz wszelkie zapytania gwarancyjne 
można rozłożyć nawet w okresie do 5 lat. 
Dzięki rozszerzonej gwarancji wszyscy nabywcy uzy-
skują dodatkowe zabezpieczenie swoich produktów  
w formie zwiększonego okresu ochronnego.

http://www.instalreporter.pl
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jest upominkiem z logo targów. uroczyste ogłosze-
nie wyników konkursu odbędzie się w drugim dniu 
trwania targów tj. 2 marca 2016 r. 

W konkursie NAJCIEkAWSZY PROdUkT 2016 
zgłoszono 64 nowości, wśród nich znajdują się 
miedzy innymi: 
- wentylator oddymiający BV AX typ: DAX (BSH Technik 
Polska) str. 45
- chemoodporna centrala wentylacyjna (Harmann 
Polska) str. 49
- system grzewczo-chłodząco-wentylacyjny (Nibe-

Biawar) str. 50
- centrala Wentylacyjna MISTrAL PrO 600 (Pro-Vent) 
str. 39
- Testo SmartSondy (Testo) 
- centrala wentylacyjna Komfovent KOMPAKT rEGO 
600 u rHP + (Ventia) str. 43
- pompa ciepła WZS 102K3M (Hydro-Tech)
- urządzenia kasetonowe 4-stronne SLZ-KF (Mitsubishi 
Electric)

Zobacz wszystkie zgłoszone nowości 
– zarejestruj swój udział już dziś!  

  Tegoroczne Międzynarodowe Targi Techniki Wen-
tylacyjnej, Klimatyzacyjnej i Chłodniczej FOruM WEN-
TYLACJA – SALON KLIMATYZACJA to 170 wystaw-
ców z Polski i z zagranicy, dwie Areny Technologii, 
dwa dni seminariów, podczas których odbywać się 
będą wykłady i prezentacje, warsztaty projektanta, 
warsztaty chłodnicze oraz Akademia BIM, nowe wy-
darzenie na targach: Strefa Instalatora, w której od-
bywać się będą praktyczne pokazy i konkursy przy-
gotowane przez producentów.
Nowością tegorocznych targów będzie zorganizowa-
nie dwóch, specjalnych stref prezentacyjnych o od-
rębnych tematach: pompy ciepła i sekcyjne centrale 

wentylacyjne. Już od wejścia na targi wszystkich od-
wiedzających chcących zobaczyć produkty zgroma-
dzone w Arenach będą prowadziły specjalne oznacze-
nia, zgodne z logo Areny. Pierwsza Arena zlokalizowana 
będzie w połowie ekspozycji targowej i będzie prezen-
towała pompy ciepła 10 producentów i dystrybuto-
rów. W zorganizowanym na terenie Areny Technologii  
punkcie konsultacyjnym specjaliści z POrT PC będą 
udzielali fachowych porad dotyczących projektowa-
nia, montażu i eksploatacji pomp ciepła.
Arena Technologii poświęcona sekcyjnym centralom 
wentylacyjnym będzie miejscem prezentacji 11 urzą-
dzeń różnych producentów i dystrybutorów. Najdłuż-
sza centrala będzie miała ponad 4 metry długości  
a najwyższa centrala będzie miała prawie 3 metry! Ze 
względu na gabaryty prezentowanych urządzeń Arena 
zlokalizowana będzie w pobliżu sal konferencyjnych.
Co roku w ramach Forum organizowany jest kon-
kurs NAJCIEKAWSZY PrODuKT. Do konkursu NAJ-
CIEKAWSZY PrODuKT 2016  wystawcy mogą zgłosić 
nowości rynkowe – urządzenia i technologie, które 
zostały wprowadzone na rynek po 1 stycznia 2015 
roku. Produkty i urządzenia można było zgłaszać  
w trzech  kategoriach: Wentylacja, Klimatyzacja i Bez-
pieczeństwo Pożarowe. W konkursie głosować mogą 
wszyscy odwiedzający targi, każdy głos premiowany 

Aż 170 wystawców z Polski i z zagranicy w dniach 1-2 marca pokaże w warszawskim 
Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska swoją ofertę produktów i usług 
dedykowanych branży wentylacyjnej, klimatyzacyjnej i chłodniczej. 

64 produkty zgłoszone do Konkursu 
NAJCIEKAWSZY PRODUKT 2016

http://www.instalreporter.pl
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  Badania rynku przeprowadzone w połowie stycz-
nia 2016 r. przez Polską Organizację rozwoju Tech-
nologii Pomp Ciepła (POrT PC) pokazały, że w ciągu 
ostatnich sześciu lat rynek sprężarkowych, elektrycz-
nych pomp ciepła wzrósł niemal trzykrotnie. 

W Polsce wciąż jeszcze mamy do czynienia z począt-
kową fazą rozwoju rynku pomp ciepła, na uwagę za-
sługuje fakt, że mimo braku wsparcia dla tej techno-
logii stopniowo zdobywa ona zaufanie coraz większej 
liczby konsumentów. Wiele wskazuje na to, że tenden-
cja wzrostowa utrzyma się również w kolejnych latach. 
rośnie efektywność i niezawodność powietrznych 
pomp ciepła, co przy stosunkowo niskich kosztach in-
westycyjnych skutkuje znacznym wzrostem sprzeda-
ży. Z pewnością znaczenie odegrały również ostatnie 
łagodne zimy, podczas których konieczność korzysta-
nia z dodatkowego źródła ciepła (grzałki elektrycz-
nej) ograniczała się do minimum. rozwiązaniem stan-
dardowym wśród powietrznych pomp ciepła stały 
się pompy rewersyjne, które z powodzeniem pod-
noszą komfort cieplny w obiekcie również latem - 

Spektakularny wzrost rynku powietrznych 
pomp ciepła w 2015 r.

W ubiegłym roku w Polsce sprzedaż pomp 
ciepła do ogrzewania pomieszczeń wzro-
sła ok. 20%. Pierwszy raz w historii badań, 
mieliśmy do czynienia z tak spektakular-
nym wzrostem segmentu rynku powietrz-
nych pomp ciepła, który wyniósł 70%. Trend 
wzrostu utrzymał się również w stosunku do 
gruntowych pomp ciepła, których sprzedaż 
w 2015 roku wzrosła o 5%.  Rynek wszyst-
kich pomp ciepła łącznie wzrósł o 14%. 

Warto pamiętać, że mimo wysokiego wzrostu procentowego wciąż mamy do czynienia 
ze stosunkowo niewielką liczbą sprzedanych powietrznych pomp ciepła – w roku 2015 
było to ok. 3916 sztuk. Dla porównania tylko w roku 2014 w Niemczech sprzedano  
39 350 takich urządzeń [European Heat Pump Market and Statistics Report 2015]. Istot-
nie wzrósł również rynek pomp ciepła powietrze/powietrze typu VRF, w ubiegłym roku 
mieliśmy do czynienia z blisko 30% wzrostem sprzedaży tych urządzeń. W 2015 roku 
odnotowano nieznaczny wzrost sprzedaży powietrznych pomp ciepła do c.w.u. (na po-
ziomie 3,4%). Urządzenia te stanowią blisko 40% całego ubiegłorocznego rynku pomp 
ciepła w Polsce. Już od kilku lat w naszym kraju sukcesywnie rośnie sprzedaż grunto-
wych pomp ciepła (typu solanka/woda). W roku 2015 sprzedano prawie 5000 sztuk ta-
kich urządzeń, w stosunku do roku 2014 jest to wzrost sprzedaży na poziomie 5,1%. 
Spadek odnotowano na rynku pomp ciepła typu woda/woda, nastąpiła tu konwersja  
w kierunku pomp ciepła solanka/woda z tzw. pośrednim wymiennikiem ciepła. 

http://www.instalreporter.pl


zapewniając chłodzenie. Z badań POrT PC wynika, 
że w ubiegłym roku sprzedano łącznie o 70% więcej 
pomp ciepła typu powietrze/woda w stosunku do 
roku 2014. Tak wysoki przyrost sprzedaży tych urzą-
dzeń może wskazywać na wyjście z niszy rynkowej 
tego segmentu w kierunku szybkiego wzrostu rynku. 
Badaniem POrT PC nie zostały objęte gazowe pompy 
ciepła. Zdaniem producentów i dystrybutorów tych 
urządzeń mamy do czynienia z corocznym wzrostem 
ich sprzedaży. Warto zauważyć, że pompy ciepła po-
wietrze-powietrze lub powietrze-woda zasilane pali-
wem gazowym coraz częściej znajdują zastosowanie  
w segmencie średnich i dużych obiektów, w szcze-
gólności położonych w centrach miast i bez możliwo-
ści podłączenia do sieci ciepłowniczej. Wiąże się to 
z brakiem możliwości przydzielenia inwestorom do-

datkowych mocy elektrycznych na 
potrzeby nowych lub termomoder-
nizowanych budynków. Gazowe pom-
py ciepła znajdują też coraz szersze 
zastosowanie w budynkach o prze-
znaczeniu produkcyjno-magazyno-
wym położonych na obrzeżach miast, 
bez dobrze rozwiniętej infrastruktury  
(w przypadku gdy inwestorowi zale-
ży na optymalizacji kosztów mediów  
w dłuższym okresie użytkowania). Nie-
wątpliwie szereg zrealizowanych inwe-
stycji w różnych sektorach przyczynia 
się do zwiększającego się zaufania do 
technologii gazowych pomp ciepła.
Źródło: POrT PC  

W perspektywie kilku najbliższych 
lat branżę grzewczą i budowla-
ną czekają dalsze istotne  zmiany. 
PORT PC zachęca instalatorów, pro-
jektantów i architektów do wcze-
śniejszego przygotowania się do no-
wej rzeczywistości po 2017 roku. 
Już 26 kwietnia br. podczas Targów 
INSTALACJE 2016 odbędzie się kon-
ferencja PORT PC „Bądźmy gotowi 
na zmiany” dedykowana dla wszyst-
kich, którzy chcą odpowiednio wcze-
śniej przygotować się na wejście  
w życie nowych przepisów.

Typu pomp ciepła 2010 2011 2012 2013 2014 2015 wzrost względny rynku w 2015
solanka/woda 3500 4300 4634 4640 4693 4930 5%
woda/woda 450 250 145 136 152 86 -44%
powietrze/woda 1500 1300 1680 2119 2307 3916 70%
powietrze/woda tylko do c.w.u. 2060 4500 5600 7800 8497 8788 3%
bezpośrednie odparowanie  
w gruncie/woda 620 220 342 446 430 551 28%

VRF (Variable Refrigerant Flow) 2710 2984 3824 28%
SUMA bez VRF 8130 10570 12401 15141 16079 18271

14,10% cały rynek
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dziesięciu kW. Ważna jest estetyczna i zwarta budowa.
Węzły kompaktowe są grupą urządzeń, które poprzez 
odpowiednie połączenie zapewniają zmianę parame-
trów czynnika grzewczego z sieci ciepłowniczej na pa-
rametry pozwalające na pracę poszczególnych odbio-
rów. Ważne jest przy tym, że zmiany w tym zakresie 
odbywają się automatycznie. Oprócz tego odpowiednie 
urządzenia mierzą zużycie ciepła pod kątem rozliczeń  
z dostawcą. regulowana jest ilość dostarczanego ciepła  
a czynnik grzewczy poddaje się oczyszczaniu po stronie 
instalacji wtórnej i po stronie sieci ciepłowniczej. Kluczo-
wą rolę odgrywa zabezpieczenie instalacji odbiorczych 
przed nadmiernym wzrostem ciśnienia i temperatury.
Typowy kompaktowy wymiennik wyposaża się w ze-
spół ochronny, który ma za zadanie zabezpieczanie 
przed nadmiernym wzrostem ciśnienia (zamknięte 
naczynia wzbiorcze, zawory bezpieczeństwa). Kluczo-
wą rolę odgrywa ochrona przed zapowietrzeniem re-
alizowana przez odpowiednie zawory a specjalne fil-

try, magnetyzery, filtroodmulniki zabezpieczają przed 
zanieczyszczeniami. Z kolei na układ regulacji składa 
się odpowiedni regulator i automatyka a przyrządy 
pomiarowe odpowiadają za pomiar zużytego ciepła.
Parametry czynnika grzewczego, który przypływa  
z sieci ciepłowniczej są zmieniane w wymienniku cie-
pła. Tym sposobem zyskuje się parametry niezbędne 
do prawidłowej pracy konkretnego systemu grzewcze-
go i instalacji przygotowania c.w.u. Istotną rolę odgrywa-
ją odpowiednie urządzenia automatyki pozwalające na 
regulację i kontrolę zużycia ciepła. Należy pamiętać, że  
w nowoczesnych węzłach cieplnych stawia się na elektro-
niczne sterowanie łącznie z możliwością zdalnej obsługi.

Centralne ogrzewanie

Dzięki wymiennikowi ciepła i odpowiednim urządze-
niom pompowym z elektroniczną regulacją węzeł 
cieplny dostarcza ciepło na potrzeby instalacji c.o. 

  Węzeł cieplny to zespół urządzeń, które łączą 
sieć cieplną znajdującą się na zewnątrz obiektu za-
opatrzenia w ciepło z instalacją wewnętrzną obiektu.
Najważniejsze zadanie węzłów cieplnych to rozdzie-
lanie sieci ciepła do poszczególnych gałęzi odbior-
czych. Ważna jest przy tym miejscowa regulacja 
czynnika grzewczego oraz kontrolowanie procesu 
rozdziału energii i pracy poszczególnych urządzeń.

Mieszkaniowe i kompaktowe

Mieszkaniowe węzły cieplne są gotowymi urządzenia-
mi przeznaczonymi do współpracy z czynnikiem grzew-
czym o temperaturze do 90°C. Ciepło na stronę pierwot-
ną wymiennika jest dostarczane z sieci lub z kotłowni. 
Moc wymienników tego typu w zależności od zapo-
trzebowania na ciepło i c.w.u. wynosi od kilku do kilku-

Węzły jednofunkcyjne obsługują instalację centralnego ogrzewania. Z kolei węzły 
dwufunkcyjne dodatkowo pozwalają na przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Jest 
możliwe przy tym zainstalowanie systemu cyrkulacji c.w.u. Niektóre wersje węzłów 
dwufunkcyjnych są przystosowane do ładowania zasobnika cieplej wody.

Małe węzły cieplne
Damian Żabicki

Producent: OVENTROP 

Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU 
pośredniczy w zaopatrywaniu pojedynczych 
mieszkań w ciepłą i zimną wodę użytkową, 
umożliwiając jednocześnie podłączenie instalacji 
grzewczej.

dane techniczne 
Średnica: DN 20
Ciśnienie nominalne: PN10
Przyłącza: DN 20, G 3 ⁄4”, nakrętka złączna, 
płaskouszczelniana
Max. temperatura pracy ts: 90°C (woda grzewcza 
– zasilanie)
Temperatura wody na wylocie tkran: 45-60°C
Min. temperatura wody zimnej tkran: 10°C
Zakres mocy 1 Max. pobór wody (c.w.u.): 12 l/min
Zakres mocy 2 Max. pobór wody (c.w.u.): 15 l/min
Zakres mocy 3 Max. pobór wody (c.w.u.): 17 l/min
Płytowy wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej 1.4401

Producent: TACONOVA

Mieszkaniowy węzeł cieplny TacoTherm dual Piko łączy 
przepływowe podgrzewanie wody pitnej z odpowiednią 
do zapotrzebowania dystrybucją ciepła grzewczego dla 
mieszkania. Kompaktowa konstrukcja oraz dostępne 
warianty – z szafką do zabudowy lub bez – pozwalają  
na dostosowanie do dowolnej sytuacji montażowej. 

dane techniczne
Maks. ciśnienie robocze: 3/6 bar 

Moduł świeżej ciepłej wody: 
- płytowy wymiennik ciepła stal nierdzewna 1.4401 
- maks. temperatura robocza TB max: 95 °C 
- napięcie sieciowe: 230 VAC ± 10 % 
- pobór mocy: maks. 4-60 W 

Moduł ogrzewania:
- rury DN 20 stal nierdzewna 1.4404 
- maks. temperatura robocza TB max: 70°C 
- wysokowydajna pompa obiegowa: Laing Ecofloor 
15-6/130 
- mieszalnik 3-drogowy (wartości stałe) lub zawór 
PICV z napędem nastawnika (czynniki pogodowe)
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snych regulatorach uwzględnia się porty komunika-
cyjne rS-485 umożliwiające komunikowanie z regu-
latorami podrzędnymi lub nadrzędnymi systemami 
sterowania takimi jak np. BMS.
Typowy regulator jest w stanie pracować w dwóch 
trybach – letnim i zimowym. Wybór pomiędzy try-
bami pracy odbywa się ręcznie lub automatycznie. 
Pogodowa regulacja temperatury w obwodzie c.o. 
może uwzględniać krzywą grzania i programy tygo-
dniowe. Ważne jest sterowanie pracą siłownika za-
woru regulacyjnego c.o. w oparciu o algorytm PI.  
W oparciu o program tygodniowy może być również 
przygotowywana c.w.u. Sterowanie obejmuje pracę 
z priorytetem lub bez priorytetu c.w.u. Odpowiedni 

program przeprowadza dezynfekcję instalacji c.w.u. 
załączanego automatycznie lub ręcznie.
W nowoczesnych regulatorach przewidziano możli-
wość zdalnej obsługi za pośrednictwem sieci Internet. 
Automatycznie sygnalizowane są stany alarmowe.

Montaż węzła

Węzły cieplne są przystosowane do łatwego monta-
żu i instalacji. Kompletne urządzenie zawiera akce-
soria pozwalające na montaż ścienny.
Orurowanie węzła łączy się bezpośrednio z siecią 
ciepłowniczą oraz z instalacją wewnętrzną budynku. 
Zazwyczaj kierunek podłączenia wysokiego i niskie-

Sterowanie odbywa się bezpośrednio za pomocą 
termostatu lub przy użyciu regulatora, który może 
być wyposażony w zewnętrzny czujnik temperatury.  
W węzłach mogą pracować urządzenia odpowie-
dzialne za regulowanie ciśnienia. Chodzi głównie  
o wzbiorcze naczynie przeponowe, które stabilizuje 
ciśnienie, a także zawór ciśnieniowy i zawór bezpie-
czeństwa zapewniający ochronę przed nadmiernym 
wzrostem ciśnienia. Oprócz tego ważne są termo-
metry i manometry oraz odcinające zawory kulowe.

Ciepła woda użytkowa

Ciepła woda jest uzyskiwania przepływowo. System 
regulacji temperatury c.w.u. bazuje na termostacie 

lub regulatorze i automatyce. regulacja automatycz-
na pozwala na uzyskanie stałej temperatury c.w.u. 
Dla poprawy komfortu użytkowania instalacji węzeł 
może być wyposażony w system cyrkulacji. Typowy 
moduł cyrkulacji bazuje na pompie oraz sterowniku, 
który pozwala na jej załączanie w określonych prze-
działach czasowych. Przyłącze zimnej wody jest przy-
stosowane do bezpośredniego połączenia z instala-
cją wodociągową. W przyłączu przewidziano zawór 
zwrotny i zawór bezpieczeństwa oraz filtr. W niektó-
rych wersjach wymienników przewiduje się orurowa-
nie wykonane ze stali nierdzewnej.

Przepływowe podgrzewacze wody

Wymiennikowe, przepływowe podgrzewacze c.w.u. 
są zasilane bezpośrednio z sieci ciepłowniczej a cie-
pła woda użytkowa jest ogrzewana w sposób prze-
pływowy w wymienniku ciepła. W urządzeniach tego 
typu bardzo często przewiduje się regulację hydrau-
liczną c.w.u. zaworem proporcjonalnym za pomocą 
regulatora. Większość podgrzewaczy wyposaża się 
w termostat by-pass, który może przejąć funkcję re-
gulacji cyrkulacji c.w.u. By-pass termostatyczny mon-
towany jest w węzłach cieplnych, zainstalowanych 
w znacznej odległości od głównego pionu zasilają-
cego. Tym sposobem utrzymywana jest stała tem-
peratura w przewodzie zasilania, co ma szczególne 
znaczenie w okresie letnim, zapewniając skrócenie 
czasu oczekiwania na podgrzanie ciepłej wody.

Automatyka węzła ciepłowniczego

regulatory pozwalają na sterowanie pracą węzła 
ciepłowniczego. Np. specjalne urządzenia oferu-
je się z myślą o sterowaniu dwufunkcyjnymi węzła-
mi ciepłowniczymi. Dodatkowe obwody sterowania 
mogą być użyte do regulowania pierwszym stop-
niem podgrzewania c.w.u. lub do innych celów ta-
kich, jak chociażby zasilanie nagrzewnic powietrza, 
obwodów ciepła technologicznego itp. W nowocze-

PROdUCENT: MEIBES

Dwufunkcyjny węzeł cieplny HW2 AF T-H 26-50kW  
do bezpośredniego przyłączenia do sieci cieplnej.  
Automatyka pogodowa, przepływowe 
przygotowanie ciepłej wody użytkowej (opcjonalnie 
wersja do współpracy z zasobnikiem c.w.u.). 
Całość orurowania ze stali nierdzewnej w izolacji. 
Estetyczna obudowa, małe gabaryty. 

Producent: dANFOSS

Akva Vita II to przepływowy podgrzewacz wody do domów jednorodzinnych i mieszkań. 
Ciśnieniowo regulowany przepływowy podgrzewacz wody z wymiennikiem ciepła. 

Cechy: zimny wymiennik ciepła w trybie gotowości – brak strat w trybie gotowości, regulator 
CWu PM2+P ze zintegrowanym regulatorem różnicy ciśnień i funkcją esaveTM, rury i wymiennik 
ciepła wykonane ze stali nierdzewnej, połączenia wyposażone w uszczelki z kauczuku etylenowo-
propylenowego, zminimalizowane ryzyko osadzania się kamienia i rozwoju bakterii, eliminacja 
bakterii Legionella, wydajność: 41 kW
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go parametru jest dowolny. Węzeł należy podłączyć 
do sieci elektrycznej poprzez gotowy wtyk zasilania, 
a zewnętrzny czujnik temperatury łączy się bezpo-
średnio przewodem z wtykiem.

Okresowe przeglądy

Dla zapewnienia prawidłowej, a co najważniejsze, efek-
tywnej pracy węzłów cieplnych należy zadbać o okre-
sowe czynności związane z przeglądami i konserwacją. 
Przeglądy o charakterze eksploatacyjno-serwisowym 
trzeba wykonywać zgodnie z wymaganiami producen-
ta. Należy jednak pamiętać, że przeglądy tego typu 
nie mogą być wykonywane rzadziej niż 2 razy w roku.
Ważne jest, aby sprawdzać urządzenie pod kątem 
wycieków, a także odpowiedniej temperatury na sie-
ciach rozprowadzających, temperatury zasilania i po-
wrotu w obiegu pierwotnym oraz różnic tych tempe-

ratur. Kontroli należy poddawać temperaturę c.w.u.  
w aspekcie spełniania wymagań stawianych przez prze-
pisy prawa. Nie powinny mieć miejsca spadki ciśnienia 
na urządzeniach filtrujących i uzdatniających wodę.

Podsumowanie

Typowy mały węzeł ciepłowniczy pozwala na wy-
mianę ciepła pomiędzy siecią cieplną a odbiorca-
mi. Ważna jest przy tym możliwość odcięcia dopły-
wu czynnika, oczyszczania dopływającego czynnika, 
kontroli bezpieczeństwa oraz pomiaru i regulacji po-
szczególnych parametrów w zakresie temperatury, 
przepływów i ciśnień.
Nowoczesne technologie pozwalają na konstruowa-
nie węzłów, dzięki którym jest możliwe zasilanie c.o. 
oraz przygotowanie c.w.u. Zastosowanie obejmuje za-
równo budownictwo jedno- jak i wielorodzinne. 

Producent: dANFOSS

dSA WALL jest to węzeł cieplny do podłączenia z sieci 
cieplnej wysokoparametrowej pośrednio maksymalnie 
do 3 obiegów, ogrzewania i/lub c.w.u.  
Ma on zastosowanie do dostarczania ciepła sieciowego 
do budynków jedno- i wielorodzinnych, jak również  
do budynków przemysłowych. Węzeł cieplny  
z lutowanymi płytowymi wymiennikami ciepła  
o wysokiej wydajności, przystosowany jest do zasilania 
od 1 do 30 mieszkań, wykonany z kwasoodpornej stali 
nierdzewnej. Węzeł ten może być wyposażony w szereg 
komponentów automatyki oraz akcesoriów. Stanowi 
alternatywne rozwiązanie do kotłów gazowych lub 
na olej. DSA WALL pozwala uzyskać do 120 kW przy 
zachowaniu zwartej, modułowej konstrukcji.
- Dostosowany do budynków nowych oraz 
modernizowanych.
- Łatwy montaż na ścianie, alternatywny montaż jako 
wolno stojący.
- Zaawansowany system uszczelek, zapewniający 
bezpieczne i szczelne połączenie rur.
- uniwersalność podłączenia - z lewej lub prawej 
strony.
- regulatory elektroniczne dla układów ogrzewania  
i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

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

KATALOG TECHNICZNY
GRZEJNIKI KANAŁOWE INTRATHERM

Grzejniki konwektorowe Kontec i Vonaris doskonale 
sprawdzają się w każdym wnętrzu – od budynków 
użyteczności publicznej z powierzchniami o dużym 
przeszkleniu, aż do przytulnych wnętrz domków 
jednorodzinnych. 

Dostępne są w wersjach pionowych i poziomych  
w 45 kolorach, z podłączeniem bocznym  
lub środkowym.

Grzejniki konwektorowe 
Kontec i Vonaris 

Perfekcyjna technologia i nowatorski wygląd

» bogata kolorystyka

» różnorodność wymiarów

» szybka instalacja w sieci

» perfekcyjne wykonanie

» rewolucyjna technologia

» szeroki wybór mocy
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- grupy GE556-1 do obsługi systemów c.o. i c.w.u.  
z podwójnym wymiennikiem, modulowaną pompą 
i naczyniem przeponowym dla użytkownika bezpo-
średniego pomiaru 
- grupy GE556-2 do obsługi systemów c.o. i c.w.u.  
z elektroniczną regulacją dla użytkownika bezpo-
średniego pomiaru 
- grupy GE553-3do obsługi systemów c.o. ze sprzę-
głem hydraulicznym 
- grupy GE556-3 do obsługi systemów c.w.u. z wy-
miennikiem i zaworem równoważącym 
- jednostki GE550-3 do obsługi systemów c.o. i c.w.u. 
dla wielu użytkowników 
- moduły wielofunkcyjne GE555-2 do c.o. i/lub klima-
tyzacji dla wielu użytkowników 

Grupy GE556

Grupy GE556 są idealnym rozwiązaniem umożliwia-
jącym zmianę parametrów i rozdział czynnika grzew-
czego z centralnej sieci ciepłowniczej lub centralnej 
kotłowni obiektu na parametry odpowiadające ak-
tualnemu zapotrzebowaniu poszczególnych odbior-
ców. Grupy GE556 zapewniają również możliwość 
pomiaru zużycia energii cieplnej oraz równoważenie 
obwodów zasilających. Kompletne grupy dostarcza-
ne są na solidnym metalowym stelażu, który można 

uniwersalnie zamontować w szafkach, wnękach lub 
dedykowanych szablonach. 

