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Wieści z Grupy SBS

- SBS na Liście 500 Największych Polskich Firm
 
dziennik „rzeczpospolita” po raz osiemnasty 
opublikował „Listę 500 Największych Polskich 
Firm”. grupa sBs po raz kolejny znalazła się  
w tym zestawieniu, zajmując w nim pod kątem 
obrotów 491. pozycję.
w ramach „Listy 500” analizowane były wszyst-
kie polskie firmy, w tym chociażby te z sektora 
finansowego.
sBs zaliczono do elitarnego grona siedmiu 
łódzkich firm sklasyfikowanych na powyż-
szej liście. 

- SBS nagrodzony za promowanie miedzi

Podczas targów Instalacje 2016 Europejski Instytut Mie-
dzi przyznawał statuetki „Za promowanie miedzi w sys-
temach instalacyjnych”. grupa sBs znalazła się w gro-
nie nagrodzonych firm. wyróżnienie w imieniu zarządu 
grupy sBs odebrali grzegorz Zuchmański (zastępca 
dyrektora) oraz Małgorzata Konieczka (menadżer dzia-
łu sprzedaży).
Europejski Instytut Miedzi to organizacja istniejąca od 
1995 roku. do życia powołali ją producenci oraz prze-
twórcy miedzi i jej stopów. Co ważne, wspomniana or-
ganizacja jest jednym z jedenastu europejskich centrów 
promocji miedzi działających w ramach European Cop-
per Institute z siedzibą w Brukseli oraz we współpracy  
z Międzynarodowym stowarzyszeniem na rzecz Miedzi 
(International Copper Association).

- SBS z certyfikatem Złoty Płatnik 2015
 

doceniając terminowość w regulowaniu zobowiązań oraz zachowanie najwyż-
szych standardów płatniczych, grupa Euler Hermes przyznała sBs sp. z o.o. 
certyfikat ZŁOTY PŁATNIK 2015.
Aby otrzymać ten zaszczytny tytuł grua musiała spełnić wszystkie rygorystycz-
ne kryteria procesu weryfikacyjnego Programu Analiz Należności, uzyskując 
wysoki wskaźnik Moralności Płatniczej (PMI), rating na poziomie powyżej CCC 

oraz dokonywać wszystkich zobowiązań płatniczych rzetelnie i terminowo.
Średni wskaźnik moralności płatniczej w Polsce w 2015 roku wyniósł 58 punk-

tów, wynik zaś sBs to imponujące 99 punktów.

Firma TErMET oferuje 
wydłużony okres gwa-
rancji na gazowe kotły 
kondensacyjne z oferty 
handlowej – nawet do  
7 lat (zgodnie z warunka-
mi zawartymi w Książce 
gwarancyjnej).
wystarczy corocznie na-
bywać zarówno KuPON 
wYdŁuŻONEJ gwArAN-
CJI u Autoryzowanego 
serwisanta Firmowego oraz dokonywać przeglądów tech-
nicznych w wymaganych terminach (tj. w czasie ostatnich 
4 miesięcy roku liczonego od daty sprzedaży – począwszy 
od drugiego roku eksploatacji). dodatkowo podczas prze-
glądu technicznego między 56 a 60 miesiącem od daty 
sprzedaży należy wykupić PAKIET gwArANCYJNY, któ-
ry winien być zamontowany w czasie trwania przeglądu.
Podsumowując, TErMET standardowo udziela gwa-
rancji prawidłowego działania kotła kondensacyjnego 
na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży, w przypad-
ku zamontowania urządzenia przez Autoryzowanego 
serwisanta Firmowego (AsF), Autoryzowanego Insta-
latora (AI) lub osobę posiadającą uprawnienia gazo-
we oraz dokonania uruchomienia Zerowego przez 
AsF. Aby przedłużyć gwarancję do 5 lub 7 lat koniecz-
ne będzie zamontowanie urządzenia wyłącznie przez 
AsF lub AI Producenta.

Termet – 7 lat  
gwarancji na kotły

http://www.instalreporter.pl
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Danfoss od 50 lat w chłodnictwie

w tym roku zawór rozprężny T2 obchodził 50 urodziny. 
Jednocześnie danfoss ustanowił przełomowy rekord, 
kiedy 50-milionowy zawór T2 opuścił niedawno linię pro-
dukcyjną w fabryce danfoss w Nordborgu w danii. star-
szy wiceprezydent działu Automatic Controls w danfoss, 
stephen gugliotta, wyjaśnił, dlaczego mały zawór T2 jest 
takim gigantem danfoss: Przez lata od jego wprowadze-
nia na rynek, T2 udowodnił, że może stać się ogromnym 
sukcesem rynkowym. Jest nadal sprzedawany na całym 
świecie i wykorzystywany w różnych chłodniczych i klima-
tyzacyjnych zastosowaniach. W ciągu tych kilkudziesięciu 

lat swojej obecności na rynku wielu konkurentów 
próbowało go skopiować. Jednak żaden nie ma 
takich parametrów i właściwości jak T2 Danfoss.
w długiej historii T2, jako bezpieczny i niezawod-
ny produkt dla klientów danfoss był i jest funda-
mentem do dalszego rozwoju i wprowadzania 
innowacji w zaworach rozprężnych. Pierwszym 
tego typu zaworem, wykonanym ze stali nierdzew-
nej, był zawór rozprężny Tu, wprowadzony na ry-
nek w 1995 r. Kontynuując ten trend, jeszcze w 
tym roku danfoss wprowadzi pierwszy w historii 
hermetyczny elektroniczny zawór rozprężny ETs 
Colibri®, dedykowany do zastosowań klimatyza-

cyjnych, gdzie coraz częściej pojawiała się konieczność 
poprawy efektywności energetycznej całego systemu.
T2 ma udokumentowaną historię, jako jedno z najbardziej 
energooszczędnych rozwiązań oferowanych na rynku.  
Na przestrzeni lat zawór poddany został tylko kilku mo-
dyfikacjom, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom 
środowiskowym. w ciągu tych 50 lat zawór T2 zaoszczędził 
około 157 000 gwh, będąc zamontowanym w tysiącach 
układów. Aby przedstawić to bardziej obrazowo, zaoszczę-
dzona energia mogłaby zasilać włochy przez sześć miesię-
cy, danię przez prawie rok, a Argentynę przez ponad rok.

Dłuższa gwarancja na elektronarzędzia Bosch

Firma Bosch to wiodący producent 
elektronarzędzi wykorzystywanych 
przez miliony użytkowników na całym 
świecie przy pracach w domu i ogro-
dzie. Narzędzia Bosch doceniane są za 

jakość i niezawodność oraz wygodę użytkowania. Od 20 
kwietnia br. narzędzia, przyrządy pomiarowe i narzędzia 
ogrodowe z linii Bosch Zielony objęte są 36-miesięczna 

gwarancją. Aby przedłużyć gwarancję do trzech lat, wy-
starczy w ciągu 30 dni od zakupu zarejestrować elektro-
narzędzie na portalu www.mybosch-tools.com.
Przedłużona gwarancja dotyczy elektronarzędzi linii Zie-
lonej wykorzystywanych do majsterkowania, nie obejmu-
je natomiast produktów używanych w pracy zarobkowej. 
wszystkie szczegóły dotyczące warunków obowiązywania 
gwarancji dostępne są na stronie www.bosch-do-it.com

Pierwsza Konferencja Partnerska Mitsubishi Electric

w dniach 21-22 kwietnia 2016 r. odbyła się pierwsza Kon-
ferencja Partnerska Mitsubishi Electric. Impreza zorga-
nizowana została dla 100 największych partnerów fir-
my, których zaproszono do hotelu double Tree by Hilton 
w warszawie. Konferencja była pierwszym w historii 
spotkaniem największych klientów polskiego oddzia-
łu Mitsubishi Electric. Podsumowywała ona pierwszy 
rok działalności bezpośredniej Mitsubishi Electric (Li-
ving Environment systems) w Polsce. 
Podczas dwudniowego spotkania partnerzy Mitsubi-
shi Electric zapoznali się z nowościami marki na rok 
2016/2017, otrzymali informacje na temat oddziału pol-
skiego firmy. Mieli także okazję po raz pierwszy spotkać 
się z wszystkimi pracownikami Mitsubishi Electric. 
wszystkie firmy uczestniczące w konferencji na zakoń-
czenie uroczystej gali otrzymały Certyfikaty Autoryza-
cyjne na rok 2016. dodatkowo nagrody oraz pamiątkowe 
statuetki zostały wręczone trzem największym partne-
rom w roku 2015. Otrzymały je: wienkra, went-serwis 
Krzysztof urbanik oraz Klimanet. Nagrodę specjalną za 
ponad 20-letnią współpracę z marką Mitsubishi Electric 
otrzymała firma radet. 

Poza programem oficjalnym goście mogli korzystać  
z szeregu atrakcji przygotowanych przez organizatorów. 
Były wśród nich zajęcia na strzelnicy, kurs sushi, zabiegi 
sPA, jazdy samochodami Mitsubishi. Niespodzianką in-
augurującą wieczór galowy był koncert zespołu Kombi. 
Po występie wszyscy członkowie zespołu podpisywali 
płyty, które były upominkami dla gości. 

http://www.instalreporter.pl
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FERRO z European Water Label

20 kwietnia 2016 roku armatura marki FErrO dołączyła 
do systemu klasyfikacji European water Label – inicjaty-
wy zrzeszającej producentów zaangażowanych w pro-
mowanie efektywnego zużycia wody poprzez poprawę 
wydajności produktów używanych w łazience. Tym sa-
mym firma FErrO jest pierwszym producentem arma-
tury z Europy Centralnej, którego wyroby zostały wpro-
wadzone do internetowej bazy danych EwL.
Baterie i natryski FErrO znalazły się wśród 95 marek 
i ponad 8 tysięcy produktów, które charakteryzują się 
niskimi przepływami i maksymalną wydajnością urzą-
dzeń pracujących w łazience i kuchni. system oznako-
wania European water Label w czytelny sposób infor-
muje konsumenta o ich parametrach, a w szczególności 
o poziomie zużycia wody. Kolory oraz liczby umieszczo-
ne na etykiecie dołączonej do baterii lub natrysku mó-
wią o rzeczywistym przepływie wody w litrach na minu-
tę. Intensywnie zielony wskazuje na najniższy przepływ 
i maksymalną wydajność urządzenia. Produkty Ferro 
klasyfikują się w dwóch najbardziej oszczędnych, zielo-
nych kategoriach, a są nimi: bezdotykowe baterie umy-
walkowe sirocco sensor, baterie umywalkowe i zlewo-

zmywakowa Cassino VerdeLine, baterie umywalkowe  
i zlewozmywakowe genova VerdeLine i Veneto Verde-
Line oraz natrysk doppio VerdeLine. Przy maksymal-
nym otwarciu, przez armaturę marki Ferro przepływa 
od 5,3 do 7,1 l/min, podczas gdy przez standardową ba-
terię ok. 12-16 l/min.
– Dołączenie produktów FERRO do grona światowych, 
ekologicznych marek to osiągnięcie podobnej rangi jak 
pierwszy europejski Certyfikat EU Ecolabel w kategorii 
„ Armatura sanitarna”, przyznany FERRO w 2014 roku za 
baterie oszczędzające wodę VerdeLine – mówi Zbigniew 
gonsior, wiceprezes zarządu FErrO s.A. Od kilku lat in-
westujemy w rozwój produktów i technologii służących 
oszczędzaniu wody i redukcji jej zużycia, zarówno w go-
spodarstwach domowych, jak i w obiektach użyteczności 
publicznej. Posiadamy kompleksową ofertę maksymalnie 
wydajnych baterii i natrysków, spełniającą wymagania 
w zakresie efektywnego gospodarowania wodą stawia-
ne inwestycjom podlegającym wielokryterialnej ocenie 
LEED i BREEAM – dodaje. Dlatego obecność produktów 
marki Ferro w bazie European Water Label uwiarygodnia 
cele naszych działań związane z kierunkiem rozwijania 

oferty produktowej firmy. Dzię-
ki nim jesteśmy postrzegani, już 
nie tylko na rynku krajowym, 
ale także europejskim, a na-
wet światowym, jako ekspert 
w dziedzinie energooszczęd-
nych, ekologicznych rozwiązań 
w skali mikro – przeznaczonych 
dla indywidualnych użytkowni-
ków, jak i w skali makro – jako 
rzetelny partner dla inwesto-
rów zorientowanych na zrów-
noważone budownictwo: de-
weloperów, zarządców hoteli, 
obiektów biurowych, przemy-
słowych, etc.

Panasonic – wiosenna promocja dla instalatorów 

Panasonic uruchomił program promocyjny dla akredyto-
wanych instalatorów urządzeń z grupy rAC. Mogą oni zgła-
szać zakup klimatyzatorów i w ten sposób zdobywać punk-
ty, a następnie wymieniać je na kupony rabatowe na zakup 
urządzeń rTV i Agd. Akcja promocyjna Panasonic trwa od 
20 kwietnia do 31 lipca 2016 r. udział w niej mogą wziąć in-
stalatorzy z aktualną Akredytacją A3, którzy w tym czasie 
dokonają zakupu pomp ciepła powietrze-powietrze z gru-
py rAC u autoryzowanego dystrybutora. Programem ob-
jęte są klimatyzatory naścienne z serii Etherea, PKEA, uZ, 
TZ oraz Free Multi. Aby przystąpić do programu, wystar-

czy dokonany zakup zarejestrować na stronie http://www.
panasonicproclub.com/PL_pl/promotion/rac2016/. wów-
czas instalatorowi zostaną przyznane punkty, które będzie 
mógł wymienić na kupony rabatowe do wykorzystania  
w sklepie internetowym Panasonic. Kupony te umożliwia-
ją zakup wybranych urządzeń takich, jak: telewizor, apa-
rat fotograficzny, pralka czy lodówka nawet za 1 zł. Każdy 
instalator może zarejestrować dowolną liczbę kupionych 
klimatyzatorów, a co za tym idzie – wymienić otrzymane 
punkty na więcej niż jednej produkt w obniżonej cenie.
www.panasonicproclub.com

Półfinał 6. edycji Akademii Danfoss

12 maja br. na Politechnice warszawskiej i gdańskiej odbyły 
się półfinały szóstej edycji Akademii danfoss. Komisja wyłoniła 
sześciu kandydatów, którzy zmierzą się teraz z zadaniem fina-
łowym. do walki o 5000 zł stypendium, gwarantowane, płatne 
praktyki w firmie danfoss Poland oraz opiekę mentorską sta-
ną: Adam Kopacki, Magdalena Ostrowska i danuta szymań-
ska – studenci z województwa mazowieckiego oraz Mateusz  
goeck, Jakub Tchórzewski i Maciej Cielątkowski – z pomorskiego.
w tegorocznej edycji programu, zadaniem kandydatów o profilu 
technicznym było przygotowanie analizy ryzyka montażu elek-
trycznych węzłów cieplnych zgodnie z metodyką FMEA oraz opty-
malizacja kontroli. studenci kierunków humanistycznych musieli 
zaprezentować pomysły na strategię efektywności energetycz-
nej dla gminy, która chce stać się zieloną wyspą energetyczną  
w kraju. Na zaprezentowanie pomysłu mieli 15 minut, a po tej czę-
ści nastąpiła 10-minutowa sesja pytań od komisji konkursowej. 
Teraz przed finalistami kolejne wyzwanie – muszą przygotować 
multimedialne CV, w którym jak najlepiej zaprezentują siebie.  
Na jego podstawie oraz w oparciu o profile kandydatów, komisja 
rekrutacyjna dokona wyboru trzech laureatów Akademii danfoss. 
www.danfoss.pl/akademia

http://www.instalreporter.pl
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Pompy ciepła flexoTHERM, flexoCOMPACT – tańsze nawet o 4000 zł

Promocja Vaillant dotyczy zarówno pojedynczych urzą-
dzeń, jak i zestawów pomp ciepła flexoTHErM lub fle-
xoCOMPACT exclusive. Ceny katalogowe zostały obni-
żone odpowiednio o 3000 i 4000 zł.

wystarczy wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy. 
Po otrzymaniu e-mailem potwierdzenia rejestracji na-
leży wybrać pompę ciepła oraz firmę instalacyjną po-
siadającą autoryzację marki Vaillant. Promocja trwa 

od 4.04 do 30.09.2016 lub do wyczerpania zapasów.
Regulamin
Wykaz urządzeń objętych promocją 
Ulotka informacyjna

PTF – raport o net meteringu 

raport „Net metering 
– parametry rozliczeń  
i rola Operatorów sys-
temów dystrybucyj-

nych” wykonany na zlecenie Polskiego Towarzystwa Fo-
towoltaiki przez zespół pod kierownictwem Jana rączki 
w Lynx Pattern sp. z o.o. analizuje mechanizm net me-
teringu wg założeń projektu nowelizacji ustawy o OZE  
z dn. 6.05.2016 pod kątem roli Operatorów systemów dys-
trybucyjnych, kosztów wdrożenia oraz efektywności we 
wspieraniu rozwoju energetyki prosumenckiej. Konklu-
zją raportu jest stwierdzenie, że utrzymanie współczyn-
ników rozliczania energii dostarczonej przez prosumen-
tów na poziomie proponowanym w projekcie ustawy 
tworzy ryzyko, że zostaną poniesione wysokie nakłady 
na wdrożenie mechanizmu net meteringu, a prosumen-
ci nie będą inwestować w mikroinstalacje. Zasadne jest 
podniesienie wskaźników net meteringu do poziomu 1:1.
Net metering wg zapisów projektu nowelizacji ustawy 
to mechanizm rozliczeniowy, który pozwala prosumen-
towi na rozliczenie ilości energii elektrycznej pobranej  
z sieci wobec ilości energii wprowadzonej do tej sieci,  
w proporcjach maksymalnie: 1:0,7 dla instalacji nie więk-
szej niż 7 kw; 1:0,5 dla instalacji większej niż 7 kw (do 
40 kw, bo jest to górny próg mocy dla mikroinstalacji); 
1:0,35 w przypadku instalacji dofinansowanej ze środ-
ków publicznych.
w kalkulacji uwzględnia się energię wprowadzoną nie 

wcześniej niż 365 dni przed dniem rozliczenia, a prosu-
ment jest zwolniony z opłaty dystrybucyjnej za rozliczo-
ną energię z wyjątkiem opłaty OZE i opłaty przejściowej. 
Czytając te założenia, nie dla wszystkich jest jasne, że 
opust na energią odnosi się tylko do tych składników ra-
chunku za energię czynną oraz dystrybucję, które są po-
wiązane z ilością zużytej energii. są to wszystkie opłaty 
zmienne z wyjątkiem opłaty OZE. Opustowi nie podlega-
ją opłaty stałe, które w zależności od operatora stano-
wią nawet do 20% rachunku dla odbiorcy końcowego.
Oznacza to, że jedynie ok. 80-85% kosztów energii elek-
trycznej będzie podstawą naliczenia opustu. dla prosu-
menta oszczędności wynikające z net meteringu przy 
wskaźniku 1:0,7 nie uzasadniają poniesienia nakładów 
inwestycyjnych na mikroinstalację. Nawet przy wskaź-
niku 1:1 oszczędności są skromne, ale nie można wy-
kluczyć, że dla niektórych odbiorców w ich konkretnej 
sytuacji będą satysfakcjonujące. 
Kolejnym argumentem za wprowadzeniem wskaźnika 1:1 
jest jego prostota i odwołanie się do prostego przekazu 
„cofania licznika”, tzn. ta energia, która jest oddawana 
do sieci jest odejmowana od energii pobieranej z sieci. 
wprowadzenie mechanizmu net meteringu oznacza ko-
nieczność poniesienia przez przedsiębiorstwa energe-
tyczne znacznych kosztów. Należą do nich nakłady na 
rozwiązania technologiczne, m.in. na liczniki dwukie-
runkowe i zabezpieczenia, systemy bilingowe (zarówno  
w Osd, jak i w przedsiębiorstwach obrotu) oraz proce-

dury operacyjne (przygotowanie wzorów umów z prosu-
mentami). Istnieje realne niebezpieczeństwo, że koszty 
te zostaną poniesione, jednak nieopłacalność mecha-
nizmu net meteringu będzie powodowała, że mikroin-
stalacje nie będą powstawały. 

wnioski płynące z raportu stanowią dla Polskiego To-
warzystwa Fotowoltaiki potwierdzenie, że dotychcza-
sowe postulaty Towarzystwa, tj. net metering 1:1 oraz 
taryfy gwarantowane to warunki rozwoju energetyki 
prosumenckiej w naszym kraju. 

struktura kosztów energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w wybranych miastach w podziale 
na część podlegającą i niepodlegającą rozliczeniu w ramach net meteringu

http://www.instalreporter.pl
http://promocja.vaillant-partner.pl/pompy-ciepla/
https://www.vaillant.pl/downloads/photos/promocje/final-042016/final-regulamin-i-zaacznk-042016-709493.pdf
https://www.vaillant.pl/downloads/photos/promocje/zaacznk-701175.pdf
https://www.vaillant.pl/downloads/photos/promocje/final-042016/final-ulotka-informacyjna-042016-709494.pdf
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Statuetki Lider Instalacji 2016 

Targi INsTALACJE to także miejsce rozstrzygnięcia kon-
kursu LIdEr INsTALACJI, organizowanego przez grupę 
MEdIuM i redakcję „rynku Instalacyjnego”. uroczyste 
wręczenie nagród odbyło się 25 kwietnia 2016 r. pod-
czas III Konferencji rynku urządzeń grzewczych zorga-
nizowanej przez sPIug – stowarzyszenie Producentów 
i Importerów urządzeń grzewczych.
w tym roku w konkursie LIdEr INsTALACJI wyłoniono 
laureatów w następujących kategoriach:
- marketing i rozwój rynkowy firmy: 
• Robert Bosch sp. z o.o. Junkers za efekt synergii we 
wprowadzaniu marki Bosch do branży grzewczej i zmia-
nę wizerunku marki Junkers na polskim rynku. 
• Gazex sp.j. za opracowanie i wdrożenie rozwiązań 
technicznych, które stały się powszechnie obowiązują-
cym standardem w kotłowniach gazowych i przyczyni-
ły się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa w garażach.
- ogrzewnictwo:
• Gazowy kocioł kondensacyjny EcoCondens Gold Plus 
firmy Termet S.A. 
- wentylacja i klimatyzacja:

• Gazowa pompa ciepła YANMAR firmy Klima-Therm S.A. 
- energooszczędność:
• Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła Zehnder 
ComfoAir Q firmy Zehnder Polska Sp. z o.o.
• Baterie i natryski dla budynków podlegających wielokry-
terialnej ocenie jakości LEED i BREEAM firmy Ferro S.A. 
- wybór czytelników:
Okrągła klapa przeciwpożarowa Lindab WH25 firmy 
Lindab sp. z o.o.
- przyznano także nagrodę specjalną:
Za zainicjowanie szerokiej współpracy na 
rzecz tworzenia standardów na ryn-
ku obrotu hurtowego w branży sa-
nitarnej, grzewczej i instalacyjnej  
w oparciu o kompetencje, profe-
sjonalizm i odpowiedzialność 
dla Polskiego Związku Pra-
codawców Hurtowni Bran-
ży Grzewczej, Sanitarnej, 
Instalacyjnej, Klimatyzacji  
i Wentylacji – SHI.

Szkolenia dla wnioskodawców POIiŚ

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki 
wodnej, jako Instytucja wdrażająca/Instytucja Organizu-
jąca Konkurs, zaprasza na szkolenie dla wnioskodawców 
(potencjalnych Beneficjentów): Program Operacyjny In-
frastruktura i Środowisko 2014-2020 II Oś priorytetowa: 
Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klima-
tu działanie 2.3: gospodarka wodno-ściekowa w aglo-
meracjach KONKurs nr POIiŚ.2.3/2/2016.
Terminy: 03 czerwca, 10 czerwca i 01 lipca 2016 r., godz. 

10:00-15:30 (szkolenie jest jednodniowe, termin do wy-
boru); rejestracja od godz.09:30, miejsce: NFOŚigw,  
ul. Konstruktorska 3A, warszawa, sala 102.
Zakres szkolenia: kryteria wyboru projektów, procedury 
zawierania umów z wykonawcami, wypełnianie wnio-
sku i kwalifikowalność kosztów.
szkolenie jest bezpłatne, przewidywane 2 przerwy ka-
wowe dla uczestników.
Więcej

Ariston – promocja pomp ciepła NUOS 

Od 8.04 do 30.06.2016 r. trwa promocja Ariston dla 
uczestników programu MyTeam – nagrody gwaranto-
wane za zarejestrowanie promowanych pomp ciepła. 