Zasada działania GE556
Wejścia zasilania grupy z centralnego źródła znaj-
dują się u góry, natomiast wyjścia dla potrzeb użyt-
kownika u dołu. Pierwsze wejście widoczne na sche-
macie w lewym górnym rogu (G) służy do obsługi 
wody sanitarnej. Woda sanitarna przechodzi przez 
wodomierz i dalej bezpośrednio do zasilania zimną 
wodą użytkownika (L) oraz wymiennika i mieszacza 
termostatycznego. W chwili poboru ciepłej wody – 
precyzyjny czujnik przepływu mierzący całkowite 
natężenie przepływu, wysyła sygnał do napędu za-

  W segmencie mieszkaniowym proponujemy 
profesjonalne i konkurencyjne rozwiązania, dla któ-
rych publikujemy odpowiednie dokumentacje tech-
niczne i poradniki. 

Do najważniejszych i najpopularniejszych należą:
- grupy GE556 do obsługi systemów c.o. i c.w.u.  
z wymiennikiem dla użytkownika bezpośrednie-
go pomiaru 

Coraz większa świadomość w kontekście racjonalnego i oszczędnego gospodarowania energią cieplną spowodowała 
dynamiczny rozwój sektora kompaktowych węzłów cieplnych. Firma Giacomini w segmencie małych węzłów  
ciepłowniczych oferuje wiele modeli dostosowanych do miejsca przeznaczenia, funkcji węzła, sposobu zasilania 
 i wielu innych kryteriów właściwych dla indywidualnych potrzeb klienta i projektów. 

Kompaktowe węzły Giacomini
Sławomir GrzeSik

Budowa grupy GE556:
1a –szablon montażowy 
natynkowy lub 
podtynkowy
1b – zawory odcinające 
integralne z szablonem
2 – puszka z listwą dla 
podłączeń elektrycznych 
3 – izolowany wymiennik 
c.w.u.
4 – termostatyczny zawór 
mieszający
5 – filtr skośny 
6 – zawór pierwszeństwa  
z napędem elektrycznym
7 – strefowy zawór 
trójdrogowy
8 – napęd zaworu 
strefowego
9 – licznik energii cieplnej
10 – wodomierz zimnej 
wody sanitarnej
11 – czujnik przepływu
12 – statyczny zawór 
równoważący po stronie 
grzewczej

Grupa GE556: 
A – zasilanie z sieci, B – powrót po stronie pierwotnej, 
C – zasilanie c.o. użytkownika, D –powrót systemu 
grzewczego użytkownika, G – centralne zasilanie 
wody sanitarnej, H – wylot termostatycznie 
zmieszanej ciepłej wody użytkowej, L – zasilanie 
użytkownika zimna woda, S – zawór spustowy
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- modulowana pompa zgodna z dyrektywą ErP 
(2009/125/EC),
- zbiornik wyrównawczy ciśnienia (naczynie prze-
ponowe),
- zawór bezpieczeństwa, manometr, czujnik ciśnienia, 
automatyczny odpowietrznik po stronie grzewczej,
- termostatyczna regulacja temperatury ogrzewania 
(możliwość wysokiej i niskiej strefy),
- automatyczny zawór strefowy po stronie grzewczej,
- certyfikowany mieszacz anty-oparzeniowy TVM2 
+ TVM3 + WArS,
- regulowany by-pass, dynamiczny zawór równowa-
żący po stronie pierwotnej,
- obudowa wyposażona w szablony montażowe  
z zaworami,
- przygotowana do montażu licznika energii ciepl-
nej i wodomierza,

- hermetyczna puszka z listwą zaciskową połączeń 
elektrycznych.

Charakterystyka techniczna grupy: 
- maks. temperatura pracy w obiegu pierwotnym  
i obwodach wtórnych (ogrzewanie i ciepła woda) 90°C
- maks. ciśnienie robocze obwodu pierwotnego  
i wtórnego c.w.u 16 bar
- maks. ciśnienie robocze obiegu wtórnego c.o. 3 bar 
(nastawa zaworu bezpieczeństwa)
- przepływ nominalny: 975 l/h (GE556Y172), 970 l/h 
(GE556Y173)
- moc wymiennika 17,4 kW/49 kW (GE556Y172), 17,4 kW 
/58 kW (GE556Y173)
- zgodność z normami: uNI EN 1434, EN60751, EN61107, 
Dyrektywa ErP 2004/22 CE, Directive 2004/22/CE  
(MID)  

woru pierwszeństwa, uruchamiając przepływ gorą-
cej wody przez wymiennik i produkcję ciepłej wody 
użytkowej. Nad właściwą temperaturą c.w.u. czu-
wa termostatyczny zawór mieszający zasilany bez-
pośrednio zimną wodą z sieci.
Zasilanie energią cieplną odbywa się poprzez wej-
ście (A) następnie czynnik grzewczy przechodzi przez 
filtr oraz kontrolny termometr i manometr. Gdy nie 
ma żądania produkcji c.w.u. zawór pierwszeństwa 
kieruje gorący czynnik na strefowy zawór 3-drogo-
wy, gdzie możliwe jest przygotowanie odpowiedniej 
temperatury dla potrzeb zasilania c.o. (zamiast za-
woru 3-drogowego istnieje możliwość zastosowania 
2-drożnego z by-pasem z możliwością równoważenia 
i regulacji obwodu). Czynnik zasilający po odpowied-
niej wymianie ciepła kierowany jest z powrotem do 
sieci przez wyjście (E) przechodząc przez licznik ener-
gii cieplnej z wbudowanym czujnikiem temperatury.

Charakterystyka techniczna GE556: 
- obieg pierwotny: maks. temperatura pracy 90°C, 
maks. ciśnienie robocze 16 bar, przepływ nominal-
ny na obwodzie pierwotnym: 1000 l/h
- obieg grzewczy: maks. moc grzewcza regulowana 
poprzez natężenie przepływu
- obieg sanitarny produkcji c.w.u.: moc wymiennika 
44 kW dla GE556Y301, 58 kW dla GE556Y302; wydaj-
ność/natężenie przepływu ciepłej wody 18 l/min dla 
GE556Y301, 24 l/min dla GE556Y302; min. przepływ 
ciepłej wody 2,5 l / min

Grupy GE556-1 

Seria GE556-1 jest innowacyjnym rozwiązaniem po-
zwalającym na ciągłą równoległą i nieprzerwalną pracę 
systemu przygotowania c.w.u., jak i centralnego ogrze-
wania. Zasilanie czynnikiem grzewczym odbywa się 
analogicznie, jak w przypadku standardowych grup  
z jednym wymiennikiem, natomiast konfiguracja z po-
łączonymi równolegle dwoma wymiennikami ciepła 
daje możliwość zbudowania niezależnego zamknięte-

go obiegu z własnym czynnikiem grzewczym. Zwięk-
sza to bezpieczeństwo użytkowania, w przypadku 
jakichkolwiek nieszczelności wycieka tylko niewielka 
ilość wody (do czasu opróżnienia zładu). Własny czyn-
nik w układzie grzewczym pozwala zwiększyć żywot-
ność zasilanych odbiorników c.o. (ze względu na spe-
cyfikę przepływu w sieci centralny czynnik zasilający 
niesie za sobą dużo zanieczyszczeń chemicznych, jak 
i mechanicznych). Grupa ma automatyczną regulację 
temperatury ogrzewania, co daje możliwość zasilania 
strefy wysokiej/grzejnikowej, jak i niskiej/podłogowej. 

Wyposażenie grupy: 
- wymiennik do rozdzielenia wtórnego obwodu grzej-
nego od pierwotnego obwodu mieszkaniowego,
- wymiennik do ciągłego wytwarzania ciepłej wody 
użytkowej,

Atuty węzłów Giacomini

Grupy Giacomini oprócz komfortu i oszczędności 
energii, dzięki zastosowaniu termoregulacji dla 
poszczególnych użytkowników dają możliwość 
indywidualnego rozliczenia użytkownika, łącząc 
zalety dystrybucji sieciowej i wygody indywidu-
alnego sterowania zapotrzebowaniem energii.  
Zastosowany system grup (małych węzłów ciepl-
nych) zachęca użytkownika do indywidualnego 
oszczędzania energii, płacąc tylko za to, co fak-
tycznie zużywa. Każdy użytkownik ma motywa-
cję wyeliminowania strat cielnych i regulacji tem-
peratury pomieszczeń wg aktualnych potrzeb. 
użytkownik tym samym nie będzie przegrzewał 
pomieszczeń, czy regulował temperatury otwar-
tymi oknami, co przedłoży się korzyścią dla śro-
dowiska i dla rachunku za energię.
Z pośród wielu modeli i akcesoriów oferowanych 
grup Giacomini mamy możliwość rozbudowania 

instalacji o regulację pogodową, sterowanie stre-
fowe, równoważenie, czy też podmieszanie dla 
instalacji niskotemperaturowych.
Grupy Giacomini wyposażone w dedykowane akce-
soria regulacji elektronicznej, dają możliwość nie-
ograniczonej zaawansowanej regulacji i nastaw.
rozbudowane o elektronikę grupy mogą również 
przesyłać dane o zużyciu na odległość na wiele 
sposobów po przez: pasmo częstotliwości ra-
diowej (ISM 868 MHz), przesył danych M-Bus (EN 
13757), modułem GSM czy też serwerem danych 
po przez router 3G/EDGE/GPrS.
Wiele modeli i akcesoriów węzłów Giacomini daje 
możliwość nieograniczonego zastosowania dla 
potrzeb inwestycji, czy użytkownika. Dodatko-
wo producent oferuje niezbędną pomoc na eta-
pie projektu, montażu, wdrażania systemów jak 
obsługi serwisowej.
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  Różne parametry pracy instalacji

Bardzo ważną kwestią są prawidłowe parametry 
pracy, na jakich mogą maksymalnie pracować dwa 
systemy. Należy pamiętać, że instalacja grzejnikowa 
ma bardzo duży zakres, bo sięga on maksymalnie do 
110ºC na przewodzie zasilającym, a ogrzewanie pod-
łogowe może jedynie pracować do połowy tej war-
tości, czyli 55ºC. Przekroczenie tych wartości może 
skutkować bardzo nieprzyjemnymi konsekwencja-
mi. A mianowicie dla urządzenia grzewczego wiszą-
cego (grzejnika) może spowodować jego uszkodzenie,  
w wyniku którego może to być nieszczelność po-
wodująca zalanie pomieszczenia a nawet poparze-
nia znajdujących się w pobliżu osób. Dla podłogów-
ki skutkuje to zwiększoną wartością temperatury na 
powierzchni podłogi, która zamiast zapewniać po-
czucie ciepłych stóp (co w znacznym stopniu wpły-

wa na prawidłowy komfort cieplny mieszkańca) daje 
efekt odwrócony, czyli odczucie oparzenia, co ne-
gatywnie wpłynie na użytkownika i da przekonanie 
dyskomfortu cieplnego. 
Innym minusem przekroczenia wartości temperatu-
ry w ogrzewaniu płaszczyznowym jest jej wpływ na 
wylewkę cementową czy też anhydrytową. Może np. 
powodować niekontrolowane popękanie płyty, co 
uwidoczni się na gotowej podłodze wykończonej wy-
sokiej jakości materiałem (np. popękanie dylatacji po-
między płytkami ceramicznymi lub na spowodowanie 
efektu „łódki” przy zastosowaniu paneli drewnianych).

Przewody centralnego ogrzewania

Aktualnie na rynku prym prowadzą przewody central-
nego ogrzewania do instalacji wewnętrznych wyko-
nane z tworzywa sztucznego. Mogą one być zrobione 
z samej warstwy tworzywa sztucznego z dodatkową 
warstwą lub tzw. rury wielowarstwowe z tworzywa 
sztucznego z dodatkową warstwą aluminium. Na-
leży przy tym pamiętać, aby zawsze w instalacjach 
centralnego ogrzewania stosować przewody właśnie  
z warstwą nieprzepuszczającą tlenu zawartego w po-
wietrzu – czy to będzie bariera antydyfuzyjna EVOH 
czy też wkładka aluminiowa. Brak takiej ochrony 
szczególnie negatywnie odbija się w instalacjach  
z grzejnikami stalowymi, ponieważ tlen rozpuszczony 
w wodzie potęguje proces korozji od środka i przyczy-
nia się w szybkim czasie do uszkodzeń blachy stalowej. 
Przejawia się to z kolei wystąpieniem przecieku, mo-
gącym prowadzić do zalania pomieszczenia (rys. 1).  

Obecnie w budownictwie,  
a w szczególności budownictwie 
jednorodzinnym, panuje 
tendencja do stosowania 
różnych systemów grzewczych. 
Są to przede wszystkim  
i w przeważającej części 

synergia systemu grzejnikowego 
wraz z systemem płaszczyznowym 

– ogrzewaniem podłogowym. 
Jednak przez kilkanaście lat współistnienia 

takich rozwiązań cały czas możemy się natknąć na różne 
nieprawidłowości i problemy, które w znaczący sposób 
wpływają negatywnie na poczucie komfortu cieplnego 
użytkowników lub też na niezadawalający efekt regulacji. 
Zagadnień do poruszenia w tej kwestii jest naprawdę bardzo 
wiele i mogłaby powstać z tego wszystkiego prawdziwie 
obszerna książka. Dlatego zajmiemy się tylko niektórymi 
aspektami takiej współpracy.

Współpraca 
grzejników  
i podłogówki 
O błędach i problemach,  
czyli jak zapewnić właściwą 
pracę tych systemów

TomaSz PoDleś
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odcięcia grzejnika. Jest to możliwe dzięki specjal-
nemu obejściu w konstrukcji zaworu (tzw. bypass).

Nieprawidłowy rozdzielacz i brak 
wykonania dokładnej regulacji

Bardzo częstym błędem (najczęściej z powodów finan-
sowych) jest wybieranie nieprawidłowego rozdzielacza. 
Na rysunkach 5 i 6 pokazano dwa typy rozdzielaczy. 
Ten pierwszy jest wyposażony na swoich belkach we 
wkładki termostatyczne do wykonania określonych 
nastaw wraz z możliwością nakręcenia elementów 
sterujących tzw. napędów czy też siłowników termicz-
nych. Przystosowany jest do montażu przepływomie-
rzy, które pozwalają na dokładną regulację prędko-
ści czynnika grzewczego w poszczególnych pętlach. 
Stosowany jest do ogrzewania płaszczyznowego. 

drugi zaś rozdzielacz jest to rozdzielacz tzw. „goły” 
stosowany do podłączania grzejników, czyli nieposia-
dający niczego z elementów potrzebnych do wyko-
nania odpowiednich zabiegów regulacyjnych, ponie-
waż sama regulacja możliwa jest bezpośrednio przy 
urządzeniu grzewczym zamontowanym na ścianie.

Dwa systemy w jednym pomieszczeniu

W budownictwie możemy się spotkać z przypadkiem 
zastosowania dwóch lub więcej systemów w jednym 
pomieszczeniu mieszkalnym. Musimy pamiętać, że 
każdy system w inny sposób reaguje na zmiany tem-
peratury i w różnym czasie odczuwana jest dostawa 
wymaganego ciepła. W fachowym technicznym języ-
ku nazywa się to bezwładnością cieplną. Pamiętajmy, 
że instalacja grzejnikowa charakteryzuje się bardzo 

W przypadku instalacji ogrzewania podłogowego 
ten problem jest mniejszy, z uwagi na to, że cała pę-
tla jest wykonana z jednego odcinka rury i miejscem 
gromadzenia się powietrza jest rozdzielacz, który  
w większości przypadków jest wyposażony w moż-
liwość odpowietrzenia. Po drodze danej pętli nato-
miast nie ma innego elementu, w którym powietrze 
mogłoby się zbierać, a jedynie jest ono przenoszone 
na np. właśnie stalowe grzejniki naścienne.

Z czy bez zestawu mieszającego?

Korzystanie w jednej instalacji centralnego ogrze-
wania z dwóch systemów o różnej temperaturze 
maksymalnej pracy wymaga bezwzględnie zastoso-
wania układów mieszających. W szczególności jest 
to konieczne w przypadku gdy źródłem ciepła jest 
urządzenie, na którym możemy uzyskać temperatu-

rę zasilania powyżej 60ºC. Jest to wymóg koniecz-
ny potrzebny do obniżenia parametrów właśnie do 
wymaganej przez podłogówkę, czyli 55ºC. W prak-
tyce robi się to na różne sposoby. 
1. Jednym z nich jest wykonanie oddzielnych in-
stalacji i rozłączenie ich już w pomieszczeniu ko-
tłowni na dwa odrębne obiegi. Każdy z nich ma 
swoją pompę obiegową, a cechą charakterystyczną 
jest właśnie zestaw mieszający lub zawór trójdrogo-
wy dla ogrzewania podłogowego (rys. 2). 
2. drugim sposobem jest montaż układów mie-
szających bezpośrednio na rozdzielaczu. Przy-
kładowy zespół podłączeniowy jest przedstawiony 
na rys. 3. Zawiera on np. pompę elektroniczną ze 
zmienną prędkością obrotową, która dostosowywa-
na jest w zależności od otwartych obiegów grzew-
czych oraz np. trójdrożny zawór mieszający, który 
pozwala na błyskawiczne ustawienie odpowiedniej 
temperatury i nie wymaga skomplikowanej regula-
cji hydraulicznej. 
3. Trzecią sytuacją jest przypadek zastosowa-
nia układu mieszającego, montowanego bez-
pośrednio pod grzejnikiem w pomieszczeniu, 
gdy mamy do czynienia tylko z jednym obie-
giem ogrzewania płaszczyznowego (najczęściej 
występuje to w pomieszczeniach łazienki). Wy-
starczy mieć grzejnik naścienny z podłączeniem 
na środku od dołu i podłączyć element widoczny 
na rys. 4. Zaletą, która różni go od zwykłych zawo-
rów ograniczających temperaturę powrotu jest no-
watorska konstrukcja. Ogrzewanie podłogowe jest 
połączone hydraulicznie szeregowo z grzejnikiem, 
co powoduje, że temperatura zasilania ogrzewania 
podłogowego jest obniżana przez grzejnik. Dzięki 
szeregowemu podłączeniu zestaw zapewnia pro-
ste zrównoważenie hydrauliczne. Zarówno pod-
łogówkę, jak i grzejnik reguluje się, kręcąc jednym 
centralnym zaworem. Zintegrowane zabezpiecze-
nie przed zbyt wysoką temperaturą, wyłącza auto-
matycznie obieg ogrzewania podłogowego w razie 
przekroczenia temperatury 55ºC, bez konieczności 

Rys. 2 (fot. de dietrich)
Pobierz

3

4

Fo
t. 

Pu
rm

o

Fo
t. 

Pu
rm

o

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2016/01/rys.-2-fot.-De-Dietrich.png


24s t r.0 2 / 2 0 1 6
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

du mieszającego, jest to o tyle ważne i o tym na-
leży bezwzględnie pamiętać, że na takim źródle 
ciepła zawsze możemy podnieść temperaturę za-
silania, co może przysporzyć nam nie lada kłopo-
tów. Możemy wtedy zastosować jeden rodzaj roz-
dzielacza zarówno do grzejników naściennych, jak 
i do ogrzewania płaszczyznowego. Jest nim bez-
względnie rozdzielacz wyposażony we wkładki ter-
mostatyczne umożliwiające optymalną regulację 
hydrauliczną oraz przepływomierze, pozwalające 
na bardzo precyzyjne ustawienie wielkości prze-
pływów na każdym obiegu. Pamiętajmy, że opo-
ry hydrauliczne pomiędzy tymi dwoma systema-
mi mogą się znacznie między sobą różnić i starajmy 
się, aby pętle ogrzewania podłogowego miały zbli-
żone do siebie długości całkowite przewodów. Po-
zwoli to na optymalną możliwość wyregulowania 
hydraulicznego wszystkich obiegów.
Oczywiście najlepszym dodatkowym wyposaże-
niem jest dobranie napędów termicznych (siłowni-
ków), które wraz z termostatami naściennymi będą 

odpowiednio reagowały na zmianę temperatury  
w pomieszczeniach poprzez zamykanie lub otwiera-
nie poszczególnych obiegów. Pamiętajmy jednak, że 
przy jednoczesnym zastosowaniu dwóch systemów 
w jednym pokoju, salonie, kuchni lub łazience nale-
ży przypomnieć sobie uwagi omówione w śródtytule 
„Dwa systemy w jednym pomieszczeniu”. Natomiast 
brak takich elementów sterujących (wykonawczych) 
może skutkować przegrzewaniem i niepotrzebnym 
narażeniem użytkowników na dodatkowo ponoszo-
ne koszty eksploatacyjne.

Różne systemy na różnych 
kondygnacjach

Opcją często stosowaną jest dwa różne systemów 
na różnych kondygnacjach. Najczęściej układy ta-
kie są wykonywane w domach jednorodzinnych, 
gdzie na poziomie parteru jest rozłożona podłogów-
ka, a na piętrze zainstalowane są grzejniki naścien-
ne. Sposób rozprowadzenia takiej instalacji odbywa 
się za pomocą odpowiednich rozdzielaczy (wyposa-
żonych ewentualnie w układ mieszający), zamonto-
wanych w podtynkowych szafkach, tak aby nie rzu-
cały się zbytnio w oczy. Bardzo ważną kwestią jest 
właśnie odpowiednie wyposażenie każdego z obie-
gów w pompy, ale także wyposażenie w odpowied-
nią armaturę regulującą np. przepływy. Pamiętajmy, 
że opory hydrauliczne ogrzewania podłogowego są 
dużo wyższe w porównaniu do typowej instalacji 
opartej na grzejnikach. Dobra regulacja nastaw na 
zaworach termostatycznych i odpowiednia regulacja 
zapewni domownikom optymalny komfort cieplny  
i zadowolenie z prawidłowej pracy całej instalacji. Na 
pewno na jego poprawę wpłynie w sposób znaczą-
cy zastosowanie naściennych termostatów z opcja-
mi programowania godzinowego lub tygodniowego. 
Po przyjściu z pracy i odpowiednim zaprogramowa-
niu – szczególnie ogrzewania podłogowego – będzie-
my mogli się cieszyć uczuciem ciepła w pomieszcze-
niach bez zbędnej zwłoki czasowej.  

szybkim czasem reakcji zarówno w fazie nagrzewa-
nia (włączenia), jak i w fazie ochładzania (wyłączenia)  
w porównaniu do systemu ogrzewania płaszczyzno-
wego, którego czas reakcji jest kilkukrotnie dłuższy. 
Najwyraźniej widać to przede wszystkim podczas wie-
trzenia lub nagłego wzrostu nasłonecznienia przez 
okna, gdzie można stwierdzić 5-minutowy czas na-
grzewania dla grzejników w porównaniu do 27-mi-
nutowego okresu czasu dla podłogówki. Istotną rolą 
jest właśnie prawidłowe dopasowanie tych czasów 
poprzez odpowiednie zastosowanie termostatów, 
np. z możliwością zaprogramowania godzinowego. 
unika się wtedy sytuacji, że np. w okresie zimowym 
po wejściu do domu po 8-9 h nieobecności i włącza-
ją się dwa systemy w jednakowym czasie, co powo-
duje, że instalacja grzejnikowa szybciej dogrzewa 
pomieszczenie do wymaganej (ustawionej) tempe-
ratury, a z uwagi na większą bezwładność cieplną, 
podłogówka się na dobre nie rozpędzi i po krótkim 
czasie zostaje ona wyłączona z uwagi na sygnał po-
dany z termostatu z informacją, że wymagana tem-

peratura została osiągnięta. W takich przypadkach 
najlepszym wyjściem jest ustawienie włączenia pod-
łogówki z wyprzedzeniem czasowym i ten system 
należy potraktować jako priorytetowy, a instalację 
grzejnikową potraktować jako dodatkowe źródło 
ciepła dla przypadku konieczności bardzo szybkie-
go dogrzania pomieszczenia. unikamy w ten spo-
sób niepotrzebnej i bezowocnej pracy podłogówki, 
co będzie przekładało się na finansowe oszczędno-
ści w kosztach eksploatacyjnych.

Jeden rozdzielacz do dwóch systemów?

Przy zastosowaniu niskotemperaturowego źródła 
ciepła (kocioł kondensacyjny, pompa ciepła) może 
zdarzyć się sytuacja, że będziemy mogli zastosować 
jeden rozdzielacz do dwóch systemów grzewczych. 
Dlaczego? Ponieważ pozwalają na to niskie warto-
ści temperatury zasilania czynnika grzewczego, któ-
rych nie należy przekraczać powyżej wartości 55ºC. 
W przypadku gdy nie zastosujemy żadnego ukła-
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  Rettig Heating sp. z o.o. jest częścią koncer-
nu rettig ICC Group, największego światowego pro-
ducenta grzejników.

Sztandarową marką koncernu Rettig jest Purmo, 
niekwestionowany lider na wielu rynkach europej-
skich, również w Polsce. Pod marką Purmo, w Pol-
sce sprzedawane są grzejniki: płytowe, łazienkowe, 
dekoracyjne, konwektorowe, kanałowe, kolumno-
we, elektryczne oraz ogrzewanie podłogowe i sys-
temy rurowe. Na wszystkie produkty Purmo udzie-
lana jest 10-letnia gwarancja.
Koncern rettig Heating od lat spełnia europejskie 
standardy jakości wyznaczone przez British Stan-
dards Institution. W 1995 r. ta brytyjska instytucja 
przyznała firmie certyfikat jakości ISO 9002; nato-
miast pod koniec 2003 r. rettig Heating otrzymał 
certyfikat ISO 9001 potwierdzający najwyższą jakość 
produktów Purmo. Polska fabryka rettig Heating  
w rybniku uzyskała również certyfikat ekologiczny 
ISO 14001 przyznawany za realizowanie polityki przy-
jaznej środowisku. Firma jest również laureatem wie-
lu nagród, m.in.: „Budowlana Marka roku”, „Jakość 
roku”, „Dobry produkt”.  

Grzejniki Purmo
do łazienek

roberT SkomorowSki

→ nowość rynkowa 
LEROS
Moc grzewcza: 607 i 870 W
Wymiary: wys. 1224 i 1812 mm, szer. 600 mm
Materiał: wysokiej jakości profil stalowy
Maks. ciśnienie robocze: 10 bar
Maks. temp: 110oC
Podłączenie: 6 otworów z gwintem wewnętrznym ½”
Wyposażenie podstawowe: 4 zawieszenia, 3 korki 
GW ½”, odpowietrznik GW ½”, kołki i śruby
Kolor: biały rAL 9016, pozostałe kolory z palety rAL 
oraz kolory metaliczne na zamówienie
Cena netto: 1262, 1540 zł netto
Leros zwraca uwagę nowoczesną linią tradycyjne-
go produktu. Odważny design inspiruje prostą for-
mą podkreślając swą wyjątkowość. 
Duży przekrój kolektorów (28 mm) nadaje solidnego 
wyglądu, a większe przestrzenie między nimi umoż-
liwiają komfortowe suszenie ręczników na grzejniku.