Jak to zrobić? 
1. Zaloguj się na stronie My Team i zarejestruj kod spod 
zdrapki z naklejki MY TEAM, którą znajdziesz na urzą-
dzeniu Ariston.
2. wybierz, czy rejestrujesz pompę NuOs w promocji, 
czy za standardowe punkty MY TEAM.
3. Po wybraniu promocji na Twoim koncie automatycz-
nie pojawią się punkty promocyjne.

4. Punkty promocyjne zamień od razu na wybraną na-
grodę, a Ariston dostarczy ją na wskazany adres.
5. Pamiętaj, aby zachować naklejkę My Team oraz do-
wód zakupu.
rejestrując 1 pompę NuOs PLus w promocji zamawiasz 
radio budowlane Makita dMr 102.
rejestrując 1 pompę NuOs Fs, EVO sPLIT lub PrIMO zama-
wiasz kamerę sportową Manta Bullet sport Cam MM338.
Lista wszystkich produktów biorących udział w promo-
cji dostępna jest pod linkiem kliknij tutaj
szczegóły akcji dostępne są w regulaminie promocji 
kliknij tutaj 

http://www.instalreporter.pl
www.nfosigw.gov.pl/formularze/szkolenia-dla-wnioskodawcow-23-poiis/
http://myteam.pl/index.php?op=text&grupa=aktual&id=126
http://myteam.pl/index.php?op=text&grupa=aktual&id=125
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EUROVENTSUMMIT we wrześniu w Polsce

EUROVENTSUMMIT 2016 tym razem odbędzie się  
w Krakowie w dniach 27-30 września. 
28 września 2016 r. odbędzie się Polskie Sympozjum 
pod hasłem „Indoor Climate 2030” na temat tren-
dów rozwojowych technologii wentylacyjnych i kli-
matyzacyjnych w budownictwie.
Na wydarzenie to będą składały się praktyczne  
i wizjonerskie seminaria adresowane do projektan-
tów, producentów, architektów i instalatorów oraz 
wszystkich innych osób zainteresowanych trendami 
rozwojowymi w technologiach klimatu wewnętrzne-
go (HVAC). Sympozjum jest organizowane wspólnie 
przez Eurovent, Stowarzyszenie Polska Wentylacja 
i REHVA. Wydarzenie to wpisuje się w ideę EURO-
VENTSUMMIT sięgania myślą „Poza HVACR”.

sympozjum „Indoor Climate 2030” będzie w całości pro-
wadzone w języku polskim, a prelegentami będą tacy 
eksperci, jak dr Piotr Bartkiewicz i dr Jerzy sowa. Po-
nadto uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się szcze-
gółowo z przygotowywanymi regulacjami europejskimi  

w zakresie Ekoprojektu i efektywności energetycznej 
budynków, nowościami normalizacyjnymi dotyczącymi 
urządzeń wentylacyjnych, programami certyfikacyjny-
mi oraz trendami rozwojowymi rynku po wprowadze-
niu regulacji Ekoprojektu.
– Polskie Sympozjum „Indoor Climate 2030” wzbogaci nad-
chodzący EUROVENTSUMMIT w Krakowie o kolejną atrak-
cyjną imprezę wnoszącą wartość dodaną dla wszystkich, 
którzy zajmują się w Polsce technologiami klimatu we-
wnętrznego – mówi Igor sikonczyk, menadżer rynku  
w Eurovent. – To wydarzenie sięga poza horyzonty HVACR, 
mając na celu przedstawienie informacji o ostatnich i nad-
chodzących regulacjach oraz trendach mających wpływ na 
naszą branżę, takich jak nowa norma EN-ISO 16890, nad 
którą Eurovent aktywnie pracuje, rewizja dyrektywy EPBD 
dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków, czy 
też rosnące znaczenie jakości powietrza wewnętrznego.
szczegółowe informacje i plan sympozjum „Indoor  
Climate 2030” można znaleźć na stronie www.eurovent-
-summit.eu. uczestnicy sympozjum mogę wziąć również 
udział we wszystkich pozostałych imprezach i atrak-

cjach 2016 EurOVENTsuM-
MIT. Najnowsze informacje 
będą aktualizowane drogą 
mailową oraz na LinkedIn. 
Oficjalni przewoźnik impre-
zy 2016 EurOVENTsuMMIT, 
Polskie Linie Lotnicze LOT 
oferuje posiadaczom karty 
wstępu na EurOVENTsuM-
MIT 10% upust na zakup bi-
letów do Krakowa.

Konferencja „Systemy wsparcia źródeł odnawialnych 
– kierunki planowanych zmian prawa”

30 czerwca 2016 r. w warszawie w  Centrum Konferencyj-
nym golden Floor, Aleje Jerozolimskie 123 a, budynek Mil-
lenium Plaza odbędzie się konferencja poświęcona  zagad-
nieniem produkcji energii elektrycznej z OZE, w tym m.in. 
warunkom przyłączania do sieci, aspektom związanym 
ze wsparciem tego rodzaju energii i wszelkim zagadnie-
niom proceduralnym uwzgledniającym regulacje krajowe.
Najważniejsze zagadnienia poruszane podczas konferencji:
• Podstawy prawne, w tym minimalny zakres implementacji;
• Ustawa o odnawialnych źródłach energii po noweli  
z grudnia 2015 r.;
• Projekt ustawy o zmianie ustawy o OZE – 5 maja 2016 r. 
– druk sejmowy 476;
• Zakres systemu wsparcia w ujęciu podmiotowym – nowe 
podejście i zasady wejścia do systemu: Prosument – nowe 
podejście; Zasady przyłączania do sieci – nowe założenia, 
aktualna praktyka i najnowsze orzecznictwo itd.;
• Zakres wsparcia w ujęciu przedmiotowym;
• Zakres zmian dotyczący systemów wsparcia OZE: Świa-
dectwa pochodzenia i energią elektryczna fizyczna – nowe 
rozwiązania: Nowe zasady wydawania świadectw pocho-
dzenia, Podmioty korzystające, długość wsparcia, Obowią-

zek zakupu energii elektrycznej fizycznej - sprzedawca zo-
bowiązany – zakres obowiązku, Nowe zasady określenia 
poziomu obowiązku, Jednostki modernizowane itd.; 
• Aukcje i energia elektryczna fizyczna: Procedura pre-
kwalifikacji, Ceny referencyjne, stare, zmodernizowane 
i nowe instalacje – jako uczestnicy aukcji, Zasady prze-
prowadzenia aukcji – koszyki aukcyjne! Ile i jakie? Nowe 
zasady rozstrzygnięcia aukcji itd.; 
• Nowe podmioty w systemie wsparcia: Sprzedawca 
Zobowiązany – zasady wyznaczenia i funkcje, Opera-
tor rozliczeń Energii Odnawialnej a Zarządca rozliczeń 
– zasady i funkcje działania; Płatnik opłaty OZE – nowe 
podejście itd.;
• Gwarancja poziomu wsparcia oraz rozwiązania okre-
su przejściowego: Zasady „interwencji” na rynku świa-
dectw pochodzenia; Zasady rozliczenia ze zobowiązania 
wytwarzania w wyniku wygrania aukcji, Zasady kontro-
li wykonywania działalności – po aukcji, Koszty bilanso-
wania handlowego, Nowe zasady rozliczenia obowiązku, 
w tym odbiorcy przemysłowi, Okres przejściowy – „sta-
ry” a „nowy” system wsparcia itd.
Szczegóły: kliknij 

Polacy – konserwatywnie do budowy domów

statystyczny budynek mieszkalny stawiany przez Pola-
ków w 2015 roku był nieruchomością murowaną o śred-
niej powierzchni. Jako miejsce inwestycji najczęściej wy-
bierane były tereny wiejskie, a koszt nie przekraczał pół 
miliona złotych. Środki finansowe z reguły zasilone zosta-
ły kredytem bankowym. 60% domów budowanych jest 
na terenach wiejskich, kolejne 15% – w miastach średniej 
wielkości. Najwięcej nowych inwestycji w ubiegłym roku 

przybyło w województwach mazowieckim, śląskim i dol-
nośląskim. Najczęściej wybierany jest metraż w przedzia-
le od 126 do 150 m2. Zakładany budżet na budowę ok. 
30% domów to 300-400 tys. zł. Jeśli zaś chodzi o tech-
nologię budowy, to niezmiennie największą popularno-
ścią wśród Polaków cieszą się tradycyjne rozwiązania.  
w 2015 roku najczęściej wybieranym materiałem był pu-
stak ceramiczny, na drugim miejscu – bloczek komórkowy.

http://www.instalreporter.pl
http://euro-con.pl/pl/konferencje-szkolenia/aktualne-wydarzenia/details/97-systemy-wsparcia-zrodel-odnawialnych-kierunki-planowanych-zmian-prawa?xref=109
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O doborze średnic, regulacji pętli  
i usuwaniu uszkodzeń w ogrzewaniu 
podłogowym

Choć ogrzewanie płaszczyznowe jest znane już od 
wielu lat, wciąż potrafi przysporzyć kłopotów zarów-
no w projektowaniu, jak i w wykonawstwie. w niniej-
szym artykule przedstawię kilka aspektów nurtują-
cych projektantów i instalatorów.

Dobór średnicy rury

Producenci rur do ogrzewania płaszczyznowego oferują 
bogaty zakres średnic – od 10 do 25 mm. w budownic-
twie mieszkaniowym lub użytkowym najczęściej sto-
suje się średnice 14, 16, 17, 18, 20 mm. dominującym 
materiałem jest PE-x (polietylen usieciowany), PE-rT 
(polietylen uszlachetniony) oraz rury z wkładką alumi-
niową PE-x/Al/PE-x i PE-rT/Al/PE-rT. dobierając rurę, 
warto wiedzieć, że jej średnica ma niewielki wpływ na 
moc grzejnika podłogowego, natomiast jest kluczowym 
czynnikiem przy długości pojedynczej pętli grzejnej. 

w typowych instalacjach, jak ogrzewanie w domach, 
stosowanie tych zasad zapewni właściwe działanie 
systemu. dla systemów niestandardowych wyko-
nanie projektu będzie nieodzowne, a wtedy należy 
zwrócić uwagę na maksymalne opory przepływu, 
które nie powinny przekraczać 25 kPa dla jednego 
obwodu. Jeśli dom ma być ogrzewany w całości sys-
temem płaszczyznowym, idealnym rozwiązaniem 
będzie rura o średnicy 17x2 mm. Przede wszyst-
kim daje dodatkowe 20 m.b. w stosunku do roz-
wiązania z rurą 16 mm, oferując przy tym dużą ela-
styczność i podobną cenę. ułatwia projektowanie  
i montaż, umożliwia dotarcie do pomieszczeń znajdu-
jących się w dużej odległości od rozdzielacza, pozwa-
la tworzyć większe pola grzewcze i, co najważniejsze, 
zmniejsza liczbę obiegów grzewczych, dzięki cze-

mu można zastosować krótszy i tańszy rozdzielacz. 
Korzyści te będą szczególnie widoczne, jeśli źródłem 
jest pompa ciepła, ponieważ  system ogrzewania 
płaszczyznowego zużywa wtedy około 30% więcej 
rur w porównaniu do systemu z kotłem (większe zu-
życie rur to efekt ich mniejszego rozstawu).

Jak wyregulować pętlę na 
rozdzielaczu bez projektu?