→ najbardziej popularny 
SANTORINI 
Moc grzewcza: 300-1447 W
Wymiary: wys.: 714, 1134, 1470, 1764 mm, szer. 400, 
500, 600, 750, 900 mm 
Materiał: wysokiej jakości profil stalowy
Maks. ciśnienie robocze: 10 bar
Maks. temp: 110oC
Podłączenie: 4 otwory z gwintem wewnętrznym ½”
Wyposażenie podstawowe: zawieszenia o regulo-
wanej odległości od ściany, korek zaślepiający, od-
powietrznik ½”
Wyposażenie dodatkowe: wieszak ręcznikowy okrą-
gły chromowany, wieszak typ C chromowany, grzał-
ka elektryczna
Kolor: biały rAL 9016, pozostałe kolory z palety rAL 
oraz kolory metaliczne na zamówienie
Cena: 431-632 zł netto
Dla tych, którzy chcą wymienić stary grzejnik na nowy 
bez konieczności przerabiania instalacji polecamy 
grzejnik Santorini A – model dostępny z przyłącza-
mi bocznymi z prawej lub lewej strony.

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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→ półka wyższa 
MUNA
Moc grzewcza: 470-1464 W
Wymiary: wys. 230-2030 mm, szer. 500-1200 mm
Materiał: wysokiej jakości profil stalowy
Maks. ciśnienie robocze: 4 bary
Maks. temp: 110oC
Podłączenie: 2 króćce przyłączeniowe o średnicy ½”
Wyposażenie podstawowe: zawieszenia o regulo-
wanej odległości grzejnika od ściany odpowietrznik 
ręczny średnicy ⅛” korek zaślepiający. 
Kolor: biały rAL 9016, pozostałe kolory z palety rAL 
oraz kolory metaliczne na zamówienie
Cena: 873-1869 zł netto
Grzejnik jest dostępny w wysokościach pozwalają-
cych na montaż pod oknem – najmniejszy rozmiar 
o wysokości 53 cm i długości 80 cm zmieści się nie-
mal wszędzie. 

→ najwyższa półka
APOLIMA
Moc grzewcza: 558-1300 W
Wymiary: wys. 830-1730 mm, szer. 650, 800 mm
Materiał: wysokiej jakości profil stalowy
Maks. ciśnienie robocze: 4 bary
Maks. temp: 110oC
Podłączenie: 2 otwory z gwintem wewnętrznym ½”
Wyposażenie podstawowe: zawieszenia o regulo-
wanej odległości od ściany, korek i odpowietrznik ½”
Wyposażenie dodatkowe: wieszak prosty, wieszak 
okrągły, wieszak ręcznikowy typ V, grzałka elek-
tryczna
Kolor: biały rAL 9016, pozostałe na zamówienie
Cena netto: 1930-3013 zł netto
Sposób podłączenia grzejnika Apolima do instala-
cji centralnego ogrzewania predysponuje ten model 
do współpracy ze zintegrowanymi zaworami w tym 
zaworem TempCo VT. Zasilanie i powrót zawsze od 
dołu (można zamieniać miejscami).

  SBS jest właścicielem trzech marek

• DELFIN – marka oferująca systemy sanitarne  
do kuchni i łazienki;
• KELLER – marka premium przeznaczona  
do tworzenia kompletnych systemów grzewczych  
i sanitarnych;
• NANOPANEL – marka retail przeznaczona  
do tworzenia kompletnych systemów grzewczych  
i sanitarnych.  

SBS sp. z o.o. to największa w Polsce sieć hurtowni z branży 
instalacyjnej, sanitarnej, grzewczej i sieci zewnętrznych. 
Współpracuje ze 180 punktami 
handlowymi na terenie całej Polski. 
W swojej ofercie posiada ponad 
363 000 produktów dostarczanych 
przez 235 topowych branżowych 
producentów.

Grzejniki 
łazienkowe 
Delfin

olGa GreTka
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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
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Delfin Graphite
Delfin Graphite to stalowy grzejnik łazienkowy  
o nowoczesnym designie. Połączenie płaskich pro-
fili, trójkątnych kolektorów oraz wykończenia struk-
turalnego w kolorze grafitowym nadaje mu niepo-
wtarzalny charakter. Kształty grzejnika doskonale 
współgrają z każdym typem armatury łazienkowej, 
zarówno kwadratowym, jak i owalnym. 
Dodatkowym atutem modelu Delfin Graphite jest 
możliwość współpracy z grzałką elektryczną, co 
pozwala na ogrzewanie łazienki także poza sezo-
nem grzewczym.
• wersje kolorystyczne – grafitowa strukturalna
• rozstaw przyłączy: 435 mm
• cena katalogowa – 670 zł
• wymiary (szer.xwys.) – 512x1200 mm
• moc grzewcza dla parametrów 75/65/20°C – 554 W
• moc grzewcza dla parametrów 90/70/20°C – 684 W

Delfin Exclusive
Grzejniki Delfin Exclusive zostały zaprojektowane 
zgodnie z najnowszymi trendami mody, dzięki cze-
mu doskonale komponują się z nowocześnie urzą-
dzonymi wnętrzami. 
rurki o przekroju okrągłym zastąpiono w nich rur-
kami prostokątnymi, co dodatkowo podnosi walo-
ry funkcjonalne produktu.
• wersje kolorystyczne – biała, srebrna
• rozstaw przyłączy – 500 mm
• wymiary: szer. – 580 mm, wys. – 695, 945, 1210, 1410, 
1725 mm
• moc grzewcza dla parametrów 75/65/20°C 
– 356, 485, 621, 724, 886 W
• moc grzewcza dla parametrów 90/70/20°C 
– 447, 608, 779, 908, 1111 W
• cena katalogowa – od 433,02 zł (w zależności 
od modelu)

Delfin Elegance
Grzejnik Delfin Elegance to połączenie klasyki z nowo-
czesnością. Perfekcyjna jakość wykończenia w połącze-
niu z rurkami o przekroju okrągłym sprawiają, że będzie 
on dobrym dopełnieniem łazienki. W ofercie dostępne 
są cztery modele, różniące się pomiędzy sobą wysoko-
ścią oraz mocą cieplną, co zapewnia łatwość doboru 
wersji odpowiedniej do zapotrzebowania cieplnego.
• wersje kolorystyczne – biała, srebrna
• rozstaw przyłączy: 496 mm
• wymiary: szer. – 496 mm, wys. – 712, 1122, 1409, 
1741 mm
• moc grzewcza dla parametrów 75/65/20°C – 337, 
560, 719, 874 W
• moc grzewcza dla parametrów 90/70/20°C – 423, 
703, 902, 1096 W
• cena katalogowa – od 364,92 zł (w zależności 
od modelu)

Delfin Slim
Grzejniki Delfin Slim, ze względu na swój smukły 
kształt, to doskonałe rozwiązanie zwłaszcza do nie-
wielkich łazienek. Swoją popularność zyskały one 
również dzięki ponadczasowej formie z rurkami o 
przekroju okrągłym, klasycznemu wyposażeniu oraz 
optymalnemu stosunkowi ceny do jakości. 
Grzejniki Delfin Slim oraz w dwóch wersjach podłą-
czenia: dolnym i bocznym oraz kilku wariantach, je-
śli chodzi o szerokość, wysokość i rozstaw przyłączy.
• wersje kolorystyczne – biała
• rodzaj podłączenia dolne lub boczne
• rozstaw przyłączy 250 lub 350 mm (dolne), 500 
lub 800 mm (boczne)
• wymiary – szer. 400 mm, wys. 686, 915, 1173 mm
• moc grzewcza dla 75/65/20°C – 378-603 mm
• cena katalogowa – od 249,41 zł (w zależności  
od modelu)
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  COSMO jest marką koncernu rettig ICC Group, 
największego światowego producenta grzejników. 
Koncern jest wiodącym w Europie producentem 
technologii grzewczych, wyznaczającym technicz-
ne standardy, którego szerokie portfolio zawiera 
pełen asortyment grzejników: zaczynając od płyto-
wych, poprzez konwektorowe, łazienkowe, kolumno-
we, kanałowe, a kończąc na niepowtarzalnej palecie 
grzejników dekoracyjnych. Poprzez ciągłe innowacje 
w zakresie efektywności energetycznej i znakomite 
designerskie koncepcje, firma dba, aby jej produkty 

wzbudzały zachwyt wśród projektantów i inżynie-
rów oraz użytkowników ogrzewanych pomieszczeń. 
Jako innowacyjny producent przyszłościowych roz-
wiązań grzewczych oferuje zaawansowane techno-
logie emisji ciepła oraz najwyższy komfort cieplny, 
a wszystko to zgodnie z zasadami ochrony środowi-
ska naturalnego.
COSMO oferuje produkowane w Austrii grzejniki o naj-
wyższych standardach. Grzejniki spełniają liczne mię-
dzynarodowe normy jakościowe, a procesy produkcji 
we wszystkich fabrykach posiadają certyfikaty ISO.  

Dekoracyjne 
grzejniki 
COSMO 

liDia bohDanowicz

COSMO STANDARD
Moc grzewcza: 286-1326 W dla 75/65/20°C
Wymiary: wys. 700, 1100, 1500, 1800 mm, szer. 400, 
500, 600, 750, 900 mm 
Materiał: wysokiej jakości profil stalowy
Maks. ciśnienie robocze: 10 bar
Maks. temp: 110oC
Podłączenie: 4 otwory z gwintem wewnętrznym ½”
Wyposażenie podstawowe: niklowany, mosiężny od-
powietrznik GZ ½”, niklowana, mosiężna zaślepka  
GZ ½”, zestaw montażowy
Wyposażenie dodatkowe: wieszaki, półka szklana, 
grzałka elektryczna
Kolor: biały rAL 9016
Cena: 376-909 zł netto
Model STANDArD to klasyk wśród grzejników łazien-
kowych. Wykonany z profili stalowych o przekroju ko-
łowym, w technologii spawania kolektorów od we-
wnątrz, co gwarantuje doskonałe połączenia bez 
widocznych spawów. Produkowany w kolorze bia-
łym. Możliwość montażu grzałki elektrycznej oraz 
doboru dodatkowych akcesoriów jak wieszaki i pół-
ki. Doskonałe połączenie jakości i ceny. 

RZYM
Moc grzewcza: 850-2274 W
Wymiary: wys. 1600 i 1800 mm, szer. 510, 882, 1030, 
1238 mm
Materiał: wysokiej jakości profil stalowy
Maks. ciśnienie robocze: 10 bar
Maks. temp: 110oC
Podłączenie: 3 x GW ½" oraz 3 x GW ¼" (dla odpo-
wietrznika i zaślepek)
Wyposażenie podstawowe: niklowany, mosiężny, ob-
rotowy odpowietrznik GZ ¼”, dwie niklowane, mo-
siężne zaślepki GZ ¼”, niklowana, mosiężna zaślep-
ka GZ ½”; zestaw montażowy w kolorze grzejnika; 
zestaw wspomagający montaż
Kolor: 45 kolorów – z palety rAL oraz metaliczne 
Cena netto: 2068-2378 zł netto
rZYM to grzejnik, który daje wiele możliwości dzię-
ki delikatnej formie. Przykuwa wzrok w każdym po-
mieszczeniu, a jednocześnie wyróżnia się praktycz-
ną funkcjonalnością. Dostępny w bogatej kolorystyce 
rAL i kolorów specjalnych.
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WIEDEŃ-VM SPA
Moc grzewcza: 613-1306 W 
Wymiary: wys. 1200, 1500, 1800 mm, szer. 505, 605, 
755 mm
Materiał: wysokiej jakości profil stalowy
Maks. ciśnienie robocze: 10 bar
Maks. temp: 110oC
Podłączenie: 2 x GZ ¾” (dla kątowego zestawu zaworo-
wego), 2 x GW ½” oraz 1 x GW ¼” (dla odpowietrznika)
Wyposażenie podstawowe: niklowany, mosiężny, 
obrotowy odpowietrznik GZ ¼“, dwie niklowane, 
mosiężne zaślepki GZ ½”; kątowy zestaw zaworowy 
do instalacji dwururowej; osłona zestawu w kolorze 
grzejnika; zestaw montażowy w kolorze grzejnika, 
zestaw wspomagający montaż
Wyposażenie dodatkowe: grzałka elektryczna 
Kolor: biały rAL 9016, pozostałe kolory z palety rAL 
oraz kolory metaliczne na zamówienie
Cena: 1508-2584 zł netto
Jednostronnie otwarte rury grzewcze i proste, pionowe li-
nie panela połączone z nowoczesną technologią podłą-
czenia środkowego czynią grzejnik WIEDEŃ-VM SPA desi-
gnerskim elementem każdej łazienki. Grzejnik WIEDEŃ-VM 
SPA to przestronne miejsce do suszenia i wieszania tek-
styliów czy ręczników. Model może występować jako jed-
no- lub dwukolorowy w dowolnym zestawieniu kolorów. 

NERO DECOR
Moc grzewcza: 451-968 W
Wymiary: wys. 1000, 1400, 1800 mm, szer. 530, 630 mm
Materiał: wysokiej jakości profil stalowy
Maks. ciśnienie robocze: 10 bar
Maks. temp: 110oC
Podłączenie: 1 x GW ¼” (dla odpowietrznika); 2 x GZ ¾”  
(podłączenie kątowe lub proste)
Wyposażenie podstawowe: zintegrowany zestaw za-
worowy z głowicą termostatyczną; niklowany, mosięż-
ny, obrotowy odpowietrznik GZ ¼”; zestaw montażo-
wy w kolorze grzejnika; 2 sztuki zestawu kątowego  
i alternatywnie 2 sztuki zestawu prostego, zestaw 
wspomagający montaż.
Wyposażenie dodatkowe: grzałka elektryczna.
Kolor: 12 wzorów na ciemnym lub jasnym panelu, 
45 kolorów rAL
Cena netto: 3945-8899 zł netto
Wyrazisty kolor oraz jednostronne otwarcie sprawiają, że 
model NErO jest szczególnie ekstrawaganckim rozwią-
zaniem. Asymetryczna budowa i niezliczony wybór kolo-
rów to kierunek na najnowsze trendy w sztuce użytkowej. 
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Steruj zdalnie ogrzewaniem kotła SAS 
– oszczędzaj czas i pieniądze

koszty ogrzewania nawet zimą można ograni-
czyć. Jeśli jeszcze połączyć oszczędności z możli-
wością nadzoru nad pracą kotła, bezpieczeństwo 
dzięki opiece serwisowej, otrzymamy korzyści 
warte zastanowienia. dzięki zdalnemu sterowa-
niu ogrzewaniem, poprzez platformę internetową  
e-multifun, łatwiej o optymalną temperaturę po-
mieszczeń dokładnie wtedy, kiedy tego potrzebu-
jemy bez strat ciepła.  

Kotłami podajnikowymi SAS ze sterownikiem MultiFun  
i złączem ETHErNET można zarządzać zdalnie za po-
mocą popularnych urządzeń mobilnych. 

Zakładając kon-
to na platformie  
e-multifun, otrzy-
mujemy bezpłat-
ny dostęp do zmiany takich parametrów, jak temperatu-
ra c.o., c.w.u., do aktywacji funkcji szybkiego podgrzania: 
prysznic, party, komfort, wietrzenie. O stanach alarmo-
wych dostaniemy powiadomienia SMS, E-MAIL. 
W wersji premium otrzymujemy także funkcję diagno-
zy pracy kotła, zdalną opieką instalatora, jeśli pojawi się 
konieczność pomocy specjalisty oraz wsparcie serwisu 
producenta. Za pomocą konta możemy dokonać także 
zgłoszenia serwisowego. 

http://www.instalreporter.pl
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Stosują po prostu termoregulację dla utrzymywania 
najbardziej „komfortowej” dla nich temperatury cia-
ła. My nie musimy już tego robić. Siedząc wygodnie 
przed telewizorem, wyciągamy z kieszeni smartfon, 
uruchamiamy aplikację i jednym palcem zwiększa-
my lub zmniejszamy temperaturę powietrza w po-
mieszczeniu. Gwałtowny rozwój urządzeń mobilnych 
spowodował, że jeszcze nigdy sterowanie systemami 
ogrzewania i chłodzenia w domach nie było tak pro-
ste, czytelne i przystępne dla użytkownika oraz nie 
oferowało tak rozbudowanej funkcjonalności. Póki 
co nie jest to jeszcze standardem, a raczej postrze-
gane jako gadżet, głównie z uwagi na wysokie koszty 
oraz małą świadomość korzyści, jakie ze sobą niesie. 
Obserwując jednak dynamikę rozwoju tej technolo-
gii w systemach grzewczych, może się okazać, że już 
za kilka lat będzie to podstawowym kryterium wy-
boru produktów przez klientów. Na dzień dzisiejszy 

niepodzielnie królują prostsze rozwiązania z manu-
alną regulacją temperatury powietrza, często tylko 
w jednym „reprezentatywnym” miejscu w budynku.

Komfort cieplny

Książkowa definicja komfortu cieplnego brzmi nastę-
pująco: stan komfortu cieplnego człowieka to stan 
jego zrównoważonego bilansu cieplnego z otocze-
niem (ilość ciepła wytwarzanego w wyniku metaboli-
zmu jest równa ilości ciepła traconego do otoczenia), 
przy jednoczesnym braku dyskomfortu lokalnego 
(nadmiernego przegrzania lub ochłodzenia frag-
mentu ciała).
Oprócz aktywności fizycznej oraz doboru odzieży, 
na komfort cieplny wpływają: temperatura i wilgot-
ność powietrza, średnia temperatura przegród oraz 
prędkość przepływu powietrza. W systemach central-

  Myślę, że każdy choć raz oglądał film przyrod-
niczy o egzotycznych regionach świata. Widok kro-
kodyli lub aligatorów śpiących na kamieniu i wygrze-
wających się w pełnym słońcu, leżących z otwartą 

paszczą lub pływających w wodzie z wystawionymi 
jedynie nozdrzami i oczami robi piorunujące wra-
żenie. Czy zwierzęta te pozują do zdjęć, żeby zała-
pać się na okładkę National Geographic? Nie sądzę. 

Główną ideą systemów sterowania ogrzewaniem lub chłodzeniem w budynku 
jest zapewnienie komfortu cieplnego ludziom oraz ograniczenie zużycia energii 
przez system grzewczy lub chłodzący. Czym jest komfort cieplny? Jest kluczowym 
czynnikiem właściwego mikroklimatu pomieszczeń, od którego zależy dobre 
samopoczucie człowieka. Poprzez zapewnienie komfortu cieplnego, polepsza się 
mikroklimat i jakość życia.

Systemy sterowania 
ogrzewaniem/chłodzeniem

marcin koTaS 
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fą dzienną ogrzewaną przez „podłogówkę” można ją 
wysterować jednym termostatem, ale wtedy przy du-
żych przeszkleniach i ścianach zewnętrznych miesz-
kańcy odczuwać będą dyskomfort, ponieważ tem-
peratura jest niższa niż w środku pokoju. Na etapie 
projektowania wystarczy przewidzieć strefę brzego-
wą i do niej osobny termostat.

Programowanie sterowania

Systemy sterowania programuje się na kilka spo-
sobów. Najczęściej to sterownik centralny umiesz-
czony w miejscu reprezentatywnym i połączony ze 
źródłem ciepła pełni funkcję programatora oraz ter-
mostatu. Niektórzy producenci kotłów oferują dwa 
takie sterowniki, aby zdywersyfikować sterowanie 
kondygnacjami w domach piętrowych. równocze-
śnie sterownik pogodowy dokonuje pomiaru tem-
peratury zewnętrznej, żeby dzięki krzywej grzewczej 
jak najlepiej dopasować wydajność w stosunku do 
zapotrzebowana na ciepło. Z punktu widzenia kom-
fortu cieplnego brakuje tu jednak regulacji indywi-

dualnej w pomieszczeniach, względnie strefach. 
Dodając zwykłe termostaty bez sterowania czaso-
wego i wpływu na sterownik centralny źródła cie-
pła, uzyska się system, który w pewnym sensie zda 
egzamin, jeśli od ustawionego wcześniej harmono-
gramu nie będzie odstępstw. Np. pomieszczenia  
o większym zapotrzebowaniu na ciepło niż miejsce 
reprezentatywne będą wciąż niedogrzane. Jeżeli je-
den z domowników postanowi położyć się później 
spać, zmarznie, ponieważ sterownik centralny ob-
niży temperaturę, mimo iż jego termostat pokojo-
wy będzie chciał ją podtrzymywać. 

nego ogrzewania i chłodzenia z oczywistych wzglę-
dów mamy wpływ na jeden z tych parametrów, ale 
z punktu widzenia budynków mieszkalnych to klu-
czowy czynnik. Jeśli sterujemy temperaturą po-
wietrza w pomieszczeniach 
(pochodną jest również tem-
peratura przegród), to jaka 
powinna ona być, aby osią-
gnąć komfort cieplny? Z prze-
prowadzonych badań wyni-
ka, że optymalną temperaturą  
w pomieszczeniu mieszkal-
nym jest 20°C, przy czym naj-
bardziej korzystny pionowy 
rozkład temperatury – 23-24°C 
na poziomie stóp, 20°C klatki 
piersiowej oraz 19°C głowy. W rzeczywistości kom-
fort cieplny jest uczuciem subiektywnym, dlatego 
wymagania domowników mogą być bardzo różne. 
Zimową porą preferowana temperatura u różnych 
osób może się wahać od 19°C do 23°C, a latem od 
20°C do 24°C. Toteż instalacja grzewczo-chłodzą-
ca oprócz sterowania źródłem ciepła musi być wy-
posażona dodatkowo w indywidualny system ste-

rowania strefą lub pomieszczeniem, ponieważ tak 
różnych oczekiwań nie da się pogodzić, ustawiając 
jedną średnią temperaturę. 
Druga kwestia to rozmieszczenie pomieszczeń w bu-

dynku, które ma wpływ na 
liczbę przegród chłodzących  
i okien, kondygnację oraz usy-
tuowanie względem stron 
świata, czyli nasłonecznie-
nie pomieszczeń. rodzaj po-
mieszczeń też ma znaczenie. 
Łazienki i pralnie mają wyższą 
temperaturę powietrza niż sa-
lon, kuchnia czy pokoje sy-
pialne, a w pomieszczeniach 
użytkowanych okazjonalnie 

utrzymywana jest obniżona temperatura ekonomicz-
na. Poza tym w pomieszczeniach wilgotnych nie sto-
suje się chłodzenia (np. płaszczyznowego). Dla zapa-
nowania nad taką ilością czynników niezbędna jest 
dobrze zaprojektowana i wykonana regulacja indy-
widualna. Stosowanie półśrodków zmniejszy kosz-
ty zakupu systemu, ale nie zapewni takiej precyzji  
i funkcjonalności. Przykładowo w domu z dużą stre-

Jakie termostaty i co chcemy osiągnąć?

Dla zapewnienia komfortu cieplnego wystarczą ter-
mostaty manualne, względnie cyfrowe bez stero-
wania czasowego. Z drugiej strony system sterowa-
nia bez możliwości programowania cykli dobowych 
z harmonogramem tygodniowym nie wygeneruje 
oszczędności. Pomijam kwestię biegania po poko-
jach i ręcznego obniżania lub zwiększania tempe-
ratury, bo nie ma to nic wspólnego z wygodą ob-
sługi systemu. 
Obecnie standardem wśród urządzeń do stero-
wania są termostaty elektroniczne PI lub PId 
z typem regulacji on/off, PWM lub płynnej kilku-
stopniowej. 

regulacja on/off, czyli włącz/wyłącz, jest naj-
prostsza, jednak najmniej dokładna. Wartość hi-
sterezy wynosi zazwyczaj 0,5°C, a zatem am-
plituda wahań temperatury 1°C. regulacja PWM  
i płynna są już bardziej zaawansowane, a dzięki temu 
dokładniejsze, ponieważ wahanie temperatury wyno-
si około 0,5°C. Odbywa się to jednak kosztem dłuż-
szej reakcji systemu ogrzewania lub chłodzenia. re-
gulacja typu PWM daje dobre efekty w systemach 
sterowania ogrzewaniem i chłodzeniem płaszczy-
znowym, dlatego liderzy wśród producentów sprzę-
tu do sterowania „podłogówką” oferują właśnie ta-
kie urządzenia.

Komfort cieplny to po 
prostu brak uczucia 
ciepła lub chłodu oraz 
częściowego wychłodzenia 
(np. głowy przez siedzenie 
przy otwartym oknie) lub 
przegrzania (np. nóg przez 
siedzenie blisko kominka).

Zatem systemy sterowania emiterem ciepła  
i źródłem ciepła muszą być zsynchronizowane, 
a de facto to system sterowania emiterem cie-
pła powinien być nadrzędny i umożliwiać pro-
gramowanie dobowe i tygodniowe. Sterownik 
źródła ciepła powinien wtedy odbierać sygnał 
o włączeniu lub wyłączeniu ogrzewania i od-
powiadać za wydajność źródła, a więc dzia-
łać najlepiej w trybie pogodowym. Taki układ 
spełnia oba kryteria, czyli zapewnia komfort 
cieplny i generuje oszczędności energii. 
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Podłogówka i grzejniki 
– jakie sterowanie

Czy taki układ sprawdzi się w domu z instalacją grzew-
czą wykonaną częściowo w ogrzewaniu podłogowym, 
a częściowo w grzejnikach? Tak, ponieważ na rynku są 
już dostępne systemy z komunikacją bezprzewodową, 
które łączą sterowanie ogrzewaniem podłogowym  

i grzejnikami poprzez głowice zasilane na baterie. 
Poza tym grzejnikiem można też sterować siłownikiem 
elektrycznym podłączonym do termostatu. Nawet je-
śli zastosujemy klasyczną głowicę termostatyczną, 
pomieszczenia wyposażone w grzejniki będą wystar-
czająco ogrzane, ponieważ mają mniejszą bezwład-
ność od ogrzewania podłogowego, które włączy się 
wcześniej, a to jego system sterowania jest nadrzędny. 
Taki system powinien być scentralizowany, tzn. za-
rządzany z jednego głównego nadrzędnego sterow-
nika (master), któremu będą podporządkowane 
strefowe lub pokojowe termostaty (slave). W bar-
dziej rozbudowanych syste-
mach sterownik master zbie-
ra informacje z termostatów 
slave i komunikuje się ze źró-
dłem ciepła, aby zapewnić 
właściwą wydajność urzą-
dzenia np. przez obniżenie lub 
podwyższenie krzywej grzew-
czej. Dodając do tego równa-
nia jeszcze pomiar tempera-
tury zewnętrznej otrzymamy 

efektywny układ z regulacją temperatury zasilania. 
Oprócz tych możliwości termostat master umożliwia 
szybki dostęp do parametrów wszystkich skomuniko-
wanych (podłączonych) urządzeń z jednego miejsca  
w domu, a dzięki rozwojowi technologii mobilnej  
z dowolnego miejsca na świecie.

Sterowanie chłodzeniem 
płaszczyznowym

Jeżeli system ma również sterować np. chłodze-
niem płaszczyznowym, termostat powinien być 

wyposażony w czujnik wilgotności, który zabez-
pieczy przed kondensacją pary wodnej, wyłącza-
jąc chłodzenie. Oprócz tego warto regulatory po-
kojowe wyposażyć w czujniki temperatury podłogi 
(ściany, sufitu), aby zabezpieczyć przed zbyt niską 
temperaturą powierzchni (zazwyczaj nie mniejsza 
niż 18°C). Dodatkowo moduł przełączający system 
pomiędzy funkcją grzania lub chłodzenia powinien 
być wyposażony w czujnik przylgowy na rozdzie-
laczu, który awaryjnie wyłączy instalację w razie 
spadku temperatury zasilania (zazwyczaj nie mniej-
sza niż 15°C).  

Oszczędności 

Na jakie oszczędności można liczyć  
w przypadku zastosowania regula-
cji indywidualnej lub strefowej i czy 
inwestycja w taki system się zwróci? 
Większość producentów deklaruje, 
że systemy sterowania są w stanie 
„przyciąć” do 20% kosztów energii. 
Weźmy na przykład typowy nowo bu-
dowany dom o powierzchni 200 m2,  
gdzie szacunkowe koszty ogrzewa-
nia w zależności od zastosowanej 
technologii emiterów i źródła ciepła 
będą się wahały w zakresie od 2,5 

do 5 tys. zł rocznie (warunki pogo-
dowe jak w dwóch ostatnich latach, 
region mazowiecki). Jeżeli założymy 
stopień oszczędności na poziomie 
15%, zmniejszamy koszty od 375 do 
750 zł. Średni koszt inteligentnego 
systemu sterowania ogrzewaniem 
lub chłodzeniem to od 2 do 3 tys. zł, 
w zależności od producenta. Zatem 
okres zwrotu takiego systemu to za-
ledwie kilka lat, a przecież dom to 
inwestycja na całe życie, więc jest to 
wydatek uzasadniony ekonomicznie.
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każ�dej� płasz�czy�zny� przez� otwar�cie
jed�nej�kla�py.�Ko�tły�Gi�gar�mo�gą�ogrze�-
wać�po�wierzch�nie�od�90�do�730�m².
Cha�rak�te�ry�zu�ją�się�bez�ob�słu�go�wą�pra�-
cą�na�wet�do�5�dni�na�jed�no�ra�zo�wym
za�sy�pie.� Ko�tły� są� do�stęp�ne� z� pal�ni�-
kiem� Duo� umoż�li�wia�ją�cym� spa�la�nie
mia�łu� wę�glo�we�go.� Gi�gar� ob�ję�ty� jest
gwa�ran�cją� 50� mie�się�cy.� Do�dat�ko�wy
ruszt�że�liw�ny�jest�w�ce�nie�ko�tła!�
l Ma�xdrew�to�ko�tły�do�spa�la�nia�drew�-
na.�Du�że�pa�le�ni�sko�umoż�li�wia�spa�la�-
nie�po�lan�o�dłu�go�ści�53�cm�już�w�naj�-

mniej�szej� jed�no�st�ce� o� mo�cy� 16� kW.
Zdej�mo�wa�na�kla�pa,�za�my�ka�ją�ca�ko�mo�-
rę�prze�pły�wu�spa�lin,�uła�twia�czysz�cze�-
nie�ko�tła�i�za�po�bie�ga�zja�wi�sku�co�fa�nia
pło�mie�nia�pod�czas�otwie�ra�nia�drzwi�-
czek.�Ko�tły�ty�pu�Ma�xdrew�wy�po�sa�żo�-
ne�są�w�ruszt�że�liw�ny�i�mo�gą�ogrze�wać
po�wierzch�nie�od�100�do�230�m².�Ob�ję�-
te�są�rów�nież�gwa�ran�cją�50�mie�się�cy.�
l Er�co�no�mik�to�ko�tły�mia�ło�we.�W�ko�-
tle�za�sto�so�wa�no�li�stwy�do�pro�wa�dza�ją�-
ce�po�wie�trze�na�ścia�nach�ko�mo�ry�spa�-
la�nia.�To�roz�wią�za�nie�umoż�li�wia�bar�-
dzo�wol�ne�spa�la�nie�mia�łu�wę�glo�we�go.

Gwa�ran�tu�je�my� sta�ło�pal�ność� 24� h� na
jed�no�ra�zo�wym�za�sy�pie.�Ko�tły�Er�co�no�-
mik�wy�po�sa�żo�ne�są�w�ruszt�że�liw�ny,
do�stęp�ne�wy�łącz�nie�w�wer�sji�ze�ste�ro�-
wa�niem.�Do�ko�tłów�wy�ma�ga�ne�są�ko�-
mi�ny�za�bez�pie�czo�ne�przed�dzia�ła�niem
spa�lin�mo�krych.�Moż�li�wość�ogrze�wa�-
nia�po�wierzch�ni�od�90�do�260�m².�Ob�-
ję�te�są�24-mie�sięcz�ną�gwa�ran�cją.

Piotr Ma chaj
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Armatura Premium + Systemy

Pozostałe informacje do uzyskania w:
Oventrop Sp. z o. o. Bronisze, ul. Świerkowa 1B 05-850 Ożarów Mazowiecki
Tel. (22) 752 94 47
e-mail: info@oventrop.pl www.oventrop.pl                      

Podwójne przyłącze grzejnikowe „Multiblock T” i termostat „Uni SH” stanowią najlepsze pod
względem techniki i wyglądu zewnętrznego rozwiązanie połączenia nowoczesnych grzejników
łazienkowych z instalacją c.o.
Po nałożeniu maskownicy dekoracyjnej armatura komponuje się wizualnie z grzejnikiem. 
Zalety:
- prostota i elegancja formy
- maskownice dekoracyjne w kolorze białym, chromowanym, antracytowym lub inox
- podejście proste lub kątowe
- łatwość utrzymania czystości dzięki gładkiej, zamkniętej powierzchni

      
       

     
     

     
    

   
     

    
   

    
  

 
    

     
   

     
  

   
   

 

    
 

 
 

 
 
 

   
   

  
   

   
  

   

Termostat „Uni SH” z podwójnym przyłączem grzejnikowym „Multiblock T”: 
armatura do grzejników dekoracyjnych

Innowacja + Jakość

Schemat instalacji
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  Program Instalator ma kilka cech wyróżniają-
cych go na tle rynku. Jako prestiżowy program lo-
jalnościowy Viessmann skupia najlepsze firmy insta-
latorskie na rynku z całej Polski. Cechuje go prosta 
i szybka rejestracja, bez żadnych opłat za rejestra-
cję i udział w programie. Premie i nagrody są prze-
znaczone dla wszystkich uczestników. Jednym sło-
wem: proste zasady!  

Rok 2016 przynosi zmiany w Programie Instalator firmy 
Viessmann. Ten kompleksowy partnerski program działający 
od dwóch lat wspiera instalatorów montujących urządzenia 
firmy Viessmann w najróżniejszy sposób: finansowy, na polu 
edukacji i szkoleń, w postaci nagród za określone działania. 
Nową edycję programu można by opisać w 4 hasłach jako:  
1. wysokie premie, 2. atrakcyjne nagrody, 3. oferty specjalne, 
rabaty, szkolenia, 4. mnóstwo nowości.

Program Instalator Viessmann 
to jeszcze więcej korzyści

Warto trzymać z mocną marką

Aż 5 NAGRóD DO ODEBRANIA

Program Instalator 2016 to nie tylko więcej szans  
na zdobycie gadżetów, ale także nowa lista nagród:
•  Za przystąpienie do Programu: teczka Instalatora 
– przydatne informacje o Programie.
•  Za pierwsze zarejestrowane urządzenie: 

spersonalizowana reklama magnetyczna na samochód.
•  Za trzecie zarejestrowane urządzenie: markowe spodnie robocze.
•  Za piąte zarejestrowane urządzenie: voucher na szkolenie Viessmanna. 
To nasz prezent dla Ciebie – z voucherem zapłacisz znacznie mniej za 
wybrane branżowe szkolenie, zakończone certyfikatem.
•  Za dziesiąte zarejestrowane urządzenie: praktyczna niespodzianka  
od Viessmanna. Markowe narzędzie, bardzo przydatne w Twojej pracy.

DODATKOWE PRZYWILEJE

Wyjątkowe oferty specjalne w sklepach partnerów.
unikalne gadżety z logo Viessmann.
Preferencyjne ceny na zakup gadżetów.

PREMIE

•  Atrakcyjna premia  
za każde zamontowane 
urządzenie Viessmann  
(objęte Programem).
•  Na bieżąco aktualizowana 

„Tabela urządzeń i premii”.
•  Podwójna premia, jeśli to samo urządzenie zgłosi 
także klient końcowy.
•  Wypłata premii już w kolejnym miesiącu  
(na kartę pre-paid).
•  Zgromadzone środki można wydać podczas 
zakupów w dowolnym sklepie

http://www.instalreporter.pl
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Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław
tel. 71 36 07 100, faks 71 36 07 101
www.viessmann.pl
infolinia serwisowa: 801 0 801 24
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STYPENDIUM  
W RAMACH AKADEMII 
VIESSMANN

uczestnicy Programu Instalator mogą 
skorzystać z unikalnego programu 
stypendialnego – ponad 3000 zł 
na 1 osobę! W ramach stypendium 
pokrywamy 50% kosztów nauki  
w ramach Akademii Viessmann.
Dla Ciebie i każdego z Twoich 
pracowników. Szkolenia kończą się 
certyfikatem OZE akceptowanym  
w całej unii Europejskiej.

SZKOLENIA  
I EDUKACJE

•  Stały kontakt ze specjalistami 
Viessmann w ramach infolinii  
dla instalatorów.
•  Zaproszenia na ekskluzywne 
prezentacje nowości w ofercie.
•  Najnowocześniejsza wiedza 
techniczna i branżowa.
•  Baza wiedzy z dostępem  
do nagrań ze szkoleń.
•  Atrakcyjne szkolenia  
i webinaria prowadzone  
przez ekspertów.

STRONA DLA INSTALATORA WWW.PROGRAMINSTALATOR.PL

Wszystkie informacje i aktualności na temat Programu Instalator znajdują się na dedykowanej 
stronie www.programinstalator.pl. Dzięki temu Instalatorzy mogą zapoznać się z zasadami 
Programu oraz śledzić na bieżąco ważne informacje.

STREFA INSTALATORA 
NA STRONIE WWW 
I APLIKACJA MOBILNA

Bądź w stałym kontakcie z Viessmannem:
- Twoje własne konto w Strefie Instalatora 
(z indywidualnym loginem i hasłem),
- darmowa aplikacja mobilna do pobrania.

Wszystkie potrzebne informacje  
w jednym miejscu:
- zgłaszanie nowo zainstalowanych 
urządzeń,
- lista zgłoszonych urządzeń,
- aktualna wysokość premii,
- historia zgłoszeń i wypłaconych premii.

DOłąCZ DO PROGRAMU 
INSTALATOR 2016

rejestracja i udział w Programie Instalator są 
bezpłatne. Zgłoszenie do Programu zajmie
dosłownie chwilę.
- formularz na stronie www.programinstalator.pl
- infolinia: (782 756 666)
- formularz papierowy dostępny na http://www.
programinstalator.pl/download/PI-regulamin-zal1.pdf  
lub w salonach firm partnerskich
Zarejestruj się już teraz, a pierwsze premie  
za zainstalowane urządzenia otrzymasz  
w przyszłym miesiącu.

łATWE ZGłASZANIE URZąDZEŃ

Zgłoszenie urządzenia przez Instalatora to podstawa  
do naliczenia premii. urządzenia możesz zgłaszać  
w najwygodniejszej dla Ciebie formie:
- formularz na stronie www, 
- aplikacja mobilna Viessmann, 
- papierowy formularz, 
- mms.
Pamiętaj, że jeśli urządzenie zgłosi także Twój Klient, 
Twoja premia ulegnie podwojeniu!

KONTAKT

www.programinstalator.pl, info@programinstalator.pl
782 756 666 (od poniedziałku do piątku w godz. 9-17)

http://www.instalreporter.pl
http://www.programinstalator.pl/download/PI-regulamin-zal1.pdf 
http://www.programinstalator.pl/download/PI-regulamin-zal1.pdf 
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  W wyposażeniu standardowym systemu 
klimatyzacji Mr. Slim znajduje się:
• trwały filtr wysokowydajny,
• pompka skroplin we wszystkich jednostkach ka-
setonowych,

• jednostki zewnętrzne napełnione fabrycznie czyn-
nikiem chłodniczym r410A.

Funkcja ogrzewania
Nawet przy niskiej temperaturze zewnętrznej wysokie 

współczynniki COP zapewniają niskie zużycie energii. 
Konwencjonalne instalacje grzewcze można często 
całkowicie zastąpić pompami ciepła. Jednostki ze-
wnętrzne z opatentowaną technologią Zubadan za-
wierają funkcję odszraniania, która skutecznie stabi-
lizuje komfort temperaturowy.

Nowy znak jakości dla klimatyzatorów pokojowych 
Zrzeszenie branżowe Fachverband Gebäude-Klima 
e.V. (FGK) przyznało wszystkim urządzeniom split  
z funkcją pompy ciepła firmy Mitsubishi Electric nowy 
znak jakości dla klimatyzatorów pokojowych. Za naj-
ważniejsze kryteria wyróżnienia uznano m.in.:

- najwyższą efektywność energetyczną – tylko urzą-
dzenia inwerterowe mogą nosić znak jakości,
- gwarantowaną dostępność części zamiennych  
w ciągu dwóch dni roboczych i przynajmniej przez 
okres dziesięciu lat,
- rozbudowaną ofertę szkoleń, pomoc podczas pla-
nowania i kompletną dokumentację,
- gwarantowane dotrzymanie danych technicznych 
zawartych w katalogach, parametry obliczane zgod-
nie z normą EN 14511.

Cicha praca
Wyciszone urządzenia wewnętrzne charakteryzuje 
się bardzo niskim poziomem hałasu podczas pra-
cy – od 27 dB(A). Ciche urządzenia zewnętrzne po-
zwalają z kolei zaoszczędzić na izolacji akustycznej, 
także na terenach z gęstą zabudową mieszkaniową 
i użytkową. Funkcja LOW NOISE obniża poziom hałasu  
o 3 dB(A), czyli zmniejsza odczucie hałasu o połowę.

Klimatyzatory z serii Mr. Slim idealnie 
nadają się do pomieszczeń średniej 
wielkości i mogą być montowane  
w układzie single split lub symultanicznym 
multisplit. Do serii Mr. Slim należą 
szczególnie energooszczędne i wydajne 
klimatyzatory, które można bez 
problemu zintegrować z wymagającym 
otoczeniem jakim są pomieszczenia 
gabinetów lekarskich, serwerowni, 
biur, sklepów czy restauracji. Właśnie 
tam liczy się cicha praca, wysoka 
niezawodność i niskie zużycie energii.

Klimatyzacja Mr. Slim w biurach, 
sklepach, serwerowniach…

Mitsubishi Electric specjalistą w średniej i dużej klimatyzacji

4-stronna jednostka kasetonowa z automatycznie opuszczanym grillem dedykowana jest do biur i sklepów. 
Kwadratowy kaseton zawiera cztery wyloty powietrza, które zapewniają rozdział powietrza bez przeciągów 
nawet przy bardzo niskiej wysokości stropu. ustawienie każdej żaluzji powietrznej można regulować osobno 
za pomocą pilota przewodowego. Opcjonalny czujnik isee mierzy temperaturę panującą w pomieszczeniu za 
pomocą czujników na podczerwień i kieruje strumień powietrza tak, aby rozkład temperatury w pomieszczeniu 
był możliwie najbardziej równomierny. Dodatkowo zapobiega to niepotrzebnemu przegrzaniu. W ten sposób 
można zmniejszyć zużycie energii oraz znacząco podnieść komfort. Automatycznie opuszczany grill, może być 
wysuwany nawet do 4 m. Funkcja ta ułatwia okresowe czynności serwisowe i czyszczenie

Odmiany systemu

• Zakres mocy od 3,5 kW do 44,0 kW do chłodzenia 
i grzania.
• Dwie, trzy lub cztery jednostki wewnętrzne w ukła-
dzie single split lub symultanicznym multisplit.
• Łatwe w montażu jednostki wewnętrzne w wyko-
naniu kasetonowym, podstropowym, kanałowym, 
ściennym i przypodłogowym.
• Energooszczędne jednostki zewnętrzne z funkcją 
pompy ciepła do wyboru w wersji Standard Inver-
ter, wydajnej Power Inverter i zoptymalizowanej na 
potrzeby ogrzewania Zubadan Inverter.
• Zasilanie 230 V, 1-fazowe, 50 Hz lub 400 V, 3-fazo-
we, 50 Hz.
• Klimatyzatory Mr. Slim można łączyć z rekuperato-
rami z systemem odzysku ciepła Lossnay. Pozwa-
la to uzyskać optymalny system pełniący zarazem 
funkcję klimatyzacji, jak i wentylacji.

http://www.instalreporter.pl
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w połączeniu z urządzeniami zewnętrznymi PuHZ-
-rP200/ 250YKA.

Nowy sterownik PAR-31MAA
Sterownik PAr-31MAA umożliwia bezpośrednią ko-
munikację między urządzeniem wewnętrznym a ze-
wnętrznym. Z poziomu sterownika można odczytać 
180 parametrów serwisowych i komunikatów o błę-
dzie z jednostki wewnętrznej (opcjonalna funkcja 

Easy Maintenance). Możliwość centralnego sterowa-
nia (za pomocą LonWorks® lub centralnego sterow-
nika) przez system zarządzania budynkiem.

Współpraca z kurtyną powietrzną
urządzenia Power Inverter mogą obsługiwać tak-
że kurtyny powietrzne. Inwerterowe urządzenia ze-
wnętrzne komunikują się wtedy z kurtynami powietrz-
nymi poprzez nowy interfejs Mitsubishi Electric.  

Wysoka moc chłodnicza jawna
Wysoka moc chłodnicza jawna urządzeń wewnętrz-
nych umożliwia skuteczne chłodzenie bez nadmier-
nego wysuszania pomieszczenia.

Przydatne funkcje
Do nich należy m.in. automatyczne przełączanie po-
między trybem chłodzenia i grzania. regulator zimo-
wy sprawia, że chłodzenie działa także w temperatu-
rze zewnętrznej do -15ºC (pod warunkiem ustawienia 
w miejscu chronionym przez wiatrem), co jest istot-

ne np. w przypadku serwerowni lub pomieszczeń 
technicznych, wymagających odprowadzania cie-
pła przez cały rok.

Ułatwienie montażu i serwisowania
urządzenia wewnętrzne o indeksie wydajności do 
P140 nie wymagają osobnych przewodów zasilają-
cych. Zasilanie elektryczne i transmisja danych mię-
dzy urządzeniem zewnętrznym a wewnętrznym od-
bywa się za pomocą kabla czterożyłowego. Długość 
instalacji chłodniczej może wynosić nawet 100 m 

Mitsubishi Electric B.V. 
Oddział w Polsce (Sp. z o.o.)
LES (Living Environment Systems)
ul. Łopuszańska 38C, 02-232 Warszawa
kontakt-les@mpl.mee.com, 
www.mitsubishi-les.pl

r
e

k
l

a
m

a

Zastosowanie w serwerowniach, pomieszczeniach technicznych, 
sklepach

urządzenia serii Mr. Slim doskonale nadają się do kli-
matyzowania pomieszczeń technicznych.
Duża powierzchnia wymiennika ciepła i wysoka wydaj-
ność sprawia, że urządzenia cechują się wysoką mocą 
chłodniczą jawną. 

Gwarantuje to niezawodne klimatyzowanie pomiesz-
czenia nawet przy bardzo niskim poziomie wilgotności 
powietrza. Dodatkowo też moc chłodniczą jawną moż-
na jeszcze podwyższyć, stosując następujące zestawie-
nia urządzeń zewnętrznych Power Inverter i urządzeń 
podstropowych.
urządzenia cechują się bardzo przydatną funkcją nad-

miarowości chroniącą przed brakiem klimatyzacji  
w przypadku awarii jednego z urządzeń.
Stan roboczy instalacji można przez cały czas mo-
nitorować poprzez zewnętrzne wejścia i wyjścia.

urządzenie podstropowe serii PCA-rP  to jednostki, która nadają się idealnie do stosowania w pomieszczeniach 
technicznych oraz serwerowniach. W połączeniu z urządzeniami zewnętrznymi serii Power Inverter osiągana 
jest wysoka wydajność. Ta kompletna seria obejmuje urządzenia o wydajności chłodniczej od 3,6 do 13,4 kW  
w siedmiu rozmiarach. W specjalnych kombinacjach dla pomieszczeń technicznych osiągane jest do 95% mocy

a b
Przykładowe jednostki zewnętrzne Standard Inverter (a) i Power Inverter (b). Te drugie to wysokiej 
mocy urządzenia oferujące liczne funkcje specjalne: funkcję nadmiarowości z automatycznym 
przełączaniem w razie usterki i do wyrównywania czasu pracy, technologię replace do łatwej 
wymiany systemów r22 bez konieczności wymiany instalacji; funkcję Easy Maintenance  
i automatyczną kontrolę poziomu czynnika chłodniczego

http://www.instalreporter.pl
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na przyjąć prędkość przepływu powietrza w okolicy  
15 m/s. Oczywiście zależnie od właściwości pyłu może 
to być nieco mniej, albo nawet 20-25 m/s dla pyłów 
ciężkich i lepkich). Przy takich prędkościach siła po-
rywania zanieczyszczeń w kanale jest na tyle duża, że 
ryzyko odkładania się pyłu w instalacji zostaje zredu-
kowane. Dodatkowo należy w miarę możliwości sto-
sować kształtki o jak najmniejszych oporach prze-
pływu i zawirowaniach, czyli kolana r = 1,5d, trójniki 
„orłowe”, odejścia 45°, redukcje i dyfuzory o możliwie 
małych kątach. Szczególną uwagę należy poświęcić 
kwestii przepustnic. Dobrym rozwiązaniem jest pro-
jektowanie biegu instalacji w taki sposób, żeby było 
ich jak najmniej. Przepustnice są elementami stwarza-
jącymi najwięcej problemów – powodują drastyczne 
zwiększenie strat ciśnienia na instalacji oraz są miej-
scem powstawania dodatkowych zawirowań i odkła-
dania się zanieczyszczeń w instalacji. Na domiar złe-
go, ze względu na dużą prędkość przepływu i duże 
ciśnienia w kanałach, przepustnice są elementem, 
który najczęściej ulega awarii ( np. wyrwanie moco-
wań). Jeżeli więc pojawia się już konieczność dore-
gulowania, warto zamiast zwykłych przepustnic za-
stosować gilotynowe lub soczewkowe. 
Trójniki na instalacjach tego typu też wymagają więk-
szej uwagi. Optymalnym rozwiązaniem jest zastosowa-
nie trójników z króćcem pod kątem 45° od dołu. Takie 

  Wymagania instalacji 
odciągającej opary

W zależności od właściwości zanieczyszczenia mo-
żemy podzielić na trzy grupy, gdzie dla każdej z nich 
instalacja powinna spełniać nieco inne wymagania.  
I tak do pierwszej grupy możemy zaliczyć opary – 
żrące, szkodliwe, wybuchowe, bądź po prostu 
nieprzyjemnie pachnące. Podstawowym wyma-
ganiem dla takiej instalacji będzie wykonanie jej  
w podwyższonej szczelności i dbałości oraz ewen-
tualnie odporności korozyjnej adekwatnej do wy-
ciąganych zanieczyszczeń. Dobrym rozwiązaniem 

jest także zastosowanie wentylatora wyciągowego 
na samym końcu instalacji, tak aby na całym swoim 
biegu pracowała na podciśnieniu – co w przypadku 
nieszczelności spowoduje przecieki powietrza z po-
mieszczeń do instalacji, a nie w drugą stronę.

Transport zapylonego powietrza

druga grupa to pyły. Podstawowym problemem przy 
transporcie powietrza zapylonego jest fakt odkładania 
się zanieczyszczeń w kanałach. Jako standard moż-

Wentylacja pomieszczeń, w których pojawiają się różnego rodzaju zanieczyszczenia 
powietrza, wymaga nieco odmiennego podejścia niż wentylacja bytowa w domach 
i biurach. Najważniejszym czynnikiem różniącym te układy jest obecność pyłu lub 
innych zanieczyszczeń w wyciąganym powietrzu.

Instalacje wentylacyjne  
i odpylające w warsztatach  
i halach produkcyjnych

Podstawowe zalecenia dla projektowania i montażu 

mariuSz SzczePkowSki

Zalecany sposób montażu trójnika w instalacjach 
transportujących zapylone powietrze

Przykład błędnie zamontowanego trójnika z przepustnicami i redukcji w instalacji odciągu mgły olejowej – w zaznaczonej strefie będzie występowało 
gromadzenie się dużych ilości oleju i przecieki na zewnątrz, a w skrajnym wypadku nawet oberwanie zawiesi
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położenie gwarantuje niskie straty ciśnienia i zapobie-
ga odkładaniu się zanieczyszczeń wewnątrz kanałów. 
Warto też zwrócić uwagę na odpowiednią odporność 
kanałów na ścieranie i przepalenie – zwłaszcza do-
tyczy to odcinków przewodów elastycznych i trans-
portu dużych ilości pyłów o właściwościach ścier-
nych (ceramika, kamień itp.).

Zanieczyszczenia mokre i tłuste

Problemem wymagającym nieco odmiennego podej-
ścia jest odciąg zanieczyszczeń mokrych i tłustych – 
mgieł, emulsji, lub dymów olejowych (np. wyciąg z ob-
rabiarek CNC). Instalacja powinna być wykonana ze 
spadkiem w stronę urządzenia filtracyjnego, a wszelkie 
redukcje powinny być wykonane jako asymetryczne – 
płaską częścią z dołu, aby zachować spadek. Trójniki 
należy dobierać z podejściem od dołu, żeby nie zbie-
rał się w nich olej, a kanały wentylacyjne jako rury ze 
szwem – montowane szwem do góry. Dobrym rozwią-
zaniem jest instalacja łączona na klamry, ale należy 
wcześniej upewnić się u producenta czy stosowane 
uszczelki są odporne na olej. Wyjątkową uwagę nale-
ży poświęcić przepustnicom, gdyż to na nich istnieje 
największe ryzyko wystąpienia przecieków. W żadnym 
wypadku nie należy stosować standardowych prze-
pustnic. W zależności od stosowanego oleju i jego stę-
żeń należy rozważyć kwestię zabezpieczenia instalacji 
przed pożarem (detekcja iskier, klapy odcinające itp.). 
 