Ogrzewanie płaszczyznowe wymaga, podobnie jak 
grzejniki, prawidłowej regulacji hydraulicznej. grzejni-
ki zazwyczaj mają już wbudowane zawory termosta-
tyczne, natomiast podłogówkę reguluje się na rozdzie-
laczu. Zapewnienie równej długości pętli ogrzewania 
płaszczyznowego w praktyce jest bardzo trudne za-
równo w fazie projektowania, jak i montażu. Ich dłu-
gość przeważnie waha się od 40 do 100 m.b. rury. dla 
zapewnienia równomiernej mocy każdego obiegu, na-
leży odpowiednio ustawić zawory termostatyczne na 
rozdzielaczu, żeby strumień wody przepływającej przez 
daną pętlę był adekwatny do jej długości. Nie oznacza 
to, że każdy obieg, bez względu na jego długość, ma 
mieć taką samą wartość przepływu. wręcz przeciw-
nie. Należy pamiętać, że musimy zapewnić takie samo 
schłodzenie wody (8-10 K), a z tego wynika, że przepły-

wy będą mniejsze w krótkich obiegach i będą rosnąć 
wraz z ich długością. wymaga to zrównoważenia opo-
rów przepływu, które są większe, im dłuższy jest obieg. 
Zatem prawidłowe zrównoważenie obiegów ogrze-
wania płaszczyznowego należy rozpocząć od pełne-
go otwarcia wszystkich zaworów termostatycznych 
na rozdzielaczu. Jeśli był wykonany projekt instalacji, 
mamy podane na tacy nastawy wstępne na zaworach, 
co upraszcza cały proces. Jeśli nie – a w domach jed-
norodzinnych rzadko spotyka się projekty systemów 
płaszczyznowych – to instalator jest zdany na własną 
wiedzę i doświadczenie. warto wtedy wyposażyć in-
stalację w rozdzielacz ze wskaźnikami przepływu, któ-
ry natychmiast reaguje na zmiany nastawy wstępnej  
i pozwala błyskawicznie zrównoważyć „podłogówkę”. 
warto również zapisać długości poszczególnych obie-
gów – przyda się to do określania przepływów. 
Po otwarciu wszystkich zaworów należy zlokalizo-
wać najkrótszy obwód i ustawić na nim najmniejszą 
wartość przepływu, obserwując przypisany do niego 
wskaźnik. Można wtedy zaobserwować wzrost prze-
pływów na pozostałych obiegach. Następnie przepro-
wadza się regulację przepływów na kolejnych, zwięk-
szając przepływ wraz ze wzrostem długości. Ostatni 
najdłuższy obieg zazwyczaj zostawia się w pełni otwar-
ty – powinien mieć on wtedy największy przepływ. 
Aby w pełni zakończyć proces równoważenia hydrau-
licznego, należy jeszcze skorygować przepływy, które 
mogły ulec niewielkim zmianom – jest to normalne, 
ponieważ zmiana przepływu na jednym obiegu wpły-
wa również na zmiany we wszystkich pozostałych. 

Odpowiedzi udzielił: Marcin Kotarski
Menedżer Produktu, Ogrzewanie podłogowe i system rurowy CLEVERFIT, Rettig Heating 

Zakładając typowe warunki pra-
cy ogrzewania płaszczyznowego, 
tj. temperatura powietrza około 
20oC, temperatura zasilania  
35-45oC, schłodzenie 8-10 K,  

można przyjąć, że długość pojedyn-
czego obwodu grzejnego dla danej 
średnicy będzie wynosić kolejno: 
• 14x2 mm – 80 m.b., 
• 16x2 mm – 100 m.b.,
• 17x2 mm – 120 m.b.,
• 20x2 mm – 150 m.b. 

W przypadku typowych instalacji  
w domach jednorodzinnych lub nie-
dużych budynkach użytkowych 
wartości przepływów wahają się 
pomiędzy 1-3 l/min. W przypadku 
większych instalacji wykonywanych 
na rurze 20 mm, strumień wody 
może sięgać do 6 l/min, jeśli długość 
takiego obiegu wynosi 150-180 m.b.

http://www.instalreporter.pl


Lokalizacja uszkodzonej rury 
ogrzewania podłogowego, naprawa 
uszkodzenia

Lokalizacja uszkodzonej rury ogrzewania podłogo-
wego jest trudna. wyciek wody może się ujawnić  
w innym miejscu niż faktycznie wystąpił, co łatwo 
może zmylić. dla uniknięcia rozkuwania całej podło-
gi w poszukiwaniu awarii, warto wykonać najpierw 
kilka czynności, które pomogą ustalić potencjalne 
miejsce wycieku. Pierwszym krokiem powinno być 
ustalenie, z którego obiegu następuje wyciek wody. 
warto zrobić najpierw wywiad z właścicielem czy 
nie były przeprowadzane jakieś prace remontowe 
lub montażowe. Jeżeli nie, to najprawdopodobniej 
uszkodzenie rury nastąpiło w trakcie wylewania ja-
strychu, a ujawniło się dopiero pod wpływem pracy 
instalacji (temperatura i ciśnienie). Mogło dojść rów-
nież do przemrożenia rur wypełnionych wodą, któ-
re ujawniło się później, jeżeli ścianka rury nie została 
przebita od razu. w takiej sytuacji można być prawie 
pewnym, że będzie kilka potencjalnych miejsc prze-
cieku. Jeżeli mogło dojść do zamrożenia rur grzej-
nych, lepiej będzie wymienić całą instalację. Jest to 
bardzo kosztowna operacja, ale daje pełną gwaran-
cje jej naprawy. Zanim jednak określi się przyczynę 
uszkodzenia, trzeba je namierzyć. 
do wykonania tego zadania będzie potrzebna pomp-
ka do prób ciśnieniowych. Należy ją podłączyć do 
rozdzielacza i sprawdzać spadek ciśnienia obieg po 
obiegu. To działanie nie jest skuteczne w 100%. Przy 
małych wyciekach spadek ciśnienia jest niemal nie-
zauważalny w krótkim okresie czasu, jednak przy 
większych daje dobre rezultaty. 

Jeżeli miejsce uszkodzenia jest już znane, wystar-
czy odkryć nieduży fragment podłogi i przystąpić 
do naprawy rury. w przypadku, kiedy uszkodzenie 
jest duże, najlepiej wyciąć większy fragment rury  
i zamiast niego wstawić nowy, stosując dwie złączki 
naprawcze. Przy małym uszkodzeniu, rurę wystar-
czy przeciąć i połączyć jedną złączką naprawczą. 
Należy pamiętać, że do naprawy uszkodzonych rur  
w ogrzewaniu płaszczyznowym stosuje się połącze-
nia nierozłączne, jak np. zaprasowywane, z naciąga-
nym pierścieniem lub wciskane. Nie stosuje się po-
łączeń skręcanych. dodatkowo miejsce naprawy 
powinno się zabezpieczyć i umieścić w peszlu, któ-
ry ochroni przed rozszerzaniem się płyty grzewczej. 
Kiedy nie udaje się ustalić przyczyny uszkodzenia 
rury, wycięty fragment przesyła się do producenta, 
który przeprowadza ekspertyzę. w momencie, gdy 
okazuje się, że wynika ono z wady fabrycznej, poważ-
ny producent pokryje koszty zlokalizowania usterki 
oraz naprawy. Przy zdefiniowaniu przyczyny w po-
staci zamrożenia instalacji, problem inwestora może 
przybrać spory wymiar. 

Po ustaleniu uszkodzonego obwodu 
należy przejść do dokładnej lokali-
zacji uszkodzenia. To zadanie jest 
jeszcze trudniejsze i wymaga użycia 

bardziej zaawansowanego sprzę-
tu, jak np. kamera termowizyjna lub 
stetofon. Kamera jest w stanie pre-
cyzyjnie oznaczyć miejsce wycieku 
pod warunkiem, że instalacja pra-
cuje pod temperaturą, a przeciek 
nie jest duży (wtedy na wyświetla-
czu widać tylko dużą plamę). Ste-
tofon jest urządzeniem dedykowa-
nym raczej do lokalizacji wycieków 
w zewnętrznych sieciach wodocią-
gowych – wyłapuje szumy powsta-
łe przez wypływającą wodę. Jednak 
przy większych przeciekach może 
się okazać skuteczniejszy niż kame-
ra termowizyjna.
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Zgodnie z klasyfikacją Niemieckiego Instytutu Techniki 
Budowlanej (dIBt) zalecana nazwa dla technologii ssB, 
to sBr. Z uwagi jednak na wyróżniającą od typowego 
sBra cechę w postaci zintegrowanej stabilizacji tleno-
wej osadów ściekowych, moim zdaniem technologia ssB 
powinna występować pod swoją niezmienioną nazwą.
główne zalety innowacyjnej technologii ssB przed-
stawiają się w czterech hasłach: brak procesów gni-
cia i w związku z tym brak nieprzyjemnych zapa-
chów oraz brak częstych kosztownych wywozów 
osadu, co ostatecznie znacząco przekłada się na 
mniejsze koszty eksploatacji. Charakterystyczny dla 
oczyszczalni ssB dwukomorowy zbiornik zaprojek-
towany jest w taki sposób, że poza biologicznym 
oczyszczaniem ścieków, dochodzi w nim również 
do tzw. równowagi osadów ściekowych, osiąganej  
w procesie napowietrzenia (urządzenie napowietrza-
jące umiejscowione jest na dnie obu komór techno-
logicznych i natlenia je jednocześnie). wytworzone  

w procesie oczyszczania osady nie wymagają dalsze-
go przerabiania. Ta cecha zasługuje na wyróżnienie! 
Osad ściekowy jest w przeważającej ilości mieszan-
ką wody oraz nielicznych substancji stałych i roz-
puszczonych. w wyniku rozkładania (fermentowa-
nia) osadu, związek cieczy generuje nieprzyjemne 
zapachy. dopływ tlenu obecny już w pierwszej ko-
morze oczyszczalni hamuje proces tego rozkładu. 
w zamian formują się mikroorganizmy i substancje 
humusopodobne, nie pozwalając do powstawania 
dokuczliwej woni. To jest tzw. stabilizacja tlenowa 
osadu ściekowego, która przekłada się na znaczne 
czasowe ograniczenie jego odprowadzania. 

  Oferta przydomowych oczyszczalni ścieków 
jest obecnie naprawdę bogata. Na rynku znajdzie-
my ciekawe urządzenia z osadem czynnym w reak-
torach sBr (sequential Batch reactor, gdzie ście-
ki oczyszczane są porcjowo (z ang. batch reactor),  
a napowietrzanie i sedymentacja przebiegają kolej-
no w ściśle określonym przedziale czasu (z ang. se-
quencing). Tego rodzaju oczyszczalni jest najwięcej,  
a ich przewaga rośnie na przemian z technologią, 
która dodatkowo łączy dwa sposoby oczyszczania: 
złoża i osadu czynnego – tzw. hybrydy.
rynek oczyszczalni bije się o przyszłych użytkowni-
ków, w zamian oferując urządzenia optymalne pod 
względem ekonomicznym w zakupie, montażu i eks-
ploatacji, bezawaryjne i z możliwie największą bez-
obsługowością urządzeń. Czy ostatecznie możemy 
jednak wskazać technologię oczyszczalni, która bę-
dzie wiodła prym pod każdym względem? 
spośród wszystkich dostępnych urządzeń istnieją 
rozwiązania bardziej i mniej efektywne, prześciga-

jące się w redukcji % zanieczyszczeń na odpływie, 
wszystkie są już powszechne w obiegu. wobec cze-
go na uwagę powinny zasługiwać tylko takie, które 
mogą się wyróżnić od pozostałych. 
Jest jedna, która dopiero niedawno dotarła na pol-
ski rynek z Niemiec, pochodzi z rodziny sBrów, ale 
definiowana jest jako ssB i zdążyła już uzyskać znak 
certyfikujący CE potwierdzający nominalną spraw-
ność oczyszczania ścieków, zgodnie z rygorystycz-
nymi wymogami normy europejskiej 12566-3+A2.  

Wśród nowych rozwiązań przydomowych oczyszczalni ścieków królują obecnie 
przede wszystkim reaktory SBR z osadem czynnym. Ale naprawdę całkiem 
nowatorską jest technologia określana mianem SSB. Pierwsze takie oczyszczalnie 
pracują już w Niemczech, ale wchodzą też na rynek polski. Jak pracują, jakie są 
różnice między SBR a SSB, jak często usuwa się osad?

Technologia SSB – najnowsze  
przydomowe oczyszczalnie ścieków

Częsty wywóz osadu już nie jest problemem

Justyna PytKowsKa

Technologia SSB – sequential sta-
bilizing activated sludge proces = 
sekwencyjny stabilizujący proces 
oczyszczania metodą osadu czynne-
go (oczyszczalnia tlenowa sekwen-
cyjna ze zintegrowaną stabilizacją 
osadu ściekowego).

Biologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków
Nazwa wg DIBt Zalecana nazwa

Rodzaj Nazwa urządzenia Skrót Skrót Nazwa urządzenia

biologiczne 
tlenowe 
z osadem 
czynnym

Oczyszczalnia tlenowa z osadem czynnym BB BB
Oczyszczalnie biologiczne  
z osadem czynnym

Oczyszczalnia tlenowa sekwencyjna z osadem 
czynnym (sequencing batch reactor)

SBR

SBR Oczyszczalnie tlenowe 
sekwencyjne

Oczyszczalnia tlenowa sekwencyjna ze zintegrowaną 
stabilizacją osadu ściekowego (sequential stabilizing 
activated sludge proces = sekwencyjny stabilizujący 
proces oczyszczania metodą osadu czynnego)

SSB

Usuwanie osadów ściekowych  
w oczyszczalni SSB odbywa się do 
4 razy rzadziej niż w tradycyjnym 
reaktorze SBR, a w praktyce często-
tliwość usuwania osadu wynosi co 
3-5 lat, zamiast 1-2 lat!

Tabela 1   Zestawienie certyfikowanych technologii biologicznych oczyszczalni ścieków wg dIBt 
(Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej)
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wszystkie procesy oczyszczania w technologii ssB re-
alizowane są w ramach powtarzalnego cyklu, który 
programowany jest za pomocą urządzenia sterującego. 

Jeden cykl oczyszczania składa się z następują-
cych trzech faz:
1. Napowietrzanie: oczyszczanie ścieków. Ścieki 

system 
niskiej 

wentylacji

studzienka rozdzielacza

ca.1,5%

ca. 1%
ca. 1%

ca. 1,5%

ca. 1,5%

1. napowietrzacz rurowy

2. ściana dzieląca zbiornika dwukomorowego
3. komora technologiczna 1
4. komora technologiczna 2
5. system podnośników ciśnieniowych 

(recyrkulacji osadu i oczyszczonych ścieków)

123 4

5

Cecha SBR SSB
Rozwinięcie 
nazwy

SBR = sequencing batch reactor = biologiczny 
reaktor sekwencyjny (zbiornik min. 
2-komorowy)

SSB = sequential stabilizing activated sludge 
proces = sekwencyjny stabilizujący proces 
oczyszczania metodą osadu czynnego 
(zbiornik 2-komorowy)

Oczyszczanie 
wstępne

- zbiornik na ścieki przychodzące
- oddzielenie cząstek stałych od pływających 
poprzez opadanie

- 1. komora na ścieki przychodzące
- napowietrzanie przychodzących ścieków

Przekazywanie 
ścieków

- w odstępach czasu sterowanych 
elektronicznie, ścieki przekazywane są 
ciśnieniowo do reaktora biologicznego

- następuje swobodny regularny dopływ 
ścieków do drugiej komory, ponieważ 
komory są ze sobą połączone poprzez otwór   

Napowietrzanie - rozpoczęcie fazy oczyszczania, w której 
ścieki przy doprowadzeniu powietrza 
wprawiane są w ruch i redukowane przy 
udziale tlenu i bakterii 

- rozpoczęcie fazy oczyszczania, w której 
ścieki przy doprowadzeniu powietrza 
wprawiane są w ruch i redukowane przy 
udziale tlenu i bakterii
- obie komory napowietrzane są 
jednocześnie

Sedymentacja  
i odprowadzenie 
oczyszczonych 
ścieków

- osad opada na dno, a w górnej części komory 
tworzy się strefa czystej wody
- nadmierny osad recyrkuluje do osadnika 
wstępnego
- oczyszczone ścieki odprowadzane są 
ciśnieniowo na zewnątrz
- zaczyna się nowy cykl

- osad opada na dno, a w górnej części komory 
tworzy się strefa czystej wody
- nadmierny osad recyrkuluje do osadnika 
wstępnego
- oczyszczone ścieki odprowadzane są 
ciśnieniowo na zewnątrz
- zaczyna się nowy cykl

Serwis konieczność wywiezienia osadu po 1-2 lat 
eksploatacji

konieczność wywiezienia osadu nawet po 5 
latach eksploatacji

Tabela 2   Porównanie technologii sBr z ssB

1  Konstrukcja 
oczyszczalni ssB 

ROTH POLSKA Sp. z o.o.
service@roth-polska.com, www.roth-polska.com

60
 m

m

System ogrzewania 
podłogowego 
Roth Quick-Energy Tacker

Zycie pełne energii

NIEWIELKA
WYSOKOŚĆ
ZABUDOWY

NOWOŚĆ

Cennik ROTH MicroStar
Oczyszczalnia MicroStar

Ważny od 1 marca 2016

17.03.2016

w o d a

e n e r g i a

d y s t r y b u c j a

gromadzeniew
y t
w
ar
za

nie

Zycie pełne energii

NOWOŚĆ

oczyszczalnia spełnia 
wymagania normy 

EN 12566-3+A2

Oczyszczalnia MicroStar w technologii SSB
to coś więcej niż tradycyjny SBR!

•	 innowacyjna	technologia	oczyszczania	
oparta	o	metodę	osadu	czynnego	i,		
w	odróżnieniu	od	typowego	SBR,		
ze	zintegrowaną	stabilizacją	tlenową	
osadów	ściekowych

•	 brak	nieprzyjemnych	zapachów
•	 brak	procesów	gnicia
•	 brak	częstych	kosztownych		

wywozów	osadu
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z gospodarstwa domowego doprowadzane są gra-
witacyjnie do osadnika wstępnego – realizowanego 
poprzez pierwszą komorę zbiornika. Zachodzi tu-
taj biologiczne oczyszczanie ścieków, zatrzymania 
grubych zawiesin oraz ewentualny proces denitryfi-
kacji. Przy udziale tlenu i dzięki obecności mikroor-
ganizmów zawartych w osadzie czynnym, związki 
organiczne ulegają rozkładowi. wstępnie biologicz-
nie oczyszczone ścieki przedostają się grawitacyjnie 
do drugiej komory zbiornika. 

2. Sedymentacja: funkcja oczyszczania wtórnego. 
w obu komorach zbiornika (i w pierwszej większej,  
i w drugiej mniejszej) jednocześnie odbywa się bio-
logiczne oczyszczanie ścieków przy udziale tlenu.  
Ze względu na cykliczne sterowanie faz, komora druga 
pełni również rolę osadnika wtórnego. Po zakończe-
niu fazy napowietrzania, osad czynny znajdujący się  

w komorze, opada na dno. w górnej części komory 
natomiast powstaje strefa czystej wody.

3. Odpompowywanie: odprowadzenie oczyszczo-
nej wody. Po zakończeniu fazy sedymentacji, zbęd-
ny osad recyrkuluje do pierwszej komory, a oczysz-
czona woda zostaje wypompowana do odbiornika. 
Następnie rozpoczyna się kolejny cykl.
 
Na koniec podsumujmy jeszcze w zasadniczych cechach 
technologię ssB z tradycyjnym sBrem. Ostateczna kon-
frontacja udowadnia (tabela 2), że sBr było właściwie 
istotną bazą do powstania narodzin nowego pionierskie-
go urządzenia. Czy oczyszczalnia w technologii ssB, któ-
ra niemalże nie wymaga wywożenia osadu, będzie tym 
samym na miano rewolucji? Prześledzimy jej historię za 
jakiś czas. Póki co możemy tak powiedzieć…
Fot., rys.: Roth  

 

1. Faza napowietrzania:      
oczyszczanie ścieków

  2. Faza sedymentacji:        
oczyszczanie wtórne

3. Faza odprowadzania:          
odpompowanie 

2  schemat działania 
oczyszczalni ssB
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Zarejestruj się na
www.biawar.com.pl

i skorzystaj z wyjątkowej oferty NIBE.

PROMO
CJA!
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zwoleń na budowę, liczby mieszkań z zakończoną 
budową czy budową właśnie rozpoczętą pokazu-
je potencjał także dla instalacji. generalnie rok 2015  
w porównaniu z 2014 był dla budownictwa umiarko-
wanie korzystny ze wzrostem liczby mieszkań, któ-
rych budowę zakończono na poziomie +3% (tabela 
poniżej po lewej). 
Przełożyło się to także, choć nie aż tak, jak można 
było oczekiwać na dość dobrą sytuację na rynku in-
stalacyjno-grzewczym. Tu dodatkowo warto wspo-
mnieć o czynnikach, które także miały niebagatel-
ny wpływ, jak chociażby konsekwentne wdrażanie 
dyrektywy ErP dotyczącej efektywności energetycz-
nej urządzeń. 

wśród innych należy wymienić: 
• warunki klimatyczne – łagodne zimy (zarówno se-
zon 2014/2015, jak i 2015/2016), 
• spadek cen paliw kopalnych, 
• stabilna cena energii elektrycznej, 
• stabilne kursy walut z lekkim wzrostem w Q4.

Rozwój rynku w poszczególnych 
grupach urządzeń

Zmiany rynkowe w innych kategoriach produktów: 
- gazowe podgrzewacze przepływowe -7%

  Reprezentacja członków SPiUG 
 w różnych segmentach rynku

Tak jak wspomnieliśmy na początku artykułu mar-
ki zrzeszone w sPIug to główni gracze rynku i są to: 
ACV, Ariston, Beretta, Buderus, de dietrich, defro, 
Ferroli, Hewalex, Immergas, Junkers, saunier du-
val, stiebel Eltron, Termet, Vaillantt, Viessmann, wolf. 
Jednak na dostarczenie danych na potrzeby opra-
cowania raportu zgodzili się też inni, którzy nie nale-
żą do samego stowarzyszenia, jak: BrÖtje, dimplex, 
Ochsner, weishaupt. Pozwoliło to na bardziej kom-
pleksowe zestawienie.
Zgodnie z danymi Brg 
Consult 05.2015 za rok 
2014 udział członków 
sPiugu (+ marek dostar-
czających danych) w po-
szczególnych segmen-
tach rynku gazowych 

urządzeń grzewczych kształtuje się na poziomie: 
- 90% w kotłach gazowych (zarówno standardowych, 
jak i kondensacyjnych), pozostali producenci dostar-
czają zaledwie 10% tych urządzeń;
- 95% w gazowych przepływowych podgrzewaczach, 
pozostali zapewniają jedynie 5%.
w ogólnym zaś zestawieniu dostawców ciepła (we-
dług tego samego opracowania) członkowie sPIugu 
+ marki dostarczające danych mają udział: 
- 55% w segmencie ogrzewania pomieszczeń (bez 
ciepła systemowego),
- 60% w OZE (kolektory słoneczne + pompy ciepła). 

Tło rynkowe 2015

rynek instalacyjny jest głęboko osadzony i zależ-
ny od rynku mieszkaniowego, tak więc dane doty-
czące budownictwa w ujęciu liczby wydanych po-

Podczas targów INSTALACJE 2016 SPIUG zorganizował 25 kwietnia III Konferencję Rynku Urządzeń Grzewczych. Jak zwykle jedną  
z najciekawszych prezentacji, na którą wielu słuchaczy czekało, było podsumowanie trendów rynku w Polsce po roku 2015. Prezentację  
tę wygłosił Paweł Biśta, członek zarządu SPIUG, dyrektor generalny Ariston Thermo Polska Sp. z o.o. Podstawą opracowanych 
zestawień sprzedaży urządzeń grzewczych w poszczególnych segmentach naszej branży były dane dostarczone przez firmy/członków 
SPIUG. Warto tutaj zaznaczyć, że obecnie do tego stowarzyszenia należą główni gracze kształtujący sprzedaż kotłów, podgrzewaczy, 
pomp ciepła, czy kolektorów słonecznych na polskim rynku. Tak więc ich dane wraz z założeniem, że pozostali producenci są 
odpowiedzialni za nie więcej niż kilka procent rynku, nieźle odzwierciedlają rzeczywisty obraz sprzedaży na polskim rynku.