Inne wskazówki

Oczywiście poza właściwościami zanieczyszczeń, 
również inne parametry są ważne. Bardzo często 
zdarza się, że projektując instalację nie docenia się 
wpływu temperatury przetłaczanego powietrza na 
osiągi wentylatora, a niestety im powietrze cieplej-
sze, tym ciężej uzyskać właściwy spręż wentylatora. 
Powyższe przykłady nie wyczerpują oczywiście 
wszystkich ciekawych właściwości pyłów, które mo-
żemy znaleźć w warsztatach i halach np. silnie elek-

trostatyczne, kleiste, o silnych właściwościach ścier-
nych, wybuchowe, palne itp.
Każde z zanieczyszczeń ma swoje specyficzne cechy, 
które mogą determinować zastosowanie konkretnych 
rozwiązań, a także dyskwalifikować inne. Co więcej, dla 

różnych pyłów, różne są zalecane wydajności powie-
trza na metr kwadratowy wkładów filtracyjnych. Warto 
więc każdorazowo upewnić się u dostawcy urządzeń 
czy dany filtr spełni swoje funkcje w danej aplikacji.
www.tecma.pl  

Wentylacja w spawalni

Standardowym przykładem instalacji odpylają-
cej jest wentylacja spawalni. Generalnie pył spa-
walniczy jest stosunkowo łatwy do transpor-
tu, wystarczy zachować prędkość w granicach  
13-15 m/s i unikać niepotrzebnych przewężeń  
i zawirowań. Warto też dopasować rozwiązania 
do potrzeb spawaczy – np. przez zastosowanie 
systemu push-pull dla spawania konstrukcji prze-
strzennych lub ramion wyciągowych do spawania 
mniejszych elementów. W przypadku ramion war-
to wyposażyć je w oświetlenie, co zachęca użyt-
kownika do utrzymywania ssawki blisko miejsca 
spawania (spełnia funkcję lampki podświetlającej).
Jednak bardzo często w parze ze spawaniem wystę-
puje proces szlifowania spawów. Pył szlifierski poza 
drobinkami metalu zawiera także cząstki tarcz szli-
fierskich, czyli materiału ściernego i tkaniny nośnej. 
Włókna tkaniny potrafią odkładać się w trójnikach, 
na przepustnicach, na odcinkach przewodów ela-
stycznych, a nawet na wystających końcówkach 
blachowkrętów. Zdarza się, że instalacja jest od we-
wnątrz wręcz „obrośnięta” mieszaniną włókien i py-
łów dodatkowo nasączoną oparami sprayów spawal-
niczych i wszystkim, co w powietrzu wewnętrznym 
się znajdowało. W przypadku zapalenia się od iskry 
urobek ten zaczyna się żarzyć, podsycany przepły-
wającym powietrzem. Towarzyszy temu bardzo 
wysoka temperatura (z rur potrafi spłynąć ocynk).  
Aby zminimalizować ryzyko pożaru i zmniejszyć jego 
skutki, warto zwrócić uwagę na unikanie zawirowań, 
kanały łączyć na uszczelki lub nity, a przed filtrem 
zastosować monitoring temperatury, który wyłą-
czy wentylator w razie zapłonu instalacji.

Przyłączenie okapów (nad robotami 
spawalniczymi) do instalacji centralnej

Działanie ramion wyciągowych (wersja  
z oświetleniem w ssawce)
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XVI Forum 
Termomodernizacja

Wielkimi krokami nadchodzi termin XVI Forum Ter-
momodernizacja, dorocznego spotkania człon-
ków Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Forum  
w tym roku odbędzie się 12 kwietnia w OSiR przy ul.  
Polnej 7A w centrum Warszawy. 
Jest to okazja do osobistych kontaktów i możliwość 
zapoznania się z najnowszymi informacjami z zakresu 
poszanowania energii. Kiedy w 2000 roku organizo-
wano pierwszą konferencję, termomodernizacja była 
ważnym i aktualnym tematem. ustawa o wspieraniu 
przedsięwzięć termomodernizacyjnych uchwalona  
w 1998 roku dostarczała wielu wątków do dyskusji.  
Audytorzy wymieniali doświadczenia i przestawiali 
standardy audytów. W miarę upływu lat tematyka Fo-
rum ewoluowała i obejmowała coraz więcej zagadnień.  
W tym roku jako temat wiodący wybrano „Audyty 
Efektywności Energetycznej w Przemyśle”. Spotka-
nie będzie podzielone na trzy części.
Cześć I poświęcona będzie normom prawnym do-
tyczącym efektywności energetycznej oraz roli au-
dytorów i Zrzeszenia w ich wdrażaniu. Przybliżona 
zostanie ustawa Efektywności Energetycznej i jej ure-
gulowania oraz ocena poziomu wdrożenia dyrekty-
wy EPBD – projekt ZEBrA 2020.
W części II przedstawione zostaną przykłady doty-
czące praktycznych działań w zakresie Efektywno-
ści Energetycznej w przedsiębiorstwach. Prelegenci 
zaprezentują narzędzia, procedury, a przede wszyst-
kim rozwiązania podnoszące efektywność energe-
tyczną w przemyśle. 
Ostatnia cześć III odnosić się będzie do systemów 
wsparcia efektywności energetycznej. Przedstawio-
ne będę wyniki wdrażania Programu Finansowania 
Energetyki Zrównoważonej w Polsce (program Pol-
seff1 i 2). Zostanie pokazana również aktualna oferta 
dofinansowań NFOŚiGW oraz BOŚ dot. efektywno-
ści energetycznej. 
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Szczelność urządzeń – szerokie pole zastosowań
Zaletą wymienników przeciwprądowych (podobnie 
jak krzyżowych) jest duża szczelność. Strumienie po-
wietrza nawiewanego i wywiewanego nie miesza-
ją się ze sobą, dzięki czemu mogą być instalowane 
w zdecydowanej większości obiektów. Znajdują za-
stosowanie wszędzie tam, gdzie np. należy zapew-
nić wysokie warunki higieniczne pomieszczeń, czy 
nie jest wskazane odzyskiwanie wilgoci z powietrza 
wywiewanego (hale basenowe). Palarnie to kolejny 
przykład pomieszczeń, w których wskazane jest sto-
sowanie szczelnych wymienników ciepła.
ryzyko zawracania powietrza wywiewanego w tego 
typu konstrukcji wymiennika praktycznie nie istnieje 

– do budynku dostarczane jest w 100% świeże powie-
trza zewnętrzne (poza przypadkami, gdzie zaprojekto-
wano celową i kontrolowaną recyrkulację powietrza). 
Warto tutaj przypomnieć, o możliwych ogranicze-
niach stosowania wymienników obrotowych właśnie 
przez niekontrolowane mieszanie i zawracanie stru-
mienia powietrza wywiewanego do świeżego nawie-
wanego. Należy rozróżnić szczelność wymienników 
ciepła od szczelności całego urządzenia. Ewentual-
ne niewielkie nieszczelności rekuperatora przeciw-
prądowego wynikają z konstrukcji centrali.
Poprzez odseparowanie strumieni powietrza od sie-
bie w wymiennikach przeciwprądowych nie odzysku-
je się wilgoci z powietrza zużytego. Z jednej strony 

  Dlaczego wymienniki przeciwprądowe
Przepisy związane z energooszczędnością instalacji 
wentylacyjnych zmuszają projektantów i inwesto-
rów do poszukiwania urządzeń charakteryzujących 
się coraz lepszymi parametrami. W kontekście cen-
tral wentylacyjnych (rekuperatorów) duże znacze-
nie ma sprawność odzysku ciepła. W odpowiedzi 
na zapotrzebowanie rynku producenci opracowa-
li tzw. wymienniki przeciwprądowe. Charakteryzu-
ją się one dużą czynną powierzchnią wymiany cie-
pła i osiągają temperaturową sprawność odzysku 
ciepła do 95%. Jest to wartość znacznie wyższa od 
wymienników krzyżowych, dla których maksymal-
na wartość odzysku ciepła wynosi 75%.

Centrale wentylacyjne wyposażone  
w przeciwprądowy wymiennik do 
odzysku ciepła charakteryzują się wysoką 
realną sprawnością temperaturową  
(do 95%), konstrukcją uniemożliwiającą 
mieszanie się strumieni powietrza 
oraz brakiem części ruchomych (nie 
występuje ryzyko awarii). 

Centrale wentylacyjne 
z wymiennikami 
przeciwprądowymi

Zalety, wady, informacje praktyczne

maGDalena SkorSka

Centrale wentylacyjne MISTrAL PrO

Firma PrO-VENT w 2016 roku wprowadziła do 
swojej oferty nowych typoszereg central wen-
tylacyjnych MISTrAL PrO, który to urządzenie 
zostało zgłoszone do konkursu Najciekawszy 
Produkt Forum Wentylacja 2016. To nowa od-
słona central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła  
MISTrAL PrO o udoskonalonej konstrukcji, kom-
paktowych wymiarach i niewielkiej wadze. re-
kuperatory MISTrAL PrO mają certyfikat NF40/
NF15, potwierdzający sprawność odzysku ciepła 
na poziomie 95% oraz nadzwyczajną energoosz-
czędność – udowodnione spełnienie wymagań 
budownictwa pasywnego. 

Najnowsze rozwiązania pozwalają na łatwą sa-
modzielną konfigurację układu króćców (9 opcji) 
z wykorzystaniem designerskich nakładek z koł-
nierzami powietrza wlotowego. Zmodyfikowany 
układ odpływu skroplin pozwala na swobodne 
odprowadzenie kondensatu na prawą lub lewą 
stronę. Harmonijkowe filtry dają zwiększoną po-
wierzchnię oczyszczania powietrza. Najnowsza 
automatyka central MISTrAL PrO umożliwia 
pełną, zdalną obsługę urządzenia za pomocą 
modułu WebManipulatora – zarządzanie wen-
tylacją na odległość przy użyciu laptopa, table-
tu czy smartfona.

nazwa Strumień objętości 
powietrza [m3/h]

Spręż dyspozycyjny 
[Pa]

Sprawność  
[%]

Średnica króćców 
[mm]

MISTRAL PRO 400 300-400 620-430 96-81 200
MISTRAL PRO 600 400-600 450-310 96-80 250
MISTRAL PRO 800 600-800 380-210 96-79 280
MISTRAL PRO 1200 800-1200 670-360 96-78 355
MISTRAL PRO 2000 1200-2000 660-310 96-77 400
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unika się ryzyka zawracania (kumulowania na mate-
riale higroskopijnym) bakterii czy wirusów oraz uciąż-
liwych zapachów z powietrza usuwanego, z drugiej 
powietrze nawiewane nie jest dowilżane.

krótko o eksploatacji
Wymienniki płytowe przeciwprądowe nie mają czę-
ści ruchomych w swojej konstrukcji, nie istnieje więc 
ryzyko awarii. Oczywiście należy pamiętać o syste-
matycznym myciu wymiennika, zgodnie z zalecenia-
mi producenta – nie jest to czynność czasochłonna 
ani trudna. Wymienniki te nie wymagają zasilania 
energią elektryczną. 

Wymiennik przeciwprądowy zimą 
– o zamarzaniu i szronieniu
W wymiennikach przeciwprądowych, wskutek wy-
sokiego odzysku ciepła, może wykraplać się większa 
ilość kondensatu (w porównaniu do wymienników 
krzyżowych). Ilość kondensującej wilgoci jest zależna 
od temperatury zewnętrznej oraz wilgotności i tem-
peratury powietrza usuwanego. W okresie zimowym, 
w czasie występowania ujemnych wartości tempera-
tury, powietrze zewnętrzne przepływając przez wy-

miennik, może doprowadzić do zamarznięcia konden-
satu. Gwałtownie maleje wtedy sprawność odzysku 
ciepła, rosną opory przepływu powietrza, co może 
powodować rozbilansowanie strumieni powietrza. 
Aby zapobiec tym negatywnym zjawiskom, produ-
cenci proponują stosowanie wstępnych nagrzewnic 
powietrza. Mają one za zadanie podnieść tempera-
turę powietrza zewnętrznego, zapobiegając szronie-
niu wymiennika. Częstość i długość pracy wstępnych 
nagrzewnic powietrza jest różna u różnych producen-
tów – zależnie od opracowanego algorytmu. Prak-
tycznie prawie cała energia zużyta przez nagrzewnicę 
wstępną służy tylko podgrzaniu powietrza wyrzuto-
wego (nie dopuszczając do zamarznięcia kondensa-
tu) – jest ona tracona. Dlatego istotne jest, aby czas 
pracy nagrzewnicy wstępnej był możliwie najkrótszy.
Kolejną ważną kwestią w kontekście szronienia wy-
miennika przeciwprądowego jest zapewnienie spraw-
nego odprowadzania skroplin, co dalej redukuje czas 
pracy wstępnej nagrzewnicy elektrycznej.  

Zapraszamy na odwiedzenia firmy 
PRO-VENT na targach FWSK 2016 – 
stoisko nr 94.
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  CGW-2 – mały kocioł o wielkich
 możliwościach

Ta ścienna centrala grzewcza składa się z gazowe-
go kondensacyjnego kotła grzewczego z aluminio-
wo-krzemowym wymiennikiem oraz modułowego 

zasobnika warstwowego ze stali szlachetnej ze spe-
cjalną izolacją cieplną. 
Centrala grzewcza CGW-2 występuje w trzech wielko-
ściach, gwarantujących różne zakresy mocy grzew-
czej: CGW-214 do 15,2 kW, CGW-220 do 20,4 kW,  
a CGW-224 do 25,8 kW. Tym samym urządzenie po-

zwala na systemowe ogrzewanie i podgrzewanie 
c.w.u. w domach jedno- i wielorodzinnych. Do jego 
licznych zalet należą także oszczędność energii pod-
czas trybu pracy oraz czuwania, przejrzysta budo-
wa, dostęp online czy płynnie regulowana moc już 
od 1,8 kW.
Centrala CGW-2 jest zbudowana w sposób moduło-
wy z przygotowanymi podłączeniami elektryczny-
mi i hydraulicznymi. Jej dodatkową zaletą jest także 
łatwa konserwacja. Chociaż centrala ta jest bardziej 
kompaktowa niż porównywalne urządzenia, prze-
wyższa je dzięki swojej budowie oraz właściwościom 
poszczególnych elementów, które są łatwo dostęp-

ne podczas konserwacji. Wysuwana komora spala-
nia skraca czas pracy serwisanta, co ułatwia mon-
taż i pozwala na znaczną oszczędność w przypadku 

Wszędzie tam, gdzie zależy inwestorom 
zarówno na komforcie cieplnym  
w domu, jak i na możliwości bardzo 
szybkiego przygotowania sporych 
ilości ciepłej wody użytkowej, warto 
polecić gazowe kondensacyjne centrale 
grzewcze WOLF serii CGS-2 lub CGW-2. 
Pierwsze to wersje stojące na podłodze, 
modele zaś CGW-2 to urządzenia 
wiszące. Jakie jednak rozwiązania 
zastosowano w tych kotłach, by 
zapewnić wysoki komfort c.w.u.?

Tam gdzie liczy się 
ogrzewanie i duży 
rozbiór ciepłej wody: 
WOLF CGS-2 i CGW-2 

Kotły gazowe z zasobnikami warstwowymi 

mariuSz Frączek

Dzięki wykonanemu ze stali nierdzewnej warstwowemu zasobnikowi c.w.u. o pojemności 
44 l zapewnia wygodne i zintegrowane podgrzewanie wody, przewyższające znacznie pa-
rametrami przygotowanie ciepłej wody w standardowych podgrzewaczach wężownico-
wych pojemności 100, 120 i 140 litrów. W urządzeniu zastosowano funkcję „Turbo Boost”, 
która poza szybkim podgrzaniem wody gwarantuje także jej równomierne, promieniowe 
dozowanie. Przykładowo CGW-2-14/100L pozwala na ogrzanie w ciągu 10 minut ok. 140 l 
wody do temperatury 40°C, co odpowiada mniej więcej objętości jednej wanny.
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sowany do instalacji natynkowych i podtynkowych,
- zestaw przyłączeniowy dla systemu solarnego,  
do dodatkowego sterowania zasobnika solarnego,

- zestaw cyrkulacyjny do c.w.u. wraz z pompą,
- lejek spustowy z potrójnym uchwytem węża,
- osłona połączeń rurowych z wytłoczonymi 
wyjściami.
Centrale grzewcze CGS-2L cechują niskie straty 
cieplne dzięki zastosowaniu skutecznej izolacji ter-
micznej. Straty wynoszą zaledwie 1 kWh w ciągu  
24 godzin. Długą żywotność urządzenia zapewnia-
ją najwyższej jakości materiały użyte do jego budo-
wy. Warto wspomnieć, że kondensacyjne gazowe 
centrale grzewcze marki Wolf są wyjątkowo ciche  
i oszczędne w eksploatacji, także w czasie podgrze-
wania wody.  

konserwacji. Dwa przenośne moduły o wadze odpo-
wiednio 35 kg i 19 kg zapewniają, że także sam mon-
taż i dostawa jest prosta.
Korzystanie z gazowej centrali grzewczej CGW-2 jest 
jeszcze łatwiejsze dzięki dostosowanym do niej sys-
temom regulacji – BM2, AM i iSM-7i, które pozwala-
ją na dokonanie nastaw bezpiecznej i ekonomicz-
nej pracy. 

CGS-2L – kocioł nie do pobicia

Kondensacyjna gazowa centrala grzewcza CGS-2L 
stanowi idealne rozwiązanie dla domów jednoro-

dzinnych oraz domów typu „bliźniak”, które mają 
centralny system dostarczania ciepłej wody. 
Tak jak jej poprzedniczka, zbudowana jest z kotła 
gazowego i warstwowego zasobnika c.w.u. (CGS-
-2L), bądź zasobnika z wężownicą (CGS-2r – wersja 
cieszy się jednak mniejszym zainteresowaniem na-
bywców), a wszystko to w praktycznej, modułowej 
konstrukcji.
To właśnie modułowa konstrukcja (dwa osobne mo-
duły o wadze odpowiednio 35 kg i 49 kg) sprawia, że 
centrala grzewcza jest łatwa w instalacji i dostawie. 
Szybki i czysty montaż zapewniają też dodatkowe 
elementy, takie jak:
- zestaw montażowy z elastycznych przewodów ze 
stali szlachetnej, izolacji cieplnej dla zasilania/powrotu 
ogrzewania, zimnej/ciepłej wody oraz gazu, przysto-

• Zakres modulacji dla temp. zasilania/powrotu 
50/30°C:
CGW-2-14/100L od 2,1 do 15,2 kW
CGW-2-20/120L od 4,4 do 20,4 kW
CGW-2-24/140L od 5,6 do 25,8 kW
• Chwilowe zwiększenie mocy „Turbo Boost”  
w trakcie ogrzewania zasobnika warstwowego:
CGW-2-20/120L 22,2 kW
CGW-2-24/140L 27,1 kW

Utrzymanie stałej temperatury przy zapo-
trzebowaniu na duże ilości ciepłej wody 
gwarantuje wmontowany system „Turbo 
Boost”, który pozwala w krótkim czasie 
podgrzać wodę w zasobniku warstwowym. 
W połączeniu z urządzeniem CGS-2-20/160L 
system zapewnia ogrzanie w ciągu 10 min.  
ok. 230 l wody do temperatury 40°C, 
zaś w połączeniu z urządzeniem CGS-2-
14/120L wartość ta wynosi około 180 l. 
Urządzenia te cechuje wysoki współczyn-
nik mocy NL – 1,3 lub 2,5 przy podgrze-
waniu temperatury od 10°C do 60°C.

• Zakres modulacji dla temp. zasilania/powrotu 
50/30°C:
CGS-2-14/120L od 2,1 do 15,2 kW
CGS-2-20/160L od 4,4 do 20,4 kW
CGS-2-24/200L od 5,6 do 25,8 kW
• Chwilowe zwiększenie mocy „Turbo Boost”  
w trakcie ogrzewania ciepłej wody użytkowej:
CGS-2-20/160L 22,2 kW
CGS-2-24/200L 27,1 kW
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łowe informacje o urządzeniu, takie jak: sprawność 
cieplna odzysku ciepła, rodzaj układu odzysku cie-
pła (uOC), jednostkowy pobór mocy (JPM) czy rocz-
ne zużycie energii elektrycznej (rZE). W ten sposób 
użytkownik centrali wentylacyjnej będzie mógł pod-
jąć świadomą decyzję, jaki rodzaj urządzenia będzie 
odpowiadał mu najbardziej. 

  Nowa klasyfikacja central 
wentylacyjnych

Przede wszystkim centrale wentylacyjne podzielo-
no na dwie grupy produktów, czyli na systemy wen-
tylacyjne przeznaczone:
- do budynków mieszkalnych (SWM),
- do budynków niemieszkalnych (SWNM).

W zależności od przynależności do danej grupy, cen-
trale wentylacyjne muszą spełniać określone wyma-
gania, czy posiadać odpowiednie dokumenty. 

SWM

Systemy wentylacyjne przeznaczone do budynków 
mieszkalnych to centrale wentylacyjne nieprzekra-
czające wydatku 1000 m3/h. urządzenia te przydzie-
lane są do tej grupy poprzez odpowiednią dekla-
rację producenta centrali wentylacyjnej. Produkty 
zaliczone do tej grupy powinny mieć stosowną ety-
kietę energetyczną.
Etykieta powinna zawierać zunifikowane dla każde-
go producenta informacje: nazwę produktu, klasę 
energetyczną (związaną z jednostkowym zużyciem 

energii – JZE), nominal-
ny przepływ powietrza 
(podawany dla sprężu 
dyspozycyjnego 100 Pa) 
oraz poziom mocy aku-
stycznej (skorygowany 
krzywą A).
Dzięki przedstawieniu 
tych parametrów w spo-
sób jednoznaczny, moż-
na będzie porównać 
urządzenia proponowa-
ne przez różnych produ-
centów. Jest to zdecy-
dowanie ukłon w stronę 
konsumentów, którzy nie 
zawsze dysponują fachową wiedzą techniczną pozwa-
lającą zweryfikować czy porównać poszczególne pa-
rametry techniczne. 
Dodatkowo, oprócz przedstawionej etykiety, pro-
ducent centrali wentylacyjnej powinien przygoto-
wać kartę produktu zawierającą bardziej szczegó-

Od 1 stycznia 2016 zgodnie z kolejnym etapem wdrażania 
postanowień Dyrektywy w sprawie Ekoprojektu (EcoDesign) 
obowiązują nowe wymagania dla systemów wentylacyjnych 
(rozporządzenia Komisji UE Nr 1253/2014 oraz 1254/2014).  
Wymuszają one na producentach central wentylacyjnych 
wprowadzenie stosownych zmian, głównie dotyczących minimalnej 
sprawności odzysku ciepła oraz odpowiedniej klasy energetycznej.

Centrale wentylacyjne Komfovent
Zgodne z Dyrektywą Ekoprojekt

W przypadku central wentylacyjnych 
Komfovent producent nie miał 
zbyt trudnego zadania. Większość 
urządzeń od lat spełnia wymagania 
Ekoprojektu. Zmiany były raczej 
kosmetyczne – zmieniono nazwę 
central wentylacyjnych Komfovent 
KOMPAKT o wydajności do 1000 m3/h  
i włączono je do typoszeregu 
Komfovent DOMEKT. Przygotowano 
również etykiety energetyczne  
oraz karty produktów.

http://www.instalreporter.pl


44s t r.0 2 / 2 0 1 6
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

wiony w rozporządzeniu Komisji uE Nr 1253/2014, 
uwzględniający bonus za sprawność odzysku cie-
pła oraz ujemny współczynnik za niedokładne fil-
try powietrza.

Uwaga! Aby urządzenia spełniało wymagania Dy-
rektywy Ekoprojekt muszą być spełnione oba wa-
runki łącznie.  

Konsekwencje stosowania urządzeń 
niezgodnych z przepisami 

Zastosowanie urządzeń niespełniających wymagań 
Dyrektywy Ekoprojekt wiąże się z konsekwencjami 

nałożonymi przez Inspekcję Handlową, a w efekcie  
z koniecznością demontażu tych urządzeń z obiektu. 

Wnioski

Wprowadzenie nowych regulacji prawnych ma na 
celu przede wszystkim obniżenie kosztów użytko-
wania centrali wentylacyjnej oraz zmniejszenie za-
potrzebowania na dostarczanie dodatkowej ener-
gii do urządzenia na cele grzania. W rzeczywistości 
wiele urządzeń będzie musiało być wycofanych  
z rynku ze względu na zbyt niską sprawność odzy-
sku ciepła. Głównie dotyczy to central z wymienni-
kiem krzyżowym. Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom inwestorów, w ofercie Komfovent pojawiło się 
szereg urządzeń z wymiennikami przeciwprądowy-
mi, których sprawność odzysku ciepła przekracza 
92%, idealnie uzupełniając sprawdzone rozwiązania 
z wymiennikami obrotowymi. Innowacyjna budowa, 
uniwersalny układ króćców oraz rozwinięte możliwo-
ści sterowania nagrzewnicą powietrza (nagrzewnica 
wodna, również z funkcją chłodzenia oraz kaskado-
wa nagrzewnica elektryczna), niskie JMW sprawiają, 
że centrale wentylacyjne Komfovent idealnie wpisu-
ją się w dzisiejsze wymogi i trendy.  

SWNM

Sprawa jest bardziej złożona w przypadku systemów 
wentylacyjnych przeznaczonych do budynków nie-
mieszkalnych. W tym przypadku spełnionych musi 
być kilka warunków.
Przede wszystkim centrale wentylacyjne powinny mieć 
odpowiednią sprawność układu odzysku ciepła 
(UOC). Sprawność ta od stycznia 2016 roku nie po-
winna być mniejsza niż 67% (63% w przypadku odzy-
sku ciepła z medium pośredniczącym), natomiast od 
stycznia 2018 roku wartości te zostaną zwiększone – 
minimalna sprawność odzysku ciepła wynosić będzie 
73% (68% dla czynnika pośredniczącego).  
Istotne jest również właściwe obliczanie sprawno-
ści odzysku ciepła – strumienie powietrza muszą 
być zbilansowane, odpowiednia powinna być rów-
nież różnica temperatury wewnętrznej i zewnętrznej 
(13 K). Należy zwracać uwagę na ten fakt, gdyż czę-
sto inwestorów wprowadza się w błąd, przedstawia-
jąc sprawność odzysku ciepła na wysokim poziomie, 
ale np. przy znacznie większej ilości powietrza wy-
wiewanego z pomieszczeń.
Kolejnym warunkiem, który musi zostać spełniony jest 
osiągnięcie odpowiedniego poziomu wewnętrz-
nej jednostkowej mocy wentylatora (JMWint).  
W tym przypadku pod uwagę brane są wewnętrz-
ne części pełniące funkcję wentylacji, czyli filtry 
powietrza, wymiennik ciepła i same wentylatory.  
Do obliczeń wartości granicznej, której nie należy 
przekroczyć (JMWint_limit), służy wzór przedsta-

Przedstawiciel marki Komfovent  
na terenie Polski 
 
Ventia sp. z o.o.
ul. Działkowa 121A, 02-234 Warszawa,  
tel.: 22 841 11 65, faks: 22 841 10 98
info@ventia.pl, www.ventia.pl
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Do zapamiętania

1. Nowa klasyfikacja central wentylacyjnych:
- SWM – systemy wentylacyjne przeznaczone 
do budynków mieszkalnych,
- SWNM – systemy wentylacyjne przeznaczo-
ne do budynków niemieszkalnych.
2. Określenie wymaganych sprawności odzy-
sku ciepła dla SWNM:
- od stycznia 2016 r. – min. 67% (min. 63%  
z medium pośredniczącym),
- od stycznia 2018 r. – min. 73% (min. 68%  
z medium pośredniczącym).
Sprawdź, czy obliczanie sprawności odzy-
sku ciepła jest właściwe.
3. Dla SWM obowiązek posiadania etykiety 
energetycznej.
4. Dla SWNM obowiązek spełnienia dwóch 
warunków łącznie. Tylko centrale wentyla-
cyjne spełniające oba poniższe warunki łącz-
nie są dopuszczone do sprzedaży w uE.
- uzyskanie wymaganej sprawności odzysku 
ciepła powyżej 67%.
- Osiągnięcie odpowiedniej wartości współ-
czynnika JMWint (SFP) układu.
Sprawdź, czy twój dostawca jednoznacznie 
deklaruje w karcie doboru, że urządzenie speł-
nia oba wymagania Dyrektywy.

Fragment z danymi z karty doboru z programu Komfovent VErSO

Pobierz pełen materiał
Pobierz

W przypadku central wentylacyjnych 
Komfovent VERSO powyższe kwestie 
przedstawiane są w sposób jasny 
i jednoznaczny. Podczas doboru 
centrali wentylacyjnej (za pomocą 
dedykowanego programu doboru) 
uzyskuje się konkretną deklarację, 
czy urządzenie spełnia wymogi, 
czy konieczna jest modyfikacja 
parametrów centrali wentylacyjnej. 
Ważny jest także fakt, że centrale  
z typoszeregu VERSO mają certyfikat 
Eurovent, co dodatkowo potwierdza 
rzetelność otrzymanych obliczeń. 

http://www.instalreporter.pl
http://www.ventia.pl/pliki/ventia/images/aktualnosci/2016/Komfovent_EKOPROJEKT.pdf
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  Nowoczesny wentylator z aluminiową obudo-
wą spełnia wymagania klasy korozyjnej C5. urządze-
nie wyposażono w izolowaną i stabilną obudowę, 
izolowane cieplnie klapy odcinające zgodne z EnEV. 
Wentylator jest odporny na warunki atmosferyczne

Dane techniczne: 
Wydatek powietrza do 100 000 m3/h
Spręż do 1250 Pa
Klasy temp. F200, F300, F400.
Zgodny z EN 12101 cz.3 

Wentylator BV DAX jest łatwy w montażu. Obudowa, 
klapy odcinające, wentylator i podstawa są fabrycz-
nie kompletnie zmontowane. Może być ustawiany 
na dachach płaskich i nachylonych. Kąt nachyle-
nia (do 25°) można ustawić bezstopniowo na budo-
wie. Podłączenie elektryczne jest bezproblemowe, 
siłownik od klap odcinających, a także silnik wenty-
latora są fabrycznie okablowane. Puszka przyłącza-
na oraz wyłącznik serwisowy są dostępne od strony 
zewnętrznej urządzenia.
Wentylatory BV DAX przeznaczone są do instalacji 
wentylacji oddymiającej oraz bytowej. Wszędzie tam, 
gdzie kładziony jest duży nacisk na energooszczęd-
ność i izolacyjność cieplną budynku.  

Rewolucja na ryku oddymiania powstała w firmie TROX TLT: dachowy osiowy 
wentylator oddymiający (BV AX) typu DAX ma w pełni izolowaną cieplnie obudowę  
i szczelnie odcina budynek od warunków zewnętrznych.

Wentylator oddymiający  
BV AX typ: DAX

Z izolowaną cieplnie obudową

Wentylator oddymiający z izolowa-
ną cieplnie obudową BV AX typ: DAX 
jest zgłoszony do konkursu na Naj-
ciekawszy Produkt Forum Wentyla-
cja 2016. Ten wentylator i inne pro-
dukty marki TROX można oglądać  
w dniach 1-2 marca na stoisku nr 54 
firmy BSH Technik Polska Sp. z o.o.

GUNB nt. kolizji pozwoleń 
na budowę i zgłoszeń 

Na swojej stronie internetowej Główny urząd Nadzoru Bu-
dowlanego opublikował stanowisko wyjaśniające wątpli-
wości dotyczące kolizji pozwoleń na budowę i zgłoszeń 
dotyczących budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 
W sytuacji, gdy inwestor dokonał zgłoszenia budowy wol-
no stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego,  
o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy – Prawo bu-
dowlane (Dz. u. z 2013 r. poz. 1409), na działce objętej wy-
daną wcześniej decyzją o pozwoleniu na budowę innego 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego i oba zamierze-
nia budowlane ze sobą kolidują, właściwy organ powinien 
wnieść sprzeciw do zgłoszenia.
 Zgodnie z art. 110 ustawy – Kodeks postępowania admi-
nistracyjnego (Dz. u. z 2016 r. poz. 23) organ administracji 
architektoniczno-budowlanej jest związany decyzją o po-
zwoleniu na budowę od chwili jej doręczenia lub ogłosze-
nia. Tym samym organ nie może przyjąć zgłoszenia, które 
w sposób odmienny przewidywałoby realizację inwestycji 
w tym samym miejscu. 
Podobna sytuacja będzie w przypadku złożenia przez 
inwestora wniosku o pozwolenie na budowę budynku 
mieszkalnego na działce objętej wydaną wcześniej de-
cyzją o pozwoleniu na budowę innego budynku miesz-
kalnego jednorodzinnego. Jeżeli inwestycje ze sobą ko-
lidują, organ administracji architektoniczno-budowlanej 
powinien wydać decyzję o odmowie udzielenia pozwo-
lenia na budowę. 
Natomiast fakt objęcia zgłoszeniem lub wnioskiem o po-
zwolenie na budowę (dla budynku mieszkalnego jednoro-
dzinnego) działki, dla której wydano wcześniej pozwolenie 
na budowę, ale w taki sposób, że inwestycje nie kolidowa-
łyby ze sobą, nie może stanowić podstawy do sprzeciwu 
lub odmowy wydania pozwolenia na budowę. 
http://www.gunb.gov.pl/

http://www.instalreporter.pl
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Test reakcji termicznej (TRT) – pionowe 
gruntowe wymienniki ciepła

W wielu przypadkach (tab. 1) zaleca się wyznaczenie 
wartości współczynnika przewodzenia ciepła grun-
tu λg za pomocą urządzenia pomiarowego do testu 
reakcji termicznej (TrT).
W tym celu należy na początku wykonać odwiert 
próbny i po osadzeniu sondy pionowej oraz termicz-
nym ustabilizowaniu odwiertu przeprowadzić pomiar 
λg (czas termicznej stabilizacji odwiertu z sondą i wy-
pełnieniem zależny jest od rodzaju zastosowanego 
wypełnienia – do 72 h). uzyskane dane są podsta-
wą do modelowania numerycznego pola tempera-
tury pionowych gruntowych wymienników ciepła.
Ma to szczególne znaczenie w przypadku większych, 
bardziej rozbudowanych systemów do ogrzewania  

  Podstawy prawne

Do analizy gruntowych źródeł ciepła zaleca się sto-
sownie wytycznych branżowych, wytycznych produ-
centów i dostępną literaturę, artykuły itp. Praktycznie 
jedyne opracowania branżowe wydawane są systema-
tycznie przez PORT PC (Polską Organizację Rozwoju 
Technologii Pomp Ciepła). Przykładem są wytyczne,  
cz. 1. „Wytyczne projektowania, wykonania i odbio-
ru instalacji z pompami ciepła”. Mają one charakter 
paranormatywny (jest to substytut norm technicznych).
Pozycja ta jest pierwszą na polskim rynku publika-
cją zawierającą usystematyzowany zbiór informa-
cji niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania, 
wykonania czy też odbioru instalacji dolnych źródeł 
współpracujących ze sprężarkowymi pompami cie-
pła pozyskującymi ciepło z gruntu. Wytyczne te nie są 
jednak przepisami techniczno-budowlanymi w rozu-

mieniu ustawy „Prawo budowlane” (Dz.u. nr 106/00 
poz. 1126 z późniejszymi zmianami). Przepisy tech-
niczno-budowlane wydają odpowiedni ministrowie, 
stosownie do swojej właściwości, w formie rozporzą-
dzeń i stanowią one część obowiązującego prawa. 
ustawa o zamówieniach publicznych (tekst jednolity: 
Dz.u. z 1998 r. nr 119 poz. 773) wprowadza przepis, 
że w odniesieniu do robót budowlanych przedmiot 
zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz 
specyfikacja techniczna wykonana i odbioru robót.
W związku z powyższym „Wytyczne projektowania, wy-
konania i odbioru instalacji z pompami ciepła” mogą 
być niezbędne przy określaniu przedmiotu zamówienia 
w umowach o roboty budowlane zawieranych przez 
inwestora z wykonawcami. Jednak w przypadku jej 
przywołania przy sporządzaniu specyfikacji technicz-
nej nadaje się jej tym samym moc wiążącą w odniesie-
niu do stron umowy o wykonanie robót budowlanych.

W wielu przypadkach, gdy brakuje informacji na temat uwarstwienia geologicznego gruntu, w obliczeniach szacunkowych 
należy wstępnie przyjmować jego wydajność cieplną nie większą niż qV = 40 W/m. Jednostkowa ilość ciepła pobieranego  
z gruntu (EVj) nie powinna przy tym przekraczać 80 kWh/(m·rok). Jednak w wielu przypadkach zaleca się wyznaczenie  
wartości współczynnika przewodzenia ciepła gruntu λg za pomocą jednej z dwóch metod: 
– urządzenia pomiarowego do testu reakcji termicznej (TRT) lub 
– określając profil geologiczny sporządzony na podstawie wydobytego  
urobku z otworu wiertniczego.

Gruntowe dolne źródła ciepła – 
jak badać ich wydajność cieplną?

Metody określania współczynnika przewodzenia gruntu

aDolF mirowSki

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wykonanie próbnego 
odwiertu i osadzenie 
sondy 

 Przeprowadzenie 
badań TRT (do 72 h) 

 Obliczenie współcz. 
przewodzenia ciepła 
gruntu g [W/(mK)] 

 Wyznaczenie 
wydajności cieplnej gruntu 
qV [W/m] 
 

1  Schemat oraz widok urządzenia pomiarowego TrT (źródło TrT Pomiary)

Elektryczny podgrzewacz

Wodomierz

Pompa

Czujnik temperatury

Wypełnienie otworu
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nie dane geofizyczne zestawiane są z informacjami 
pozyskanymi z ewidencji przebiegu wiercenia. Tak 
sporządzony profil geologiczny pozwalana na po-
prawne wyznaczenie średnioważonego współczyn-
nika przewodzenia ciepła gruntu (λg).

kontrola wypełnienia przestrzeni pierścieniowej
Podczas montażu sond pionowych, gruntowych wy-
mienników ciepła (tj. pionowych GWC), podobnie jak 
w przypadku każdego innego otworu wiertniczego, 

w celu separowania poziomów wodonośnych oraz 
poprawy warunków wymiany ciepła konieczne jest 
uszczelnienie przestrzeni pierścieniowej między rura-
mi pionowego GWC a ścianami odwiertu. używany do 
tego zadania materiał wypełniający powinien się cha-
rakteryzować miedzy innymi dobrymi właściwościa-
mi uszczelniającymi i wysoką przewodnością cieplną. 
Kontrolę wykonania zabiegu wypełniania przeprowa-
dza się standardowo przy użyciu otworowych technik 
geofizycznych. W tym celu, badania wykonuje się dwu-

i chłodzenia, wymagających wielu sond gruntowych 
rozmieszczonych w stosunkowo bliskiej odległości.  
W takiej sytuacji ich parametry powinny być dobierane 
i weryfikowane wyłącznie z przeprowadzeniem mode-
lowania numerycznego. Pozwala to także na oszaco-
wanie wzajemnego oddziaływania wielu elementów 
systemu oraz analizę wpływu efektów cieplnych na prze-
pływ wód podziemnych. Modelowanie numeryczne po-
winno być przeprowadzane na okres minimum 50 lat.
Według cz. 2 Wytycznych POrT PC wymóg badań 
TrT zalecany jest w przypadku łącznej mocy pomp 
ciepła powyżej 100 kW. Na podstawie najnowszych 
doświadczeń praktycznych rekomendacje co do prze-
prowadzenia badań TrT zawarto w tab. 1.

Badania geofizyczne w otworach 
płytkiej geotermii (pionowe 
gruntowe wymienniki ciepła)*

Podstawowe metody geofizyki otworowej dotyczące 
pionowych gruntowych wymienników ciepła (rys. 2) 
są zastosowane do:
• weryfikacji profilu geologicznego sporządzonego 
w wyniku dokumentowania urobku pozyskanego  
w trakcie wiercenia, 
• kontroli wypełnienia przestrzeni pierścieniowej mię-
dzy rurami pionowego, gruntowego wymiennika cie-
pła a ścianami odwiertu. 

Weryfikacja profilu geologicznego
Na tym etapie minimalny program pomiarowy  
w otworze wiertniczym obejmuje tzw. profilowanie 
naturalnej promieniotwórczości gamma PG i profi-
lowanie oporności sterowanej POst (rys. 2). 
Czas tego typu pomiarów w przypadku otworu o głę-
bokości ok. 100 m wynosi ok. jednej godziny. Następ-

Każdy profil geologiczny sporządzony na podstawie wydobytego urobku z otwo-
ru wiertniczego, szczególnie w przypadku tzw. wierceń płuczkowych obciążony jest 
błędem. Prawidłowo rozpoznany profil litologiczny jest jednak niezbędny przy wy-
znaczaniu średnioważonego współczynnika przewodzenia ciepła gruntu (λg); na 
podstawie tej  wartości projektowany jest pionowy, gruntowy wymiennik ciepła. 
Ewidencja warstw gruntu z przewiercanych warstw geologicznych może zostać ła-
two i szybko skorygowana na podstawie otworowych badań geofizycznych. 

Zakres mocy pompy ciepła  
Qc [kW]

Czas pracy sprężarki  
TS [h/rok] Pomiary TRT Modelowanie numeryczne

(np. program EEd)

≤ 30
≤ 2000 Nie są koniecznie Decyzja użytkownika/inwestora
od 2000 do 3000 Decyzja użytkownika/inwestora Decyzja użytkownika/inwestora
≥ 3000 TAK TAK

od 30 do 70
≤ 2000 Decyzja użytkownika/inwestora Decyzja użytkownika/inwestora
od 2000 do 3000 TAK Decyzja użytkownika/inwestora
≥ 3000 TAK TAK

> 70
≤ 2000 TAK TAK
od 2000 do 3000 TAK TAK
≥ 3000 TAK TAK

Tabela 1

2  Schemat stanowiska oraz widok urządzenia pomiarowego (źródło Blm – Storkow GmbH)
1) Pojazd z mobilną aparaturą pomiarową,  2) Bęben wyciągowy,  3) Kabel pomiarowy,  4) Przenośna aparatura pomiarowa,  5) Sonda pomiarowa
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Na podstawie analizy pionowego GWC można oszaco-
wać, że braki w wypełnieniu wynoszą około 43 %. Za-
tem jego rzeczywista wydajność cieplna będzie znacznie 
niższa niż oczekiwana. Ponadto, gdyby w dolnej czę-
ści tego wymiennika gruntowego znajdowały się war-
stwy wodonośne, to nie zostałyby one odseparowane.

Zalecenia do badań geofizycznych
W tabelach 3 i 4 podano zalecenia, uzyskane w wy-

niku najnowszych doświadczeń, do wykonywania 
badań geofizycznych.  

etapowo, przed i po wypełnieniu, po czym analizuje się 
różnice wyników pomiarów w funkcji głębokości (rys. 3). 

Program pomiarowy, zależnie od użytego materiału 
wypełniającego (tab. 2), obejmuje następujące tech-
niki geofizyczne:
• profilowanie gamma (PG), 
• segmentacyjne profilowanie gamma (SGL), 
• profilowanie gamma-gamma gęstościowe (PGGg), 
• profilowanie neutronowe (PNN), 
• profilowanie podatności magnetycznej (PPM) lub 
skaner przestrzeni pierścieniowej (rGG.D). 

W krajach Europy Zachodniej standardem jest sto-
sowanie materiałów wypełniających, które można 
łatwo identyfikować za pomocą technik geofizycz-
nych. Są to magnetyczne lub gamma-aktywne ma-
teriały wzbogacone domieszkami odpowiednio mi-
nerałów magnetycznych lub piasku cyrkonowego.
Taki typ mieszanki kontrastowej pozwala na ziden-
tyfikowanie luk w wypełnieniu przestrzeni pierście-
niowej. Nieprawidłowo wykonane wypełnienie jest 
przyczyną tego, że wymiennik GWC nie osiąga ocze-
kiwanej wydajności cieplnej z powodu zmniejszenia 
przewodności cieplnej w obszarach pozbawionych 
wypełnienia (skrócenie czynnej długości roboczej 
wymiennika). Ponadto stwarza to możliwość skaże-
nia wody w podziemnych warstwach wodonośnych.

Przykłady badań geofizycznych w trakcie 
wykonywania otworów w gruncie
udokumentowane w wyniku poboru próbek wiertni-
czych sypkie warstwy gruntu (przykład – rys. 3) – pia-
ski średnio- i drobnoziarniste – zostały zweryfikowane 
na podstawie badań geofizycznych jako grunt spoisty 
(mułki, pyły piaszczyste, iły). Te warstwy gruntu różnią 
się współczynnikiem przewodzenia ciepła (λg); zatem 
bez przeprowadzenia badań geofizycznych niewłaści-
wie oszacowano by wydajność cieplną pionowego GWC.
Na rys. 4 zilustrowano wyniki badań weryfikują-
cych stan wypełnienia przestrzeni pierścienowej.  

Zakres mocy pompy ciepła 
Qc [kW]

Czas pracy sprężarki 
TS [h/rok] Weryfikacja profilu geologicznego Uwagi

≤ 30
≤ 2000 Decyzja użytkownika/inwestora

Badaniom mogą 
podlegać tylko 
wybrane odwierty

od 2000 do 3000 Decyzja użytkownika/inwestora
≥ 3000 TAK

od 30 do 70
≤ 2000 TAK
od 2000 do 3000 TAK
≥ 3000 TAK

> 70
≤ 2000 TAK
od 2000 do 3000 TAK
≥ 3000 TAK

Tabela 3   Weryfikacja profilu geologicznego

Zakres mocy pompy ciepła 
Qc [kW]

Czas pracy sprężarki 
TS [h/rok] kontrola wypełnienia Uwagi

≤ 30
≤ 2000 Decyzja użytkownika/inwestora

Badaniom mogą 
podlegać tylko 
wybrane pionowe 
gruntowe wymienniki 
ciepła

od 2000 do 3000 TAK
≥ 3000 TAK

od 30 do 70
≤ 2000 TAK
od 2000 do 3000 TAK
≥ 3000 TAK

> 70
≤ 2000 TAK
od 2000 do 3000 TAK
≥ 3000 TAK

Tabela 4   Kontrola wypełnienia przestrzeni pierścieniowej

Rys. 3 Przykład weryfikacji 
profilu geologicznego  
(źródło Blm – Storkow GmbH)

Pobierz

Rys. 4 kontrola wypełnienia 
przestrzeni pierścieniowej  
(źródło Blm – Storkow GmbH)

Pobierz

Materiał wypełniający
Techniki pomiarowe
dwuwymiarowe (2d) Trójwymiarowe (3d)

znaczony magnetycznie PPM, PGGg PPM, RGG.D
znaczony gamma-aktywnie PG, PGGg SGL, RGG.D
nieznaczony PG, PGGg, PNN SGL, RGG.D, PNN

źródło Blm – Storkow GmbH oraz Baumann, K. 2010, Erste Erfahrungen bei der bohrlochgeophysikalischen Überprüfung von Erdwärmesonden,  
bbr Wasser, Kanal- & Rohrleitungsbau, Nr. 5/2010, wvgw Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser mbH]

Tabela 2   Stosowane techniki geofizyczne zależnie od rodzaju materiału wypełniającego przestrzeń 
pierścieniową

Artykuł pochodzi z „Podręcznika dobrych prak-
tyk w zakresie doboru i wykorzystania odnawial-
nych źródeł energii oraz likwidacji niskiej emisji” 
(do nabycia na: http://schematy.info/shop.php).
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  Ochrona zasobów naturalnych
Zwiększające się wymagania odnośnie odzysku ener-
gii w przemyśle spowodowane są w głównej mie-
rze zmniejszającymi się światowymi zasobami na-
turalnymi. Niestety do tej pory na rynku polskim na 
próżno było szukać rozwiązań w dziedzinie wenty-
lacji, które mogłyby pomóc odzyskać część energii  
ze strumienia agresywnego powietrza.
Wykorzystanie central chemoodpornych Harmann re-
prezentuje świadome oraz odpowiedzialne działania na 
rzecz ochrony środowiska oraz wykorzystanie surow-
ców naturalnych. Zwłaszcza w branży przemysłowej, 
gdzie generowane są duże ilości energii, a zastosowa-
nie odzysku ciepła potencjalnie stwarza duże możli-
wości oszczędności oraz aktywnego uczestniczenia 
w działaniach na rzecz ochrony zasobów naturalnych.

Innowacyjne rozwiązanie dla przemysłu
unikalna konstrukcja wykonana w pełni z tworzywa od-
pornego na chemikalia umożliwia uzyskanie charaktery-
styki działania centralnego systemu wymiany powietrza 
teraz również dla wielu gałęzi przemysłu chemicznego 
czy laboratoriów. Aktualnie Harmann jest jedyną firmą na 
rynku polskim, która oferuje centrale wentylacyjne z od-
zyskiem ciepła przeznaczonych do tego typu zastosowań.
Centrale chemoodporne z tworzywa sztucznego znaj-

dują zastosowanie w scentralizowanych systemach 
wentylacyjnych, w których czynnikiem jest powietrze 
zawierające zanieczyszczenia chemiczne. Obszar głów-
nego zastosowania dla tego typu urządzeń stanowią 
budynki laboratoriów uniwersyteckich lub instytutów 
badawczych, duże obiekty przemysłu chemicznego 
lub galwanicznego, a także przemysł motoryzacyjny.

Układ odzysku ciepła
Sercem urządzenia jest specjalnie skonstruowany wy-
miennik ciepła, który, tak jak i całe urządzenie, został wy-
konany z tworzywa odpornego na gazy zanieczyszczone  
substancjami agresywnymi. Dzięki jego zastosowaniu, 
znaczna część ciepła lub chłodu z powietrza usuwane-
go może być wykorzystana do wstępnego ogrzania lub 
ochłodzenia powietrza świeżego, które jest nawiewane do 
pomieszczeń. Ze względu na występowanie dużych prze-
pływów powietrza, zaczynających się od ok. 3000 m3/h,  
zastosowanie odzysku ciepła przy takich warunkach 
wpływa znacząco na skrócenie czasu zwrotu inwestycji.

konstrukcja modułowa
Centrale chemoodporne w ofercie Harmann składa-
ją się z modułowo połączonych elementów zespolo-
nych w jedną całość. Zabudowa panelowa została 
wykonana ze ścian komorowych, co znacznie obni-

żyło ich wyjściową wagę, a także zmniejszyło straty 
ciepła przez obudowę. Centrale wykonane są z two-
rzyw PP/PP-Fr/PE oraz w zależności od zastosowa-
nia, wyposażone są we wszystkie niezbędne kompo-
nenty takie, jak: filtry, tłumiki, przepustnice, komory 
inspekcyjne itp. W zależności od projektu i wytycznych 
dostępnych jest wiele kombinacji. Wewnątrz centrala 
nie ma żadnych ostrych krawędzi oraz połączeń, co 
wpływa na higienę środowiska wewnętrznego urzą-
dzenia. Połączenie poszczególnych modułów odby-
wa się poprzez zastosowanie zewnętrznych kołnierzy.
Do przetłaczania powietrza wykorzystywane są wen-
tylatory promieniowe o zoptymalizowanym wirniku 
oraz wysokowydajne silniki elektryczne. Zabudowa 
centrali może być wykonana zarówno wewnątrz, jak 
i na zewnątrz. Aby zapewnić ciągłą pracę układu wy-
miany powietrza podczas konserwacji wymiennika 
ciepła, co jest wymagane ze względu na zastosowa-
nie w różnych obiektach laboratoryjnych, centrala 
jest wyposażona w układ bypass-u. W razie potrze-
by istnieje możliwość ominięcia wymiennika ciepła 
poprzez szczelne przepustnice.  

Centrale wentylacyjne w wykonaniu chemoodpornym 
stanowią innowacyjne rozwiązanie dla przemysłu, dobrane 
i zaprojektowane specjalnie pod wymagania instalacji. 
Aktualnie Harmann jest jedyną firmą na rynku polskim, 
oferującą tego typu rozwiązanie.

Chemoodporne centrale 
wentylacyjne Harmann

Zapraszamy na odwiedzenia firmy 
Harmann na targach FWSK 2016 – 
stoisko nr 84.

ITB zbada budynki  
z wielkiej płyty 

Kondycję i trwałość budynków z wielkiej płyty  
w Polsce ma rozpoznać Instytut Techniki Budowlanej 
we współpracy m.in. z NCBir – poinformował PAP 
wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz  
Żuchowski. Instytut wytypuje rodzaje budynków, 
które będą mogły wymagać naprawy.
Instytut ma w swojej analizie wykorzystać metody 
naukowe i współpracować z Narodowym Centrum 
Badania i rozwoju oraz z zachodnimi koncernami, 
które mają doświadczenie w tej kwestii. Badana ma 
być m.in. trwałość stalowych łączników płyt. Budyn-
ki będą „prześwietlane” od zewnątrz. 

Budownictwo wielkopłytowe polega na modułowym 
budowaniu bloków mieszkalnych. Materiałem uży-
wanym do budowy są elementy betonowe z umoc-
nieniami i mocowaniami z prętów stalowych (tzw. 
agrafki). Materiały, z których wykonywano budowę 
były bardzo często niskiej jakości, ponadto w miej-
scu połączenia płyt, ich złącza nadal były miejscem 
trudnym do uszczelnienia, mogła nastąpić korozja 
stali. Budownictwo wielkopłytowe w Polsce wyko-
nywano w wielu systemach m.in. PBu, OWT, Wk-70.

Specjaliści oceniają, że trwałość budynków wznie-
sionych w technologii wielkopłytowej zależy przede 
wszystkim od trwałości połączeń między płytami – 
szacowana jest na okres 100 lat.