Ile i jakich kotłów, pomp ciepła… 
sprzedano w 2015 w Polsce

Dane z rynku instalacyjno-grzewczego zebrane i opracowane przez SPIUG

III. Konferencja Rynku Urządzeń Grzewczych | Poznań | 25-04-2016   „Podsumowanie rynku  po 2015 roku”

Tło rynkowe 2015

2014 2015 D %

Mieszkania, których budowę zakończono 143166 147821 3%

Pozwolenia na budowę 65449 72293 10%

Liczba mieszkań z wydanym pozwoleniem na budowę 149775 188798 26%

Mieszkania, których budowę rozpoczęto 148122 168403 14%

Budownictwo mieszkaniowe w Polsce

Źródło: GUS
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- kolektory słoneczne +10%
• instalacje domowe -30%
• instalacje wielkopowierzchniowe  +25%
- pompy ciepła do ogrzewania +25%
• gruntowe +10%
• powietrzne +35%
- pompy ciepła do ciepłej wody +5%

Podsumowanie i prognoza na lata 
następne

Rok 2015 w pigułce
1. umiarkowany wzrost liczby oddanych mieszkań nie-
znacznie przełożył się na liczbę urządzeń grzewczych.
2. wprowadzenie dyrektywy ErP było akcelerato-
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Ogrzewanie Chłodzenie Energia odnawialna

Kocioł gazowy kondesacyjny ecoVIT VKK

  Energooszczędny i wydajny
  Dokładne dostosowanie mocy cieplnej  

do zapotrzebowania
  Duża pojemność wodna kotła, ok. 100 litrów
  Bezpieczny w użytkowaniu
  Prosty montaż i łatwa konserwacja

Aby dowiedzieć się więcej wejdź na www.vaillant.pl

Wspaniałe uczucie robić właściwe rzeczy.

Efektywny przy modernizacji, 

idealny dla nowych budynków
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7. rynek pomp do ciepłej wody chwilowo nasycił się. 
Może to być konsekwencją pogłębionej rozbieżności 
cen paliw kopalnych i prądu, a tym samym wydłużo-
nego okres zwrotu z inwestycji w tego typu pompę.

Co może przynieść nam rok 2016 i lata kolejne
1. Istotny wzrost liczby pozwoleń na budowę i rozpo-
czętych inwestycji mieszkaniowych prognozują roz-
wój rynku pierwszych instalacji w latach kolejnych.
2. Nadal na rynku znajduje się spora liczba kotłów 
konwencjonalnych, co może skutkować pewnym 
opóźnieniem w rozwoju rynku kondensacji.
3. Na rynku pojawią się nowe kotły kondensacyj-
ne przewidziane dla rynku budownictwa wieloro-
dzinnego.

4. Zakończenie dużych projektów z wykorzystaniem ko-
lektorów może negatywnie wpłynąć na potencjał tego 
rynku, jeżeli nie podejmie się działań wspierających.
5. rynek kotłów na paliwa stałe skieruje się mocniej 
w stronę kotłów na biomasę i węglowych kotłów ni-
skoemisyjnych.
6. utrzyma się silnie wzrostowy trend sprzedaży 
zwłaszcza powietrznych pomp ciepła do ogrzewa-
nia. Zagrożenie może tu stanowić konieczność uzy-
skania uprawnień przez instalatorów OZE.
7. rynek wymian może przyhamować ze względu 
na ograniczenia techniczne i koszty wymiany z kon-
wencjonalnego na kocioł kondensacyjny. Może to 
mieć natomiast stymulujący wpływ na rynek ser-
wisowy.  

rem zwiększonej sprzedaży kotłów konwencjonal-
nych. Ich instalacja trwa do dziś.
3. Nadal szybko rośnie rynek kotłów kondensacyjnych.
4. rynek kotłów na paliwa stałe ustabilizował się. rośnie 
udział zawansowanych technicznie urządzeń w tym kla-
sy V, w stosunku do prostych kotłów „wszystkopalnych”.
5. Łagodne zimy wpłynęły na możliwość prowadze-

nia prac budowlanych, ale także ograniczy-
ły liczbę urządzeń wymienionych z powo-
dów poważnych awarii.
6. utrzymał się silnie rosnący trend w sprze-
daży grzewczych pomp ciepła z wyraźnym 
wskazaniem na pompy powietrzne. Nadal 
rozmiar rynku był skromny.
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w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę 
oraz dróg pożarowych. ważne jest rozporządzenie mi-
nistra spraw wewnętrznych i administracji z 16 czerw-
ca 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu budow-
lanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.  
Z kolei warunki dopuszczenia do stosowania wyro-
bów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicz-
nego i ochronie zdrowia, życia oraz mienia wynikają 
z ustawy z 24 sierpnia z 1991 r. o ochronie przeciw-
pożarowej. warto wspomnieć o rozporządzeniu mi-
nistra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowia-
dać budynki i ich usytuowanie.
Na etapie wykonywania obliczeń najczęściej uwzględ-
nia się normę PN-EN 12845. Bazując na tym doku-
mencie, można określić klasyfikację zagrożeń, kwalifi-
kację ogniową składowanych materiałów, wymaganą 

intensywność składowanych materiałów, a także licz-
bę tryskaczy, jaka jest konieczna do ochrony okre-
ślonej powierzchni. Norma określa również zasilanie  
w wodę, rozstaw tryskaczy itp.

Rodzaje instalacji tryskaczowych

w praktyce uwzględnia się kilka rodzajów urządzeń 
tryskaczowych. Instalacje wodne stale wypełnio-
ne wodą stosowane są przy ochronie przestrzeni  
o dodatniej temperaturze nieprzekraczającej 95°C.  
Z kolei w systemach powietrznych wypełnienie wodą 
pod ciśnieniem przewiduje się do zaworu kontrolno-
-alarmowego, natomiast za zaworem, do momentu 
zadziałania systemu tryskaczowego instalacja jest 
wypełniona powietrzem. systemy tego typu znaj-
dują zastosowanie przy ochronie przestrzeni, gdzie 

  O tym jakie wymagania powinien spełniać sys-
tem tryskaczowy mówią przepisy prawa i normy 
techniczne. w zakresie regulacji prawnych trzeba 
wspomnieć o rozporządzeniu ministra spraw we-
wnętrznych i administracji z 7 czerwca 2010 r. w spra-
wie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów. w dokumencie 
tym wymienia się obiekty wymagające stosowania 
urządzeń gaśniczych. wymagania przeciwpożaro-
we dla sieci wodociągowej i pompowni przeciwpo-
żarowych wynikają z rozporządzenia ministra spraw 
wewnętrznych i administracji z dnia 24 lipca 2009 r.  

W systemach tryskaczowych woda jest pod ciśnieniem. Jeżeli dojdzie do powstania 
pożaru tryskacz pod wpływem temperatury aktywuje się, uwalniając środek gaśniczy.

Systemy tryskaczowe
Damian Żabicki

Przegląd oferty rynkowej instalacji tryskaczowych

Instalacje tryskaczowe są projektowane i monto-
wane pod kątem konkretnej aplikacji z uwzględnie-
niem obowiązujących norm technicznych i przepi-
sów prawa. 

Z oferty firmy KAN

System KAN-therm Steel Sprinkler
To kompletny, nowoczesny stalowy system instalacyj-

ny składający się z rur stalowych obustronnie ocynko-
wanych oraz złączek ocynkowanych o średnicach ze-
wnętrznych od ø22 do ø108 mm (dN20-dN100).
system KAN-therm steel sprinkler przeznaczony jest 
do budowy przeciwpożarowych, wodnych instala-
cji tryskaczowych (stale wypełnionych wodą). Mon-
taż instalacji oparty jest na szybkiej i prostej techni-
ce „Press”, czyli zaprasowywania na rurze złączek. 
szczelność połączeń zapewniają specjalne pierście-
niowe uszczelnienia (O-ring) z odpornego na wyso-
kie temperatury kauczuku oraz trójpunktowy system 
zacisku typu „M”, co gwarantuje długoletnią, bezawa-
ryjną eksploatację.

System KAN-therm Inox Sprinkler
To z kolei stalowy system instalacyjny składający się  
z rur oraz złączek ze stali nierdzewnej o średnicach ze-
wnętrznych od ø22 do ø108 mm (dN20-dN100). 
system KAN-therm Inox sprinkler przeznaczony jest 

do budowy przeciwpożarowych, wodnych instalacji 
tryskaczowych mokrych (stale wypełnionych wodą) 
lub suchych. Montaż jest podobny jak w systemie KAN-
-therm steel sprinkler.

Z oferty firmy Viega 

Viega Prestabo: stalowa rura cynkowana 
wewnętrznie i zewnętrznie w procesie 
Sendzimira
wysoka odporność na korozję jest kluczowym ele-
mentem w mokrych instalacjach tryskaczowych.  
Z tego powodu firma Viega uzupełniła swój system 
Prestabo o nowe przewody, które spełniają nawet naj-
bardziej surowe wymagania w tym zakresie. 
rury wykonane są z jednej taśmy stalowej i cynkowa-
ne ogniowo z obu stron w procesie sendzimira. gru-
bość warstwy cynku wynosi 20 μm. dzięki temu sta-
lowa rura Prestabo jest optymalnie chroniona przed 
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we z kauczuku etylenowo-propylenowego (EPdM).
Z myślą o izolacji termicznej rurociągów instalacji 
tryskaczowych produkowane są specjalne izolacje. 
Najczęściej są one wykonane ze spienionego poliety-
lenu o strukturze zamkniętokomórkowej. Zewnętrz-
na powierzchnia izolacji jest pokryta cienką warstwą 
folii ochronnej. Izolacja chroni rurociąg przed agre-
sywnym działaniem zaprawy cementowo-wapien-
nej, zapobiega kondensacji pary wodnej na rurach 
(tzw. efekt pocenia się rurociągów), umożliwia swo-
bodny ruch rurociągów oraz zabezpiecza rurociąg 
przed stratami ciepła. specjalne otuliny mogą ba-
zować również na zamkniętokomórkowej struktu-
rze wewnętrznej z naturalnym naskórkiem i o cylin-
drycznym kształcie.
Istotne są tryskacze umieszczane w ściśle określo-
nych odległościach. dysze wylotowe tryskaczy zamy-

ka się za pomocą ampułek szklanych wypełnionych 
cieczą. Jeżeli dojdzie do pożaru, ampułka jest nisz-
czona, a w konsekwencji następuje otwarcie dyszy 
oraz wypływ strumienia wody. Jest ona rozprasza-
na za pomocą rozetki rozpylającej, po czym opada 
na źródło ognia, powodując gaszenie.
ważną rolę odgrywa pompa tłocząca wodę do insta-
lacji tryskaczowej. Pompy tego typu bardzo często 
bazują na konstrukcji wirowej, jednostopniowej, od-
środkowej, a więc ssanie odbywa się w osi poziomej,  
a tłoczenie – w osi pionowej do góry. wirnik pompy 
jest montowany bezpośrednio na wale wirnika. Kor-
pus ma konstrukcję spiralną z zamkniętym wirnikiem.
w systemie tryskaczowym zbiornik stanowi niewy-
czerpalne źródło wody instalacji. Zawór kontrolno-
-alarmowy odpowiada za kontrolowanie pracy in-
stalacji oraz informuje i sygnalizuje o jej zadziałaniu, 

może wystąpić ujemna temperatura otoczenia lub 
przekraczająca 95°C.
Niejednokrotnie projektuje się systemy mieszane, 
czyli wodno-powietrzne, z zaworem kontrolno-alar-
mowym wodno-powietrznym lub z kombinacją za-
woru kontrolno-alarmowego wodnego i powietrzne-
go. w czasie zimy instalacja działa jako urządzenie 
powietrzne, a w pozostałych porach roku jako sys-
tem wodny.
warto wspomnieć o systemach wstępnie sterowa-
nych typu A, które są uruchamiane przez system 
sygnalizacji pożarowej, a nie w efekcie otwierania 
tryskaczy. Takie instalacje stosuje się w ochronie 
przestrzeni, w których przypadkowy wypływ wody 
może wywołać duże straty. Z kolei w systemach ste-
rowanych typu B instalacja jest uruchamiania wraz 
z otwarciem tryskaczy lub zadziałania systemu sy-

gnalizacji pożarowej. Instalacje tego typu uwzględnia 
się w aplikacjach związanych z ochroną przestrzeni 
zagrożonych szybkim rozwojem pożaru i wymaga-
jących urządzenia powietrznego.