Wiceminister ds. budownictwa tłumaczył, że insty-
tut wytypuje ze wszystkich realizowanych w Polsce 
systemów budownictwa wielkopłytowego te, któ-
re są najbardziej newralgiczne i stworzy pilotażowy 
program ich naprawy. 

http://www.instalreporter.pl
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żywotność, osiągnięcie optymalnej temperatury 
w krótszym czasie oraz cichą pracę. 
System NIBE oprócz ogrzewania domu i wody, 
może zapewniać chłodzenie pasywne lub aktywne, 
ogrzewanie wody basenowej, zasilanie kilku obie-
gów grzewczych o różnej temperaturze, sterowanie 
przez Internet, sieć GSM i system BSM oraz wenty-
lację z odzyskiem ciepła o efektywności sięgającej 
96%. Funkcja SMArT GrID i SMArT PrICE ADAPTION 
umożliwia dostosowanie pracy systemu, do chwilo-
wych cen energii elektrycznej pod kątem oszczęd-
nej pracy, a funkcja SMArT HOME umożliwia połą-
czenie termostatów do systemu w celu dowolnego 
sterowania temperaturą pomieszczeń.
Modulowana moc grzewcza pompy ciepła w zakre-
sie od 1,5 do 16 kW, zintegrowany wężownicowy 
zbiornik c.w.u. o pojemności 180 litrów, wydajność 
wentylacji na poziomie 450 m3/h przy 150 Pa oraz 
wysoka temperatura zasilania systemu grzewczego 
65°C, sprawia że system idealnie wpisuje się w po-
trzeby polskiego rynku budownictwa jednorodzin-
nego, zarówno w przypadku domów nowych, jak  
i tych starszych, niespełniających aktualnych stan-
dardów izolacyjności, w których zachodzi potrzeba 
wymiany źródła ciepła. Pompa ciepła ze sterowni-
kiem osiąga klasę A+++, a rekuperator klasę A (zgod-
nie z Dyrektywną ErP).

Charakterystyka
techniczna systemu 
NIBE:
- modulowana moc 
grzewcza w zakre-
sie od 1,5 do 16 kW
- zintegrowany wę-
żownicowy zbiornik 
c.w.u. o pojemności 
180 litrów (dostęp-
ny w wersji emalio-
wanej, miedziowanej  
i ze stali nierdzewnej)
- chłodzenie pasyw-
ne (PSC/PCM) lub ak-
tywne (HPAC)
- rekuperacja za po-
mocą sterowanego 
z pompy ciepła reku-
peratora NIBE ErS 450, z wymiennikiem przeciwprą-
dowym o efektywności do 96% i maks. przepływie 
450 m3/h przy 150 Pa
- temperatura zasilania c.o. 65°C (sprężarka pom-
py ciepła)
- sezonowy współczynnik sprawności pompy ciepła 
SCOP 5,5 (wg EN14825, klimat chłodny, 35°C)
- klasa energetyczna pompy ciepła ze sterownikiem 

  Pompa ciepła NIBE F1255 automatycznie regu-
luje przepływ czynnika roboczego w dolnym i gór-
nym źródle, płynnie dostosowuje się do zmienne-
go zapotrzebowania na ciepło w ciągu roku, bijąc 
rekordy sprawności w testach prowadzonych przez 
niezależne instytuty badawcze (SCOP=5,5!). Zasto-

sowanie „inwerterowej sprężarki“ oznacza nie tyl-
ko mniejsze zużycie energii, ale również skrócenie 
czasu rozruchu systemu, bezpieczny dobór urzą-
dzenia, w większości przypadków brak konieczno-
ści stosowania zbiornika buforowego, możliwość 
rozbudowy domu w późniejszym czasie, dłuższą 

System grzewczo-
chłodząco-wentylacyjny 
NIBE zbudowany jest 
na bazie inteligentnej, 
gruntowej pompy  
ciepła NIBE F1255  
i rekuperatora  
z wymiennikiem 
przeciwprądowym  
NIBE ERS. Pompa ciepła 
wyposażona jest  
w inwerterowo 
sterowaną sprężarkę 
oraz elektroniczne 
pompy obiegowe 
z płynną regulacją 
prędkości.

Inteligentny system 
grzewczo-chłodząco 
-wentylacyjny NIBE

małGorzaTa SmuczyńSka

Inteligentny system grzewczo-chłodząco-wentylacyjny NIBE, jest jedynym na świecie 
rozwiązaniem, w którym uzyskuje się ogrzewanie, chłodzenie, ciepłą wodę i rekupera-
cję. Jest to najbardziej ekonomiczny i ekologiczny system, ze względu na wysoką spraw-
ność ogrzewania, osiąganą przez inwerterową gruntową pompę ciepła NIBE F1255 (SCOP 
pompy ciepła osiąga 5,5 wg EN14825), wysoką sprawność odzysku ciepła z wentylacji  
w rekuperatorze NIBE ERS (do 96%), wykorzystanie darmowego chłodu dolnego źródła 
do pasywnego chłodzenia budynku i zerową bezpośrednią emisję CO2 do atmosfery. 
Praca całego systemu, w tym rekuperatora NIBE ERS, sterowana jest przez użytkownika, 
za pomocą wielofunkcyjnego, intuicyjnego menu w języku polskim, dostępnego z pozio-
mu kolorowego wyświetlacza pompy ciepła lub wirtualnie (komputer, tablet, smartfon, 
system inteligentnego zarządzania budynkiem) za pomocą systemu NIBE UPLINK. System 
przeznaczony jest do ekonomicznego i ekologicznego ogrzewania, chłodzenia, ogrzewania 
c.w.u. i wentylacji z odzyskiem ciepła (rekuperacji) budynków o powierzchni do 300 m2.

Etykieta energetyczna 
zestawu pompy ciepła F1255-
16kW ze sterownikiem

http://www.instalreporter.pl


A+++ (zgodnie z Dyrektywą ErP, w systemach wyso-
kotemperaturowych, Pdesign = 16 kW)
- klasa energetyczna pompy ciepła A++ (zgodnie  
z Dyrektywną ErP, w systemach wysokotemperatu-
rowych, Pdesign = 16 kW)
- klasa energetyczna rekuperatora A (zgodnie z Dy-
rektywną ErP)
- zdalne sterowanie przez Internet, sieć GSM, system BMS
- aktualizacja oprogramowania przez gniazdo uSB
- wbudowana funkcja SMArT GrID i SMArT PrICE 

ADAPTION umożliwia dostosowanie pracy systemu, 
do chwilowych cen energii elektrycznej pod kątem 
oszczędnej pracy
- wbudowana funkcja SMArT HOME umożliwia po-
łączenie termostatów do systemu, aby zoptymalizo-
wać sterowanie temperaturą pomieszczeń
- sterowanie 4 obiegami grzewczymi o różnej tem-
peraturze zasilania 
- niski prąd rozruchowy dzięki technologii inwerte-
rowej pompy ciepła
- zasilanie NIBE F1255: 3x400 V (dostępny wariant 
1x230V i 3x230V); NIBE ErS: 1x230V
- wysokość/szerokość/głębokość NIBE F1255: 1800/ 
600/620 mm; NIBE ErS: 1014/550/550 mm  

Zapraszamy na odwiedzenia firmy 
Nibe-Biawar na targach FWSK 2016 
– stoisko nr 66.

ZOSTAŃ

ZGARNIJ NAGRODY
MISTRZEM

POZNAŃ, MTP PAWILON 5A

PARTNERZY WSPIERAJĄCY:PARTNERZY: ORGANIZATORZY:
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licznika. Oznacza to, że pobór energii obejmuje całość 
systemu tj. włącznie z pracą zaworu mieszającego oraz 
wszystkich pomp obiegowych. Ilość energii uzyskanej  
ze spalania drewna sosnowego i świerkowego obliczo-
no na podstawie obserwacji zużycia oraz uwzględniając 
kaloryczność 1472 kWh/mp i sprawność spalania 75%.  
W dalszej części nie uwzględniono ilości energii pobra-
nej przez pompę kotłową ładującą podgrzewacz uni-
wersalny oraz sterownik i wentylator obsługujące kocioł. 
Zebrane dane dla każdego z źródeł ciepła oraz su-

maryczne zapotrzebowanie na energię użytkową do 
ogrzewania budynku przedstawia (rys. 1).

Ile tak naprawdę kosztowało  
ogrzewanie domu i podgrzewanie 
c.w.u. i jaki był udział poszczególnych  
źródeł ciepła? 

W opracowaniu przyjęto stałe zapotrzebowanie na 
ciepłą wodę w ilości 200 l/d o temperaturze 50°C. 

  Opis obiektu i systemu grzewczego

Budynek o powierzchni 170 m², znajdujący się w III stre- 
fie klimatycznej, wykonano z zastosowaniem wie-
dzy i technologii pozwalającej uniknąć mostków ter-
micznych i dużych strat ciepła. Ocieplenie ścian ze-
wnętrznych wykonano 20 cm warstwą styropianu 
o współczynniku przewodzenia ciepła 0,038 W/mK, 
dachu 25 cm warstwą wełny mineralnej nad kondy-
gnacją mieszkalną i podłogi na gruncie 15 cm war-
stwą styropianu. Instalacja ogrzewania jest w całości 
podłogowa, a temperatura zasilania wodą grzew-
czą oparta na krzywej grzewczej rozpoczynającej 
się temperaturą 24°C przy temperaturze atmosfery 
20°C i kończy temperaturą 33,5°C odpowiednio przy 
-20°C. Sterowanie ogrzewaniem jest pokojowe i po-
godowe z funkcją ekonomicznego utrzymania tem-
peratury podłogi poza okresem ogrzewania do tem-
peratury komfortu. 

Została również zastosowana wentylacja mecha-
niczna z odzyskiem ciepła. 

W obliczeniach uwzględniono rzeczywistą temperatu-
rę utrzymywaną w budynku tj. 23°C oraz strumień wy-
miany powietrza 0,20 1/h i sprawność rekuperatora na 
poziomie 65%. Ilość uzyskanej energii słonecznej i po-
bór energii przez pompę solarną odczytano ze zdalne-
go monitoringu. Ilość uzyskanej energii wytworzonej 
przez pompę ciepła również odczytano z zdalnego mo-
nitoringu, natomiast pobór energii elektrycznej z pod-

Prezentowane dane pochodzą z instalacji opartej na podgrzewaczu 
uniwersalnym objętości 800 l. zasilanym powietrzną pompą ciepła, 
kolektorami słonecznymi oraz kotłem na paliwo stałe, jak na schemacie 
układu grzewczego (pobierz powyżej).

Obliczając w programie CASAnova 
zapotrzebowanie budynku na ener-
gię użytkową do ogrzewania, otrzy-
mano wynik 8035 kWh/rok. 

Schemat układu grzewczego
Pobierz

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Zyski solarne rzeczywiste 56 309 538 570 570 694 830 806 433 422 295 201
Zyski solarne użyteczne 56 309 538 570 570 288 288 288 433 422 295 201
Energia cieplna pompy ciepła 276 540 338 167 178 19 0 7 78 636 330 221
Energia cieplna pieca stałopalnego 1090 258 0 86 0 0 0 0 0 0 556 1431
Zapotrzebowanie na energię całkowitą 1421 1107 876 822 748 307 288 295 510 1058 1181 1854
Zapotrzebowanie na nergię CWU 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288
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Wytworzona i wykorzystana energia cieplna w 2015 r.

Dom z kolektorami, pompą ciepła 
i kotłem na drewno 

Analiza kosztów ogrzewania i przygotowania c.w.u.  
w konkretnym obiekcie

roberT kałuŻny
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energię CWU
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kotła. Oszczędność wygenerowana przez kolektory 
słoneczne względem pompy ciepła wyniosła 877 zł. 
Efektywność systemu z powietrzną pompą ciepła  
w wysokości 2,88 jest nieco poniżej średniej w porów-
naniu do badań Instytutu Fraunhofer ISE w ramach 
projektu Monitor PC w latach 2012-2013. Na nieko-
rzyść oceny wyniku na pewno wpływa fakt, że pom-
pa ciepła nie jest jedynym źródłem ciepła. Dodatko-
wo, współpraca z uniwersalnym podgrzewaczem 
skutkuje niższą efektywnością systemu spowodo-
waną ogrzewaniem większego zładu wody, ograni-
czoną powierzchnią wymiany ciepła podgrzewacza 
wewnętrznego oraz rozbiorem ciepła na rzecz ogrze-
wania budynku przy jednoczesnej pracy pompy cie-
pła do wyższych parametrów w trybie ogrzewania 

ciepłej wody. Podgrzewacz uniwersalny, w omawia-
nej instalacji, jest jednak miejscem łączącym dodat-
kowe źródła ciepła, wspieranie centralnego ogrze-
wania przez kolektory słoneczne oraz ogrzewanie 
budynku i ciepłej wody przez kocioł.  

Dlatego w okresie letnim rzeczywista wytworzo-
na energia przez instalację słoneczną mocno prze-
kracza zapotrzebowanie budynku na ciepło, a do-
kładnie do przygotowania ciepłej wody użytkowej. 
W dalszej części rozważań wykorzystywana jest je-
dynie zużyta energia, ponieważ nadwyżka została 
rozproszona do otoczenia w funkcji nocnego chło-
dzenia. Najciekawsze wyniki przedstawiono na wy-
kresach kołowych (rys. 2).

Osiem kolektorów płaskich o sumarycznej po-
wierzchni absorbera 14,5 m² wystawionych nie-
mal idealnie na południe pokrywa 41% potrzeb cie-
pła. Energia ta została wytworzona kosztem 24,6 zł, 
gdyby zaś miała zostać wytworzona przez pompę 
ciepła, to pochłonęłaby 902,3 zł. Powietrzna pom-
pa ciepła typu split eksploatowana była głównie  
w okresach przejściowych oraz zimą na cele ogrze-
wania budynku i podtrzymania komfortu cieplne-
go, gdy palenisko było wygaszone, wyprodukowa-
ła energię w udziale 26%. Sezonowa efektywność 
pompy ciepła i systemu ogrzewania wyniosła 2,88. 
Kocioł mocy 10 kW, w którym spalane metodą od 
góry jest tylko miękkie drzewo mógłby również być 
kominkiem z płaszczem wodnym. Przez rok zużyto 
3,1 mp. paliwa, głównie zimą. udział energii wytwo-
rzonej przez kocioł stanowi 33% i w analizowanym 
okresie wygenerował 182 zł oszczędności względem 
pompy ciepła. Należy jednak pamiętać, że w pracę 
pompy ciepła wliczona jest praca całego systemu 
grzewczego, a praca kotła nie uwzględnia pobo-
ru energii przez sterownik, wentylator oraz pompę 

4258,3 kWh 
41%

2788,1 kWh 
26%

3421,0 kWh 
33%

Wytworzone ciepło

Kolektory słoneczne Pompa ciepła Kocioł stałopalny

24,6 zł 
2%

590,8 zł
51%

542,5 zł
47%

Poniesione koszty wytworzenia

Kolektory słoneczne Pompa ciepła Kocioł stałopalny

902,3 zł
41%

590,8 zł
26%

724,9 zł
33%

Koszt wytworzenia przez pompę 
ciepła

Kolektory słoneczne Pompa ciepła Kocioł stałopalny

Całkowicie, w 2015 roku, energia 
użyteczna wyniosła 10 467 kWh, 
przy czym 7011 kWh stanowiło za-
potrzebowanie budynku na ciepło, 
3456 kWh do przygotowania ciepłej 
wody użytkowej. 

Poza zimowymi miesiącami instala-
cja była bezobsługowa, a znacz- 
ną część energii pobierała od  
nasłonecznienia. W ten sposób  
w stosunku do instalacji opartej wy-
łącznie o pompę ciepła wygenero-
wała oszczędność rzędu 1060 zł.

2

Budujemy potencjał programu LIFE

W latach 2016-2019 Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje projekt 
budowy potencjału programu LIFE. Ma on na celu 
poprawę wykorzystania środków Programu LIFE. 
Komisja Europejska po raz pierwszy uruchomiła na-
bory wniosków na takie projekty w 2014 r. NFOŚiGW 
złożył wniosek w 2015 r. i w tym samym roku podpi-
sał z Komisją umowę o realizacji projektu.
W ramach projektu, poza wzmocnieniem Krajowe-
go Punktu Kontaktowego Programu LIFE, przewi-
dziano m.in.:
• tłumaczenie wszystkich wytycznych dla wniosko-
dawców publikowanych przez Komisję Europejską, 
co rok w czasie realizacji projektu;
• uruchomienie platformy e-learningowej, powiąza-
nej z dedykowanymi szkoleniami dla potencjalnych 
wnioskodawców do Programu LIFE;
• rozszerzenie o problemowe panele dyskusyjne for-
muły corocznego Dnia Informacyjnego Programu 
LIFE, organizowanego przez NFOŚiGW;
• przygotowanie i publikację przewodnika po doku-
mentach programowych Programu LIFE oraz pod-

ręcznika przygotowania 
wniosku;
• współpracę z krajowy-
mi punktami kontaktowy-
mi innych programów unii 
Europejskiej o podobnym 
charakterze oraz innymi or-
ganizacjami.
NFOŚiGW opublikował na 
swoich stronach nowe tłu-
maczenie publikacji Komisji Europejskiej – „LIFE a ła-
godzenie zmian klimatu”. Prezentuje ona przykłady 
projektów, realizowanych dotychczas ze wsparciem 
LIFE, ograniczających wpływ działalności człowie-
ka na klimat i łagodzących zachodzące w nim zmia-
ny. Zmiany klimatu należą do istotnych globalnych 
wyzwań, mają znaczący wpływ na funkcjonowa-
nie ekosystemów i człowieka. unia Europejska jest  
w czołówce organizacji podejmujących to wyzwanie.
Więcej o Programie LIFE można znaleźć na stronach: 
- nfosigw.gov.pl/life
- ec.europa.eu/environment/life/
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kolektory słoneczne
Sondaże w dalszym ciągu potwierdzają tendencję 
silnych spadków w tej grupie w segmencie rynku 
skierowanym do klienta indywidualnego. Powo-
dem tej sytuacji jest zakończenie programu dofi-
nansowywania NFOŚiGW. Generalnie w IV kw. 2015 
spadki w kolektorach słonecznych są szacowane na 
poziomie 10-20%. uśredniając, można przyjąć spa-
dek 15%. Biorąc pod uwagę projekty inwestycyjne  
– rynek kolektorów słonecznych w IV kw. utrzymał 
się na poziomie zeszłego roku. równocześnie daje 
się zauważyć mniejsze zainteresowanie kolekto-
rami próżniowymi, które jako droższe są rzadziej 
stosowane w zamówieniach wielkopowierzchnio-
wych. Można tu szacować spadek sprzedaży na po-
ziomie ok. 15-20%. 
Niemniej jednak utrzymana jest tendencja wzrosto-
wa (na poziomie 10-12%) w sprzedaży kolektorów sło-
necznych w 2015 r. Nie wiadomo jednak, co się sta-
nie, gdy zabraknie realizacji obiektów, które zostały 
zaplanowane i do których zagwarantowano wspar-
cie finansowe kilka lat temu. Wydaje się, że obecnie 
w środowisku producentów kolektorów brakuje im-
pulsu, który by zmotywował ich oraz inwestorów do 
realizacji nowych instalacji, także tych wychodzą-
cych poza dotychczasowe doświadczenia i działa-
nia. Jest jeszcze wiele możliwości dla wykorzystania 
kolektorów słonecznych, należy je tylko uaktywnić  
i producenci, którzy obecnie narzekają na zmniej-
szający się zbyt, znowu będą mogli optymistycznie 
patrzeć w przyszłość. 

kotły gazowe wiszące
W grupie kotłów gazowych wiszących w 2015 roku 
działo się najwięcej. Powodem tego było wprowadza-
nie wymogów ekoprojektu, który w praktyce spro-
wadza się do zakazu wprowadzania na rynek kon-
wencjonalnych kotłów gazowych. Spowodowało to 
znaczące wzrosty sprzedaży zarówno kotłów kon-
densacyjnych, jak i konwencjonalnych, które były 
kupowane za zapas. rynek kotłów konwencjonal-

  Ostrożność wynika z pewnej nieprzewidywalności 
co do wpływu polityki na rozwój rynku inwestycyjne-
go, poziom cen, czy zasobność portfeli potencjalnych 
konsumentów i inwestorów. Jednym z przykładów 
może być ustawa o OZE, która miała wejść w życie 
od początku stycznia 2016 roku, a została w grudniu 
przesłana do uE, co powoduje odroczenie jej wpro-
wadzenia w życie o ok. pół roku. Inna sprawa, że śro-
dowiska związane z OZE postulowały działania noty-
fikacyjne w uE u poprzedniej ekipy rządzącej, co nie 
znalazło uznania, a ustawa mogłaby prawdopodob-
nie wejść w życie w przewidzianym terminie. Nieste-
ty tak się nie stało, a nowa ekipa rządząca skierowała 
ustawę do uE, zapowiadając jednocześnie od razu jej 
nowelizację. Na razie efekt jest taki, że długo oczeki-
wana ustawa o OZE w dalszym ciągu nie działa. 
Według szacunków Instytutu Badań nad Gospodar-
ką rynkową w IV kwartale 2015 tempo wzrostu PKB 
w porównaniu do IV kwartału 2014 osiągnęło 3,8%. 
Według GuS w 2015 roku tempo wzrostu gospo-
darczego wyniosło 3,6%. Było to najwyższe tempo 
wzrostu gospodarczego od 2011. Jak podaje IBnGr 
głównym czynnikiem mającym wpływ na wzrost go-
spodarczy w Polsce był popyt krajowy. Podobnie jak 
w całej gospodarce, zanotowano także dobre wyni-

ki w budownictwie mieszkaniowym, będącym chy-
ba najważniejszym filarem dla branży instalacyjno-
-grzewczej. Według wstępnych danych GuS, w ciągu 
całego 2015 roku wydano pozwolenia na budowę  
188 822 mieszkań, co daje 20,5% wzrost w porówna-
niu do 2014. Wzrosła również liczba mieszkań, których 
budowę rozpoczęto oraz liczba lokali oddawanych 
do użytkowania, co miało wpływ na wyniki branży 
instalacyjno-grzewczej w 2015 i daje pozytywne per-
spektywy na następne 2-3 lata, o ile nie zmieni się 
sytuacja np. w sferze możliwości finansowania tych 
inwestycji, czy nie nastąpi spadek siły nabywczej  
u potencjalnych inwestorów-użytkowników końco-
wych tych mieszkań. W całym 2015 r. oddano do użyt-
kowania 147 710 mieszkań, jest to wzrost 3,2% w po-
równaniu z 2014 r. W 2015 roku wzrosła również liczba 
mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 168 403.

Pompy ciepła
Praktycznie wszyscy uczestnicy sondażu potwier-
dzają wzrosty w sprzedaży pomp ciepła, różne  
w zależności od ich rodzaju. Występują duże rozbież-
ności co do ocen tych wzrostów. Według producen-
tów i sprzedawców, wzrosty w IV kw. były na pozio-
mie 5-10% dla pomp gruntowych i 20-25% dla pomp 

powietrznych. Łączne wzrosty dla pomp ciepła były 
sygnalizowane na poziomie od 5 do 30%. Stałą ten-
dencją był wzrost znaczenia pomp powietrznych  
i pomp do przygotowania c.w.u. Jeżeli chodzi o cały 
2015 rok, rozbieżności co do ocen wzrostu tego ryn-
ku są znacznie większe. Według danych POrT PC  
w 2015 w Polsce sprzedaż pomp ciepła do central-
nego ogrzewania wzrosła ok. 20%. Dał się zauwa-
żyć spektakularny wzrost segmentu rynku powietrz-
nych pomp ciepła, który wyniósł 70%. Trend wzrostu 
utrzymał się również w stosunku do gruntowych 
pomp ciepła, których sprzedaż wzrosła o 5%. We-
dług POrT PC rynek wszystkich pomp ciepła łącz-
nie wzrósł o 14%. W Polsce wciąż jeszcze mamy po-
czątkową fazę rozwoju rynku pomp ciepła, przy czym 
warto zwrócić uwagę na fakt, że mimo braku wspar-
cia dla tej technologii stopniowo zdobywa ona za-
ufanie coraz większej liczby konsumentów. Istotnie 
wzrósł rynek pomp ciepła powietrze/powietrze typu 
VrF. W 2015 roku można było odnotować prawie 30% 
wzrost sprzedaży tych urządzeń. W 2015 roku odno-
towano nieznaczny wzrost sprzedaży powietrznych 
pomp ciepła do c.w.u. (na poziomie 3,4%). urządze-
nia te stanowią blisko 40% całego rynku pomp cie-
pła w Polsce w 2015 roku. 

Wyniki osiągnięte przez polską gospodarkę, branżę budowlaną i w tym branżę 
instalacyjno-grzewczą w IV kwartale 2015 roku oraz w całym 2015 roku można ocenić jako pozytywne i udane. 
Osiągnięte rezultaty pozwalają na pewien ostrożny optymizm środowiska instalacyjno-grzewczego. 

Trendy rynku instalacyjno- 
-grzewczego w 2015

JanuSz STarościk
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nych w IV kw. zanotował znaczny spadek poziomu 
sprzedaży w stosunku do IV kw. 2014 roku na pozio-
mie 20-25%. Można przyjąć jednak, że w całym 2015 
roku sprzedaż gazowych kotłów konwencjonalnych 
wzrosła o ok. 5-10%. Sprzedaż tych urządzeń rozkła-
dała się różnie w ciągu całego roku. Wiele urządzeń 
sprzedanych w 2015 roku będzie montowana dopie-
ro w 2016 roku, co może mieć wpływ na wyniki sprze-
daży w 2016 roku. Drugą konsekwencją wprowadze-
nia w życie nowych przepisów był wzrost sprzedaży 
kotłów kondensacyjnych. Jest to trend już od wie-
lu lat, natomiast w 2015 dynamika wzrostu była wy-
raźniejsza. Z jednej strony przyczyną było wejście  
w życie dyrektywy ErP, ale z pewnością także wzrost 
świadomości ekologicznej wśród użytkowników, jak 
i niższe ceny gazu, co daje oszczędności na kosztach 
ogrzewania przy zastosowaniu techniki kondensa-
cyjnej. W IV kw. 2015 roku nastąpił ok. 30% wzrost 
sprzedaży kotłów kondensacyjnych, a w skali całe-
go 2015 roku ten wzrost wyniósł ok. 20%. Cały rynek 
kotłów wiszących w 2015 odnotował wzrost na po-
ziomie 10-13%. 