Budowa instalacji tryskaczowej

Typowa instalacja tryskaczowa bazuje na sieci ruro-
ciągów pracujących pod ciśnieniem. dla skuteczności 
instalacji rurociągi muszą pokryć całą chronioną po-
wierzchnię. Na rynku oferowane są specjalne systemy 
instalacyjne przeznaczone do wykonywania oruro-
wania instalacji tryskaczowej. w skład takich rozwią-
zań wchodzą rury precyzyjne, złączki oraz specjalnie 
dedykowane narzędzia. Montaż instalacji wykorzy-
stuje technikę „press”, czyli zaprasowywanie na ru-
rze złączek wyposażonych w uszczelnienie O-ringo-

Przegląd oferty rynkowej instalacji tryskaczowych

korozją. rura Prestabo sprawdza się znakomicie rów-
nież w instalacjach sprężonego powietrza. specjalna 
powłoka wewnętrzna z cynku zapewnia odporność na 
korozję także w przypadku wystąpienia kondensatu. 

system Prestabo uzyskał aprobatę Centrum Nauko-
wo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej dla rur  
o średnicach od 22 do 108 mm, w tym również dla 
ekonomicznej wersji o średnicy 64 mm.

Z oferty firmy Geberit

Systemy tryskaczowe Geberit Mapress
systemy tryskaczowe kontrolują ogień od pierwszych 
chwil od jego rozprzestrzeniania. Z jednej strony muszą 
być odporne na ciepło, z drugiej wyjątkowo efektywną 
ochronę przed korozją dzięki czemu będą mogły praco-
wać sprawnie nawet po wielu latach od instalacji systemu.
Z powodów ekonomicznych systemy ze stali węglowej 

mają certyfikację Vds na system tryskaczowy, jak rów-
nież uszczelnienia "FM APPrOVEd", które są zatwier-
dzone do użytku w gaszeniu wodą oraz instalacji try-
skaczowych na statkach. użytkowanie systemu geberit 
Mapress jest również możliwe w tych przypadkach. 
rury geberit Mapress ze stali węglowej są chronione 
przed korozją ocynkiem zewnętrznym i wewnętrznym. 
Z kolei stal nierdzewna geberit Mapress jest odporna na 
korozję dzięki stopowi z wysoką zawartością molibdenu.
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Tryskacz to podstawa

Typowy tryskacz ma korpus z gwintem, deflektor 
oraz element termoczuły, którym może być am-
pułka (tryskacze ampułkowe), topik (tryskacze to-
pikowe) lub element bimetaliczny. Po wpływem 
wysokiej temperatury, ognia lub gorących dymów 
ampułka pęka lub topi się uwalniając środek gaśni-
czy. w konstrukcji tryskacza ważny jest deflektor, 
czyli talerz rozprysku, który zwiększa zasięg dzia-
łania strumienia środka gaśniczego. Tryskacz nie 
może być wykorzystany ponownie.
Oferowane na rynku tryskacze mogą mieć orientację 
pionową, stojącą lub poziomą przy średnicach przy-
łącza dN10, dN15, dN20 i dN25. współczynnik wy-
pływu (K) wynosi 57, 80, 115, 160, 202, 242 lub 363. 
w zakresie szybkości reagowania zastosowanie znaj-
dują tryskacze standardowego reagowania, specjal-
nego reagowania oraz szybkiego reagowania. Istot-
na jest temperatura reagowania, która w zależności 
od modelu wynosi 57, 68, 79, 93, 141, 182, 260°C. Za-

stosowanie tryskacza może być standardowe, ma-
gazynowe, domowe (residental), suche.

Podsumowanie

Typowy podział instalacji tryskaczowych dzieli je na 
systemy mokre i suche. w instalacjach mokrych całe 
sekcje są napełnione wodą. Jednak nie mogą być sto-
sowane w pomieszczeniach, gdzie występują ujem-
ne temperatury. w takich pomieszczeniach uwzględ-
nia się systemy suche, gdzie rurociągi na odcinku od 
tryskaczy do zaworu kontrolno-pomiarowego są wy-
pełnione sprężonym powietrzem lub azotem.
w instalacjach tryskaczowych działają tylko dysze, 
które są w miejscu wystąpienia pożaru. Tym sposo-
bem zmniejszają się straty w miejscach nieobjętych 
pożarem. Podstawą instalacji są tryskacze z ampuł-
ką. Po wpływem wysokiej temperatury, ognia lub 
gorących dymów ampułka pęka lub topi się czyn-
nik gaśniczy. Środek gaśniczy jest dostarczany do 
tryskaczy za pomocą specjalnych rurociągów.  
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Rozwiązanie odpowiadające indywidualnym potrzebom 
Design: ponadczasowy. Możliwości: nieograniczone. Oto nowy odpływ liniowy Advantix Vario 
w wersji ściennej. Dzięki głębokości zabudowy wynoszącej zaledwie 25 mm, można go zamontować 
niemal w każdej ścianie i harmonijnie wkomponować w dowolną aranżację. Możliwość przycięcia 
odpływu na wymiar z dokładnością co do milimetra w zakresie 1200-300 mm sprawia, że jest on 
zawsze doskonale dopasowany do Państwa potrzeb. Viega. Liczy się pomysł! 
 

viega.pl/AdvantixVario

Viega Advantix Vario – odpływ ścienny

Więcej przestrzeni w łazience

Hurtownia wentylacji dABrOwent rozpoczęła kolejną 
akcję promującą swój konkurs. Tym razem właściciele 
firmy otworzyli prywatną plażę specjalnie dla klientów. 
Bydgoscy hurtownicy zaadoptowali część parkingu przy 

siedzibie firmy na strefę relaksu dla klientów. 
Na plaży można usiąść na wygodnych leżakach 
i napić się zimnych napojów (m.in. firmowych 
energetyków i wody).
- Przed nami gorący okres, nie tylko przez upały, ale 
nade wszystko przez zbliżający się sezon dla branży. 
Dzięki koncepcji plaży, chcieliśmy dać naszym klien-
tom chociaż chwilę relaksu – tłumaczy Katarzyna dą-
browska, właścicielka dABrOwent.
Akcja jest częścią promocji konkursu „Postaw na  
dABrOwent. wygraj rejs na Kubę”, w którym 
główną nagrodą jest wycieczka na Kubę z rejsem 

ekskluzywnym wycieczkowcem po Antylach (zwycięz-
cy zwiedzą Jamajkę, Kajmany oraz Meksyk).
więcej informacji o konkursie można uzyskać na:
http://rejs.dabrowent.pl/

Plażowanie w DABROwent

http://www.instalreporter.pl
http://www.viega.pl/AdvantixVario
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Jest to związane z niewłaściwie ustawioną mieszan-
ką powietrza i gazu, a co za tym idzie również ze złym 
procesem spalania. 
Aby wyeliminować taką ewentualność, serwisanci 
dokonując pierwszego uruchomienia kotłów kon-
densacyjnych powinni:

1) sprawdzić szczelność połączeń elementów ko-
minowych, tak aby mieć 100% pewność, że pro-
dukty spalania nie są ponownie pobierane jako 
powietrze do procesu spalania. do tego celu słu-
żą otwory umiejscowione na kotle (rys. 1). Pierw-
szy – powietrzny służy do sprawdzenia szczelno-

  Kotły kondensacyjne wymuszają 
zmiany w podejściu do ich regulacji

Od 26 września 2015 roku wraz z wprowadzeniem 
nowej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i rady 
Europy 2009/125/wE z dnia 21 października 2009 r. 
(tzw. dyrektywy ErP – Energy related Products) usta-
nawiającej ogólne zasady ustalania wymogów do-
tyczących ekoprojektu dla produktów związanych  
z energią nastąpił gwałtowny wzrost sprzedaży ko-
tłów kondensacyjnych. wcześniejsza technologia 
(kotły z zamkniętą komorą spalania – niekonden-
sacyjne), a wraz z nią stosunkowo prosta regulacja  
i konserwacja odeszła do lamusa. Jednak dzięki wyż-
szym sprawnościom kotłów kondensacyjnych użyt-
kownicy zawsze zyskają w porównaniu do kotłów nie-
kondensacyjnych także wtedy, jeżeli zainstalowany 
zostanie on w układzie tylko grzejnikowym (wyso-
kotemperaturowym). 
Nawet w przypadku kiedy kocioł nie będzie pra-
cował w trybie kondensacyjnym (temperatura 
spalin powyżej punktu rosy, np. dla gazu ziemne-
go 55°C), klient zauważy obniżenie rachunków za 
gaz o ok. 10%. 

Jednakże każde rozwiązanie ma zarówno korzyści 
(zwiększenie sprawności spalania), jak i pewne nie-
dogodności. Jedną z nich jest konieczność doko-
nywania częstszych przeglądów i regulacji kotłów 
przy wykorzystaniu analizatorów spalin. Po wpro-
wadzeniu kotłów kondensacyjnych zmieniło się po-
dejście do czynności pierwszego uruchomienia. Nie 
ma łatwej możliwości poprawnego jego wykona-
nia bez użycia analizatora spalin. Tak więc zarów-
no instalatorzy, jak i serwisanci są zmuszeni do za-
kupu analizatorów spalin i ich kalibracji, jak również 
dokonywania wymian cel. Oczywiście wiąże się to  
z dodatkowymi kosztami, które w ostatecznym roz-
rachunku poniesie klient. Jednak dzięki temu bę-
dzie miał pewność, że urządzenie jest sprawne, wy-
regulowane oraz że emisja zanieczyszczeń będzie 
na niskim poziomie. 

Jak regulować, aby kocioł nie buczał?

Jeżeli użytkownik nie zleci pierwszego uruchomie-
nia uprawnionemu instalatorowi, wówczas szybko 
może się okazać, że kocioł sam się o nie upomni – 
zacznie „buczeć” przy pracy na minimalnej mocy. 

Jeżeli użytkownik nie zleci pierwszego uruchomienia uprawnionemu 
instalatorowi, wówczas szybko może się okazać, że kocioł sam się o nie upomni – 
zacznie „buczeć” przy pracy na minimalnej mocy. Jest to związane z niewłaściwie 
ustawioną mieszanką powietrza i gazu, a co za tym idzie również ze złym 
procesem spalania. 

 

 

 

       Przyłącze do analizy spalin 

       Przyłącze do analizy powietrza 

 

 

1   Otwory służące do analizy powietrza i spalin

2   Krzywa emisji CO w zależności od mocy grzewczej c.o.

Dlaczego kocioł „buczy”?
Właściwa regulacja kotłów kondensacyjnych 

marcin Jóskowski
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jąc analizator spalin, ustawiamy poziom zawarto-
ści CO2 w spalinach. dokręcając śrubę regulacyj-
ną, uzyskujemy zmniejszenie zawartości poziomu 
CO2, odkręcając zaś, uzyskujemy jego zwiększenie. 
Następnie uruchamiamy kocioł w funkcji „kominia-
rza” na mocy minimalnej. Czynność ponawiamy, 
zwracając uwagę, że dokręcając śrubę regulacyjną 
(uprzednio odkręcając nakrętkę) uzyskujemy zwięk-
szenie poziomu CO2, natomiast odkręcając uzysku-
jemy zmniejszenie poziomu CO2. regulację przepro-
wadzamy aż do osiągnięcia właściwych zawartości 
poziomów CO2 (tab. 1).
Zdarza się, że instalatorzy/serwisanci nie są w stanie 
wyregulować odpowiedniego poziomu CO2. Należy 
wówczas ponownie zwrócić uwagę na dodatkowy 
parametr, jakim jest poziom zawartości tlenku wę-
gla (CO) w spalinach i jeżeli przekracza on wartości 
podawane przez producentów, należy sprawdzić po-
prawność montażu komina. 

Regulacja w kotłach na gaz płynny

Jednocześnie trzeba nadmienić, że w instalacjach  
z gazem płynnym występuje sytuacja, kiedy po pierw-
szym napełnieniu zbiornika gazem, pomimo regulacji 
na zaworze gazowym nie jesteśmy w stanie urucho-
mić kotła. Nawet jeśli uruchomienie powiedzie się, to 
nie możemy osiągnąć odpowiedniego poziomu CO2. 
Przyczyną jest azot znajdujący się w mieszaninie gazu 
płynnego. Przypomnę, że jest on gazem niepalnym, 
a zatem pomimo otwierania zaworu gazowego i po-
dawania odpowiedniej ilości gazu (w rzeczywistości 
gazu z azotem) na analizatorze spalin uzyskujemy ni-
ski poziom CO2 (np. 6%). Należy wówczas skontakto-

wać się z dostawcą w celu odazotowania nowej butli 
z gazem płynnym. sytuacja zmienia się w przypadku 
uzupełniania butli z gazem płynnym. Nie istnieje już 
takie ryzyko, ale również w niektórych przypadkach 
kocioł może „buczeć”. Ma to miejsce w momencie, 
kiedy zmieniła się mieszanina dostarczanego gazu, 
a w szczególności gdy zmieniono jednocześnie do-
stawcę. Należy wówczas ponownie przeprowadzić 
regulację kotła kondensacyjnego. 