Gazowe kotły stojące
W grupie gazowych kotłów stojących w 2015 roku 
utrzymała się tendencja spadkowa sprzedaży, dy-
namika spadków była znacząca ok. 15%. Na taki 
wynik miał wpływ spadek sprzedaży urządzeń kon-
wencjonalnych na poziomie ok. 33-35%, przy rów-
noczesnym niewielkim wzroście ok. 5% sprzedaży 
gazowych kotłów kondensacyjnych. W IV kw. spa-
dek sprzedaży konwencjonalnych gazowych kotłów 
stojących był drastyczny i osiągnął poziom ok. 75%, 
przy równoczesnym 25-30% wzroście sprzedaży ko-
tłów kondensacyjnych. 
Należy odnotować pewien wzrost sprzedaży kotów 
olejowych 2-3% zarówno w IV kw., jak i w całym 2015 
roku. Taki wynik mógł zostać osiągnięty dzięki więk-
szemu zainteresowaniu olejowymi kotłami konden-
sacyjnymi, których sprzedaż wzrosła o ok. 80% dzięki 
wynikom III i IV kwartału, kiedy ich sprzedaż wzro-

rynek instalacyjno-grzewczy w Polsce w IV kw. 2015 i całym 2015  

Praktycznie wszyscy, którzy dostarczyli swoje opinie 
do niniejszego raportu, wystawiali pozytywne opi-
nie na temat rozwoju rynku instalacyjno-grzewcze-
go w 2015. rynek jako całość wydaje się być stabilny 
z pewnym wzrostem na poziomie 5-10%, jak wyni-
ka z ocen np. dużych hurtowni. Na pewno na wynik 
sprzedaży urządzeń grzewczych miało wprowadze-
nie dyrektywy ErP i związanych z nią rozporządzeń 
uE dot. etykietowania i ekoprojektu. Z pewnością na 
kształt sprzedaży w IV kw. miała wpływ duża liczba 
kotłów konwencjonalnych sprowadzonych na ma-
gazyny i sprzedanych w dużej części do dystrybu-
torów przed wejściem w życie nowych przepisów. 
Na pewno efektem wprowadzania nowych regulacji 
była wzmożona wyprzedaż gazowych kotłów kon-
wencjonalnych oraz znaczący wzrost zainteresowa-
nia kotłami kondensacyjnymi. Nowe rozporządzenia 
wymusiły na producentach wycofanie ze sprzedaży 
kotłów konwencjonalnych oraz zastępowanie ich ko-
tłami kondensacyjnymi. Pozostały w ofercie jedynie 
kotły konwencjonalne z otwartą komorą spalania  
o mocy do 30 kW, ale wyposażone w pompę obie-
gową o wysokiej efektywności energetycznej. 
Ze względu na lekką zimę dużo mniejsze było za-
potrzebowanie użytkowników na wymianę kotłów 
starych na nowe. Stosunkowo dobre wyniki IV kwar-
tału były spowodowane wcześniejszym rozwojem 
rynku. Dała się także zauważyć pewna rezerwa ze 
strony inwestorów, szczególnie dla nowych inwe-
stycji, podyktowana niepewnością wynikającą ze 
skutków gospodarczych decyzji podejmowanych 
przez nowo wybrany parlament. Dotyczy to m.in. 
obaw związanych z trudnościami udzielania i spła-
ty kredytów. Może to w przyszłości doprowadzić 
do wydłużenia czasu realizacji inwestycji. Z kolei 
uproszczona procedura ograniczająca konieczność 
uzyskiwania zezwoleń na budowę może przyśpie-

szyć realizację inwestycji. Choć brak konieczności 
przedstawienia projektów na realizacje inwestycji 
dla uzyskania zezwolenia na budowę może mieć 
wpływ na obniżenie jakości budowanych obiek-
tów pod kątem ich energooszczędności i efektyw-
ności energetycznej. 
Dotarły sygnały o występujących brakach kotłów  
w zakresie średnich mocy, które były montowane 
we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych 
15-20 lat temu i teraz nadszedł czas na ich wymia-
nę. Zdaniem instalatorów, weryfikacja uDT dotyczą-
ca sprawności kotłów nie motywuje do wymian na 
bardziej wydajne urządzenia. również spadki cen 
paliw kopalnych m.in. gazu i oleju grzewczego nie 
motywują użytkowników do modernizacji. Jest to 
także powód osłabiania motywacji stosowania OZE  
w instalacjach grzewczych. Istnieją także problemy  
z nowymi przyłączami gazu, a obok PGNiG pojawili się  
alternatywni dostawcy gazu, przedstawiający tań-
szą ofertę, szczególnie w taryfie W4. Przy obecnych 
więc cenach gazu, mimo sporego wzrostu zaintere-
sowania pompami ciepła do c.w.u., opłacalność ich 
instalacji staje pod znakiem zapytania. Ogólnie coraz 
niższe ceny ropy i gazu ziemnego w ostatnich mie-
siącach 2015 roku miały negatywny wpływ na zain-
teresowanie OZE i wymianę kotłów na bardziej efek-
tywnie energetycznie. Niemniej jednak OZE w 2015  
w dalszym ciągu ma tendencję wzrostową, ze wzglę-
du na zwiększenie świadomości społeczeństwa co 
do zalet wykorzystania energetyki rozproszonej,  
w tym ciepła rozproszonego i zapewnienia sobie 
indywidualnego bezpieczeństwa energetycznego. 
Dał się zauważyć zastój w zamówieniach publicz-
nych mający miejsce w pierwszych dwóch mie-
siącach IV kw., co miało wpływ na pewne wy-
hamowanie sprzedaży w porównaniu do III kw. 
Zatowarowania z II i III kw. przyniosły także nega-

tywny efekt uboczny w postaci zatorów płatnościo-
wych, które wystąpiły w IV kw. 
Podsumowując, IV kwartał nie odzwierciedlał ten-
dencji rynkowych, jakie miały miejsce w 2015 roku. 
Wejście w życie dyrektywy ErP spowodowało spa-
dek zainteresowania inwestorów nowych inwesty-
cji kotłami kondensacyjnymi, a polityka cenowa pro-
ducentów spowodowała kontynuację walki cenowej  
w segmencie kotłów kondensacyjnych. rok 2015 
jest oceniany bardzo pozytywnie pomimo wszyst-
kich zmian. Oczywiście dynamika wzrostów wyglą-
dała różnie w poszczególnych regionach Polski, ale 
dało się zauważyć spore ożywienie sprzedaży w gru-
pach produktowych, będących podstawowym asor-
tymentem w hurtowniach instalacyjnych tj. gazowych 
kotłach wiszących, gazowych kotłach kondensacyj-
nych, systemach instalacyjnych i grzejnikach stalo-
wych. Da się zauważyć znaczny spadek sprzedaży 
kolektorów słonecznych do klientów indywidual-
nych, spowodowany ustaniem programu wsparcia 
prowadzonego przez NFOŚiGW, ale kompensowany 
przez realizacje dużych inwestycji dla obiektów pu-
blicznych i realizowanych przez jednostki samorzą-
du terytorialnego. 
Odniesienie wzrostu procentowego w IV kw. 2015 
roku do IV kw. 2014, który był wyraźnie słabszy, nale-
ży analizować ostrożnie. Powiało, co prawda dużym 
optymizmem, ale w rzeczywistości można mówić  
o powrocie do pewnego solidnego stabilnego wzro-
stu rynku o dynamice jednocyfrowej. Jest to zjawi-
sko pozytywne, pozwalające na rozsądne planowa-
nie, pod warunkiem, że nie wystąpią zawirowania  
w polityce, mogące mieć negatywny wpływ na siłę 
nabywczą społeczeństwa, kurs euro i koniunkturę 
budowlaną. Warto też wspomnieć o wzroście udzia-
łu ciepła systemowego, co było widoczne w postaci 
zwiększonej sprzedaży węzłów cieplnych. 
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sła 2,5-krotnie. Na taką sytuację z pewnością miała 
wpływ znaczna obniżka cen oleju opałowego. 

Przepływowe podgrzewacze do wody
W tej grupie sytuacja się nieco ustabilizowała, tzn.  
w IV kw. 2015 sprzedano mniej więcej tyle samo urzą-
dzeń, co w analogicznym okresie poprzedniego roku, 
z ok. 1% lepszym wynikiem. Natomiast w skali całe-
go 2015 roku nastąpił dalszy spadek rynku tych urzą-
dzeń na poziomie 7-10%. Należy pamiętać, że rynek 
gazowych przepływowych podgrzewaczy do c.w.u. 
to rynek wymian. 

Grzejniki
W grupie grzejników sytuacja była stabilna. Wzrost ich 
sprzedaży był powiązany z większą liczbą mieszkań 
oddanych do użytku w 2015. Sprzedaż grzejników nie 
jest bezpośrednio powiązana ze sprzedażą urządzeń 
grzewczych, ponieważ montuje się je także w obiek-
tach, gdzie doprowadzane jest ciepło sieciowe. Szacu-
je się wzrost sprzedaży grzejników stalowych na pozio-
mie ok. 10-15%, przy równoczesnym pewnym spadku 
sprzedaży grzejników aluminiowych na poziomie 5-10%. 
utrzymuje się także tendencja coraz większego zainte-
resowania ogrzewaniem powierzchniowym. 

Inne produkty
W grupie kotłów na paliwa stałe, po tendencji lek-
ko spadkowej w ostatnich latach, sytuacja się usta-
bilizowała. W porównaniu do IV kw. 2014 nastąpił 
niewielki wzrost sprzedaży na poziomie 1-5%. Po-
dobnie jak w wypadku innych kotłów, sprzedaż ko-
tłów na paliwa stałe charakteryzuje pewna sezono-
wość. Największy poziom sprzedaży jest notowany 
na przełomie III i IV kw. W IV kwartale sprzedaż zma-
lała ok. 12-15% w porównaniu do III kw. Spada udział 
w sprzedaży tradycyjnych kotłów zasypowych – 40% 
w całości sprzedaży wszystkich kotłów na paliwa 
stałe (co stanowi prawie 10% spadek w porówna-
niu do IV kw. 2014). W całym 2015 roku można mówić 
o ponad 60% udziale kotłów zasypowych, co ozna-

cza nieznaczny spadek na poziomie 1-5% w porów-
naniu do 2014. Można zaobserwować większe zain-
teresowanie urządzeniami zautomatyzowanymi na 
pelet i ekogroszek. Spory wzrost sprzedaży na ścia-
nie wschodniej można tłumaczyć przez wzmożony 
eksport tych urządzeń na ukrainę i Białoruś. Pew-
ną trwającą od dłuższego czasu tendencją są dzia-
łania podejmowane przez czołowych producentów 
w kierunku rozwoju kotłów na biomasę, które także 
cieszą się większym powodzeniem. Głównie chodzi 
o kotły na pelet, ale także kotły na zrębki drewna. 
W innych produktach instalacyjnych także dał się 
zauważyć wzrost sprzedaży, np. w grupach pom-
powych – wzrost 10-20% w odniesieniu rocznym,  
w grupie przewodów powietrzno-spalinowych z two-
rzyw sztucznych – na poziomie 25-30%, osprzęt – 
ok. 10-15%. 

Podsumowanie

Osiągnięte wyniki zarówno w IV kwartale, jak i całym 
2015 były zadowalające dla branży. Z pewnością, 
duży wpływ na rynek w 2015 roku miało wprowa-
dzenie rozporządzeń związanych z etykietowaniem 
i ekoprojektem. W przepisach jest sporo nieścisło-
ści i braków. Brakuje np. sposobu etykietowania 
hybrydowych kolektorów słonecznych, które same  
w sobie są nowoczesnym efektywnym energetycznie 
rozwiązaniem. Dalej nie wiadomo, co z rynkiem wy-
mian gazowych kotłów konwencjonalnych w obiek-
tach, w których ich wymiana na urządzenia kon-
densacyjne byłaby związana z poważnymi pracami 
budowlanymi (budowa nowych przewodów kana-
łów powietrzno-spalinowych). Można też odnieść 
wrażenie, że sama kwestia etykietowania nie jest 
jeszcze specjalnie odbierana przez użytkowników 
końcowych jako pomoc dla nich podczas wyboru 
urządzeń. Niemniej jednak, pierwsze kontrole PIH  
w sklepach instalacyjnych, hurtowniach i u produ-
centów już miały miejsce. 
www.spiug.pl  

Debata nt. efektywności energetycznej

Dzięki nowoczesnym technologiom możliwe jest zmniej-
szenie zużycia energii, surowców oraz ograniczenie emisji 
do środowiska. Jednak przejście w kierunku gospodar-
ki niskoemisyjnej daje możliwości do uzyskania nieza-
leżności energetycznej. Takie tezy zostały, między inny-
mi, wygłoszone przez polskich i europejskich ekspertów 
podczas debaty poświęconej „Potencjałowi efektyw-
ności energetycznej w Polsce i w Europie”. Spotkanie  
z udziałem decydentów na szczeblu centralnym i lokal-
nym, władz miejskich, przedsiębiorstw energetycznych, 
liderów opinii i mediów odbyło się w Ambasadzie Danii 
w Warszawie, 5 lutego 2016 roku.
W trakcie dwóch paneli dyskusyjnych eksperci rozma-
wiali o efektywności energetycznej w kontekście popra-
wy bezpieczeństwa energetycznego, jakości powietrza 
i konkurencyjności gospodarczej. Inaugurując spotka-
nie Jerzy Buzek, przewodniczący Komisji Przemysłu, 
Badań Naukowych i Energii przy PE zaznaczył, że rów-
nowaga między polityką energetyczną a klimatyczną 
ma dzisiaj kluczowe znaczenie.
Z kolei Adam Jędrzejczak, prezes Danfoss Poland, 

przedstawiając swój pakiet propozycji w dziedzinie go-
spodarki niskoemisyjnej, przekonywał, że wykorzystanie 
technologii efektywnych energetycznie może otworzyć 
nowe perspektywy dla wzrostu gospodarczego, przy-
czynia się również do zrównoważonego rozwoju sekto-
ra budownictwa oraz powiązanych z nim przemysłów. 
Zaznaczył, że sektor budowlany odgrywa kluczową rolę 
w realizacji celów w zakresie redukcji emisji gazów cie-
plarnianych, a wprowadzenie zmian w tym obszarze po-
zwoli na znaczne ograniczenie emisji. 
uczestnicy spotkania zgodzili się, że niezbędne jest  
w uE całościowe podejście do zagadnień energetycz-
nych – w miejsce obecnego myślenia kategoriami po-
szczególnych, odizolowanych sektorów. Podkreślano 
także wagę tworzenia partnerstw publiczno-prywat-
nych z udziałem europejskiego przemysłu, producen-
tów, inżynierów i branży ICT. 

Wnioski ze spotkania:
• Sieć ciepłownicza jest naszym atutem, ale wymaga 
bardziej efektywnego wykorzystania.

• Nie należy odrzucać węgla,  
ale korzystać z tego surowca 
przy użyciu nowoczesnych tech- 
nologii.
• Budownictwo jednorodzinne, 
które odpowiada za duże zu-
życie energii wymaga większej 
uwagi i większych środków.
• Zwiększenie świadomości 
społeczeństwa poprzez zaist-
nienie kwestii efektywności 
energetycznej w debacie pu-
blicznej.
• Konieczne jest holistyczne po-
dejście do zagadnienia, przy 
jednoczesnym wykorzystywa-
niu już istniejących technologii.

http://www.instalreporter.pl
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Profipress firmy Viega to uniwersalny system złączek miedzianych do różnorodnych 
zastosowań. Opatentowany profil SC-Contur gwarantuje, że już w ramach centralnej 
próby szczelności oraz próby obciążeniowej zostają wykryte omyłkowo niezapraso-
wane złączki. Można je wtedy od razu zaprasować, eliminując ryzyko powstania póź-
niejszych szkód. 
Mimo wyraźnego oznakowania złączek Viega zielonym, żółtym lub białym punktem, 
symbolizującym obszar zastosowania, nadal istniało pewne ryzyko pomylenia złączek 
z wyrobami innych producentów. Dlatego teraz miedziane złączki Profipress będą 
opatrzone specjalnym oznakowaniem – umieszczoną w czarnym polu nazwą produ-
centa. Jakiekolwiek ryzyko pomyłki jest więc wykluczone. Na początek zmiana ma 
objąć wszystkie złączki z miedzi o maks. średnicy znamionowej 54 mm, przeznaczone 
do instalacji grzewczych i sanitarnych (oznaczone zielonym punktem).
System Profipress, który dzięki technice połączeń zaprasowanych jest wyjątkowo 
ekonomiczny i bezpieczny, został dopuszczony do rozmaitych obszarów zastosowań. 
Zgodnie z systemem oznaczeń Viega kolor zielony na złączce (element uszczelniający 
z EPDM) symbolizuje takie obszary zastosowań jak instalacje wody użytkowej i grzew-
cze, kolor żółty (element uszczelniający z HNBr) to instalacje gazowe, natomiast biały 
(element uszczelniający z FKM) jest zarezerwowany dla specjalnych zastosowań w wa-
runkach podwyższonej temperatury, np. energia solarna, ciepłownictwo lub para ni-
skociśnieniowa.

VieGa 

nowe oznaczenia złączek Profipress 

urządzenie steruje jednym obiegiem grzewczym (bez zaworu mieszającego) i pracą zasobnika ciepłej wody. Dzięki erELAX stero-
wanie temperaturą instalacji grzewczej jest łatwe, wygodne i oszczędne. erELAX „uczy się” profilu użytkownika i na tej podstawie 
ustala optymalny sposób pracy ogrzewania. erELAX wyposażony jest w aplikację dla urządzeń mobilnych. Czasy i temperatury 
ogrzewania oraz ciepłej wody można nastawiać za pomocą smartfonu czy tabletu, korzystając z wygodnej w użyciu aplikacji  
„Vaillant erELAX Control”. Jest ona dostępna za darmo, interfejs łatwy w konfiguracji oraz intuicyjny w obsłudze.  
Jedynym warunkiem jest dostęp do internetu poprzez sieć WLAN.

korzyści eRELAX:
• prosta regulacja temperatury z dowolnego miejsca przy użyciu urządzenia mobilnego (np. smartfon lub tablet wyposażony  
w system iOS lub Android)
• funkcje szybkiego dostępu do parametrów, program tygodniowy
• dane pogodowe pobierane z Internetu – niepotrzebna instalacja czujnika temperatury zewnętrznej
• oszczędność energii dzięki inteligentnej 
optymalizacji pracy ogrzewania, 
• elastyczność dzięki możliwościom krótkotrwałych 
zmian temperatury 
• komunikacja bezprzewodowa 

VaillanT

internetowy regulator radiowy Vaillant erelaX

TA-COMPACT-P jest niezależnym od ciśnienia zaworem równoważącym i regulacyjnym, z funkcją pomiaru przepływu i ciśnienia dla 
optymalnego ustawienia punktu pracy pompy oraz dla osiągnięcia maksymalnej oszczędności energii przy równoczesnym wysokim

poziomie niezawodności instalacji. 

ZALETY: zwarta kompaktowa konstrukcja ułatwiająca montaż przy małych odbiornikach końcowych, jedno-
stronny dostęp do wszystkich funkcji, wymagający niewiele przestrzeni, unikalny pomiar przepływu, różnicy  

ciśnienia oraz dostępnego ΔH dla łatwiejszego rozruchu instalacji, optymalizacji pracy pompy i diagnostyki.

FUNkCJE: regulacja; nastawa wstępna (maks. przepływ); regulacja ciśnienia różnicowego; pomiar: 
przepływu, temperatury, ciśnienia różnicowego, dostępnego ΔH; odcięcie (odcięcie przepływu,  
nie jako odcięcie względem atmosfery).

imi inTernaTional

zawór Ta-comPacT-P 
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Marka Beretta wprowadziła do oferty programator Merlin, 
który pozwala na: 
• sterowanie do 8 kotłów MYNUTE GREEN pracujących  
w kaskadzie,
• niezależne sterowanie obiegami grzewczymi c.o. wg 
temperatury zewnętrznej,
• programowanie w siedmiodniowym cyklu, w wybranych 
przedziałach czasowych,
• nastawy temperatury: dziennej (komfortowej), nocnej 
(ekonomicznej) oraz antyzamarzaniowej,
• regulację temperatury c.w.u. w zasobniku,
• czasowe sterowanie cyrkulacją c.w.u.,
• wykorzystanie funkcji antylegionella,
• wybór jednego z trybów: AUTO, Przyjęcie, Wakacje.
Programtor jest łatwy w montażu i obsłudze, dzięki jasno 
skonstruowanemu menu z podświetlanym wyświetlaczem. 
Wyposażono go w funkcję automatycznej zmiany czasu  
z letniego na zimowy (i na odwrót).
Cena katalogowa netto: 1530 zł. 

bereTTa

Produkty preizolowane 
klimaT Pro

Dotychczasowa oferta marki KLIMAT PrO wzbogacona została  
o nową kategorię – produkty preizolowane. Kanały preizolowane 
KLIMAT PrO dostępne są w dwóch wariantach – produkty pokry-
te od wewnątrz niezmywalną wełną mineralną oraz produkty po-
kryte wełną mineralną z płaszczem z blachy. 
Zalety systemu kanałów i kształtek preizolowanych KLIMAT PrO:
• kompletny system produktów preizolowanych wraz z elemen-
tami dodatkowymi (takimi jak przepustnica, podstawa dachowa 
czy króciec elastyczny),
• odpowiednia konstrukcja ograniczająca do minimum występo-
wanie mostków termicznych, znacznie zmniejszając straty ciepła,
• tłumienie hałasu generowanego przez powietrze przepływające 
wewnątrz ciągu wentylacyjnego,
• zabezpieczone krawędzie płyt z wełny, uniemożliwiające dosta-
nie się włókien wełny do ciągu wentylacyjnego,
• sposób montażu płyt z wełny uniemożliwia kondensację pary 
wodnej oraz zapewnia większą trwałość instalacji,
• specjalna konstrukcja ograniczająca tworzenie się zastoin wody 
na zewnętrznej powierzchni elementów,
• skrócony czas montażu i wykonania instalacji oraz zapewniona 
szczelność elementów i ich połączeń.
System kanałów i kształtek preizolowanych KLIMAT PrO został 
przebadany pod kątem akustycznym oraz oporów powietrza.

klimaT Pro

Nowa kamera termowizyjna testo 869 to na-
rzędzie codziennej pracy, stworzone specjal-
nie z myślą o instalatorach ogrzewnictwa, 
wentylacji i chłodnictwa. umożliwia szybką  
i precyzyjną lokalizację nieszczelności, wykry-
wanie mostków cieplnych oraz identyfikację 
przegrzanych połączeń elektrycznych. 
Serce kamery testo 869 to wysokiej jakości de-
tektor 160x120 pks, stanowiący unikalną funkcję 
w kamerach w tej klasie cenowej. Dodatkowo, 
umożliwia wykrycie nawet najmniejszej różnicy 
temperatury dzięki czułości termicznej < 120 mK.
Dzięki swojej konstrukcji, kamera termowizyj-
na testo 869 idealnie dopasowuje się do ręki, 
a menu pozwala na szybką i intuicyjną pra-
cę. Duży wyświetlacz oraz szerokie pole wi-
dzenia stanowią idealne rozwiązanie do pracy 
wewnątrz pomieszczeń, gdzie kubatura nie zawsze pozwala na przeprowadzenie po-
miarów z odpowiedniej odległości. W połączeniu z szerokokątnym obiektywem 34°x26° 
kamera termowizyjna testo 869 pozwala m.in. na szybkie i precyzyjne wykrycie prze-
grzewania instalacji elektrycznych oraz wycieków z instalacji ogrzewania podłogowego. 
Znaczącym argumentem wybijającym firmę Testo ponad konkurencję jest dołączane 
do kamery oprogramowanie IrSoft. Program ten łączy w sobie niezwykle prostą  
i intuicyjną obsługę, rozbudowany interfejs i szeroką funkcjonalność. Corocznie Testo AG 
wprowadza i udostępnia do użytku swoim klientom aktualizację oprogramowania.
Możliwości oprogramowania:
• zaznaczenie dowolnej ilości punktów na obrazie termograficznym, również Coldspot/
Hotspot,
• wykonanie histogramu i 5 linii profilu,
• TwinPix – funkcja nakładania obrazu termowizyjnego na obraz rzeczywisty,
• możliwość korelacji emisyjności i odbić dla całego zdjęcia, wybranej powierzchni i punktu,
• ręczna regulacja skali, limitów, izotermy,
• wykonanie raportu (10 pomocniczych szablonów z możliwością ich edycji lub możli-
wość stworzenia całkowicie autorskiego szablonu przez użytkownika).

TeSTo

Programator kaskadowy 
merlin

testo 869 – nowa kamera 
termowizyjna
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nowe systemy hydromasażu 2.0 Villeroy & boch 

Firma Villeroy & Boch do 
oferty wprowadziła osiem 
nowych systemów hy-
dromasażu 2.0: powietrz-
ny – AirPool, wodny – Hy-
droPool oraz połączenie 
obu – CombiPool. Wszyst-
kie dostępne są w dwóch 
wariantach wyposażenia: 
standardowym oraz kom-
fortowym. Ponadto firma 
oferuje system CombiPool 
Invisible z niewidocznymi 
dyszami. W tej wersji dy- 
sze zintegrowane są  
z powierzchnią wanny, 
dzięki czemu oprócz walo-

rów estetycznych, są też niezwykle łatwe w czyszczeniu i pielęgnacji. Wersja CombiPool Active zapewnia kom-
pleksowy i intensywny masaż ciała – dysze można regulować i zamykać manualnie, a także obracać o niemal 
360°. Zarówno wersje komfort, jak i CombiPool Active wyposażone są w technologię Whisper – dzięki której na-
wet najbardziej intensywne masaże będą bezgłośne. Wszystkie systemy oferowane przez Villeroy & Boch mają 
optymalnie rozmieszczone dysze i zintegrowane oświetlenie. 
AirPool. Powietrze jest wdmuchiwane do wody przez specjalnie zintegrowane dysze wbudowane w dno wan- 
ny i rozdzielane na drobne bąbelki. Po kąpieli przewody dysz są automatycznie osuszane. AirPool w wersji stan-
dardowej ma 10 mikrodysz umieszczonych w dnie wanny i białe podświetlenie LED, a w wersji komfortowej  
– 10 dużych dysz z funkcją Whisper, a także dwukolorowe podświetlenie LED. 
HydroPool. Pompa pobiera wodę z wanny i dostarcza ją na powrót przez dysze wodne. Po kąpieli woda jest 
wypompowywana. HydroPool w wersji standardowej ma 8 mikrodysz umieszczonych na wysokości pleców,  
a w wersji komfortowej – 2 mikrodysze na wysokości stóp, 8 dysz bocznych z funkcją Whisper oraz 8 mikrodysz 
do masażu pleców. 
CombiPool łączy zalety technologii powietrznej oraz wodnej, by zapewnić kompleksowy masaż całego ciała. 
Ma dysze powietrzne umiejscowione w dnie wanny, jak również dysze wodne na wysokości pleców, po bokach 
i/lub przy stopach – w zależności od modelu wanny. 
Systemy hydromasażu 2.0 od Villeroy & Boch dostępne są dla wielu różnych modeli wanien – zarówno akrylo-
wych, jak i wykonanych z innowacyjnego Quarylu®. Dysze masujące można zamówić dla kolekcji Aveo, Squaro, 
Squaro Edge 12, Luxxus, Oberon, Loop & Friends, Architectura, O.novo i Subway. 

Villeroy & boch 
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