Jeszcze o regulacji i analizatorach

serwisanci podczas regulacji muszą zwracać szcze-
gólną uwagę, aby nie spowodować uszkodzenia celi 
O2 w analizatorze. dlatego też nie należy używać ana-
lizatora spalin w momencie, kiedy kocioł „buczy”. Ko-
nieczne staje się uruchomienie kotła na mocy mak-
symalnej (praca kotła bez efektów dźwiękowych),  
a następnie obniżając moc, np. do mocy średniej, ob-
serwować, jak zachowuje się poziom CO2. Na pod-
stawie obserwacji należy zwiększyć/zmniejszyć ilość 
dostarczanego gazu na mocy minimalnej i w ten spo-
sób po doregulowaniu na mocy średniej dojść do 
mocy minimalnej. 
Nawet po poprawnie wykonanym pierwszym urucho-
mieniu kotła po pewnym okresie użytkowania może 
pojawić się „buczenie”. dla klientów oznacza to ko-
nieczność wezwania serwisanta i ponowną regulację 
kotła. Jednocześnie, aby kocioł działał niezawodnie, 
powinna temu towarzyszyć konserwacja i/lub czysz-
czenie wymiennika i palnika. Producenci urządzeń czę-
sto w oprogramowaniach „przypominają” użytkow-
nikom kotłów o zbliżającym się  terminie przeglądu.
Materiał graficzny: Beretta  

ści przewodu spalinowego. Najłatwiej sprawdzenia 
dokonuje się w następujący sposób. sondę anali-
zatora spalin umieszczamy w otworze powietrz-
nym i jeżeli pojawią się w nim produkty spalania 
(CO2) oznacza to, że spaliny pobierane są ponow-
nie do procesu spalania. Konieczne staje się wów-
czas sprawdzenie całego systemu kominowego. 
dodatkowo można wykorzystać drugą metodę, tj. 
uruchamiamy kocioł w funkcji tzw. „kominiarza” (na 
mocy maksymalnej). wówczas w przewodzie spali-
nowym jest najwyższe ciśnienie i temperatura. Każ-
da nieszczelność, np. na przyciętej lub podwiniętej 
uszczelce komina spowoduje podczas analizy spa-
lania m.in. znaczny wzrost zawartości tlenku węgla 
w spalinach. Będzie on sięgał nawet wartości kilku 
tysięcy p.p.m., co może spowodować uszkodze-
nie celi w analizatorze spalin. dla porównania pro-
ducenci podają wykresy zawartości tlenku węgla  
w zależności od mocy, z jaką kocioł pracuje (rys. 2).  

stąd wynika, że kocioł pracujący na mocy minimal-
nej, tj. 2,5 kw ma ok. 7 p.p.m. CO w spalinach, na-
tomiast pracując na mocy maksymalnej wartość 
ta może wzrosnąć do ok. 180 p.p.m. CO, co również 
jest wartością prawidłową.
w przypadku nieszczelności połączeń elementów 
komina pomimo pozornego wyregulowania pozio-
mu CO2 na mocy minimalnej i maksymalnej w kotle 
następuje proces spalania, który doprowadza do 
zjawiska wpadnięcia w rezonans (buczenie) palni-
ka. głównie ma to miejsce podczas pracy na mini-
malnej mocy kotła. 
2) wyregulować poziom CO2 w spalinach podczas 
pracy na mocy maksymalnej i minimalnej (czę-
sto wykorzystujemy w tym celu funkcję tzw. „ko-
miniarza”). do tego celu służą dwie śruby regula-
cyjne umiejscowione na zaworze gazowym (rys. 3). 
w pierwszym kroku uruchamiamy kocioł w funkcji 
„kominiarza” na mocy maksymalnej. wykorzystu-

Śruba do regulacji 
CO2 na mocy 
maksymalnej

Śruba do regulacji 
CO2 na mocy 

minimalnej (pod 
zaślepką

Rodzaj gazu G20 G2.350 G27 LPG
25 C.S.I. – 25 R.S.I.
Ilość CO

2 
[%] 9,5 9,0 9,0 10

Tabela 1   Przykładowe wartości poziomu CO2 w spalinach dla kotła Exclusive green HE

3   Zawór gazowy 
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darstwach domowych. wyposażone jest w pompę 
ze stali nierdzewnej z wysokowydajnym i niezawod-
nym mechanizmem rozdrabniającym sharkTwister 
zapewniającym całkowite bezpieczeństwo eksplo-
atacyjne. do pomporozdrabniacza można podłą-
czyć również umywalkę, bidet, prysznic lub pisuar. 
Minilift F wyposażono w inteligentną technologię ste-
rowania (z funkcją alarmu akustycznego) umieszczo-
ną w wydzielonej z urządzenia części suchej, która 
zapewnia czystą i komfortową konserwację. w ce-
lach serwisowych pompę można wyjąć w kilku pro-
stych ruchach – podobnie jak we wszystkich prze-
pompowniach KEssEL. 

Aqualift F Compact do odwadniania piwnicy  
Przepompownia Aqualift F Compact przejmuje funk-
cję kompleksowego odwadniania piwnicy i tłoczy 
ścieki czarne oraz szare ponad poziom zalewania 
do wyżej położonej kanalizacji. urządzenie dostęp-
ne jest w wersji do zabudowy w posadzce lub swo-
bodnego ustawienia. wariant do zabudowy w pod-
łodze dodatkowo pełni funkcję wpustu (również  
w przypadku pęknięcia rury lub zalania), a pokrywa 
do wklejenia płytki umożliwia uzyskanie estetyczne-
go wyglądu pomieszczenia.

  Zagadnienie odwadniania często dotyczy zło-
żonych problemów w infrastrukturze obiektu. Przy-
kładowo tam, gdzie pomieszczenia położone są 
poniżej poziomu zalewania i konieczne jest stoso-
wanie ochrony przeciwzalewowej lub gdy kolektor 
kanalizacyjny jest zlokalizowany wyżej niż instalacja  
w budynku. w takich sytuacjach najlepsze rozwiąza-
nie stanowią zwykle przepompownie ścieków, któ-
rych niezawodne działanie zależy od prawidłowego 
doboru urządzenia i od jego poprawnej zabudowy 
technicznej. 
Firma KESSEL oferuje szeroką gamę rozwiązań 
dla praktycznie wszystkich warunków i proble-
mów napotkanych w miejscu zabudowy. 
Dobór właściwego urządzenia zależy m.in. od 
rodzaju ścieków (z fekaliami lub bez fekaliów) 
oraz miejsca montażu (wewnątrz lub na ze-
wnątrz budynku).
Aby zapewnić niezawodność działania, wszystkie 
przepompownie KEssEL dostępne są również jako 

urządzenia dwupompowe. KEssEL dostarcza także 
wiele rozwiązań łączących w sobie funkcje odwod-
nieniowe różnych urządzeń, np. wpustów czy urzą-
dzeń przeciwzalewowych.

Nowy pomporozdrabniacz Minilift F 
Minilift F jest skutecznym, efektywnym i korzystnym 
cenowo rozwiązaniem rozdrabniającym i przepom-
powującym ścieki z urządzeń sanitarnych w gospo-

Filozofia firmy KESSEL to zorientowanie na potrzeby klienta, innowacyjność i niezawodność  
w zakresie odwadniania. Kompleksowe rozpoznanie problemów i potrzeb użytkowników umożliwia firmie | 
zaoferowanie najlepszych możliwych rozwiązań. Dlatego tworzymy produkty, które pozwalają skutecznie rozwiązać  
każdy problem z odwadnianiem, często wyznaczając w tej dziedzinie nowe ścieżki. 

Sposoby KESSEL  
na odwadnianie 

Gdy nie ma spadku do kanału 

Minilift F

Aqualift F / F xL Aqualift F Compact
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Aqualift F / F XL do użytku przemysłowego i pry-
watnego 
Przepompownie dostępne są ze zbiornikami o po-
jemności 50, 120 l (Aqualift F) oraz 200, 300 i 450 l 
(Aqualift F xL) oraz pompach o mocy 1,4- 5,5 kw. 
Zbiorniki zaprojektowano w taki sposób, aby możli-
we było ich bezproblemowe transportowanie przez 
standardowe drzwi o szerokości 800 mm. Przepom-
pownia może zostać zabudowana w studzience na 
zewnątrz budynku, co pozwala zaoszczędzić po-
wierzchnię mieszkalną. Ścieki domowe przepływa-
ją ze swobodnym spadkiem do studzienki i stam-
tąd są pompowane w sposób zabezpieczony przed 
przepływem zwrotnym do wyżej położonego kana-
łu. w pełni automatyczne sterowanie pompą odby-
wa się z wnętrza budynku. Taka studzienka oferuje 
najwyższy komfort i bezpieczeństwo podczas zabu-
dowy, eksploatacji i konserwacji.

Przepompownia hybrydowa Ecolift XL
Jest nowatorskim i jedynym na rynku rozwiąza-
niem łączącym w sobie bezpieczeństwo przepom-
powni ścieków z wydajnością zaworu zwrotnego. 
urządzenie w normalnym trybie pracy wykorzystu-
je grawitacyjny spadek do kanału i działa bez wy-
korzystania energii elektrycznej. Pompa załączana 
jest tylko w wypadku przepływu zwrotnego, pod-
czas którego klapy zaworu blokują napływ ścieków,  
a urządzenie tłoczy je do kolektora przez pętlę prze-
ciwzalewową. Pozwala to znacznie zaoszczędzić 
na kosztach energii, a także umożliwia ogranicze-
nie kosztów konserwacji dzięki mniejszemu eksplo-
atacyjnemu zużyciu pomp. 

Przepompownia hybrydowa Ecolift xL zapewnia wyż-
szy poziom bezpieczeństwa także w przypadku bra-
ku prądu, jako że wykorzystując naturalny spadek 
do kanału, nie zagrażają jej przestoje w pracy pomp. 
urządzenie Ecolift xL jest nie tylko niezawodne, bez-
pieczne i oszczędne, ale także charakteryzuje się róż-
norodnymi możliwościami zabudowy zarówno w no-
wych, jak i remontowanych budynkach. w zależności 
od wymogów budowlanych może bowiem zostać 
zabudowane w betonie za pomocą odpowiednich 
komponentów systemowych, bądź w studzience na 
zewnątrz budynków. Może również zostać ustawio-
ne samodzielnie.  

  Moduł Logamatic web KM200 jest elementem 
umożliwiającym komunikację pomiędzy smartfo-
nem lub tabletem, a automatyką systemu ogrzewa-
nia. Łączy elementy regulacyjne EMs lub EMs Plus 
z Internetem lub lokalną siecią wiFi. Moduł dostar-
czany jest z zasilaczem sieciowym, kablem przyłą-
czeniowym (dł. 2 m), kablem LAN CAT 5 (dł. 2 m), ele-
mentami montażowymi, wtyczką przyłączeniową 
do złącza magistrali dwuprzewodowej EMs oraz in-
strukcją montażu w języku polskim.
Pracująca na urządzeniach z ekranem dotykowym 
aplikacja EasyControl dzięki czytelnym i przejrzy-

stym ekranom oraz piktogramom jest intuicyjna  
w obsłudze i zapewnia stały dostęp do ustawień 
parametrów systemu grzewczego. Pozwala śledzić 
dane wpływające na pracę kotła takie, jak wartości 
temperatury w pomieszczeniach i na zewnątrz bu-
dynku, temperatura c.w.u., a w przypadku zainstalo-
wania kolektorów słonecznych obsługiwanych przez 
moduł solarny, dostarcza także informacje na temat 
uzysku solarnego. w aplikacji można również skonfi-
gurować dzienne i tygodniowe harmonogramy pracy 
każdego z obiegów grzewczych oddzielnie. Konfigu-
rując swój własny program za pomocą intuicyjnych 

Aplikacja EasyControl marki Buderus pozwala 
na zdalne sterowanie i monitorowanie 
domowego systemu ogrzewania. Teraz, aby  
z dowolnego miejsca na Ziemi zarządzać 
domową instalacją grzewczą, wystarczy 
smartfon lub tablet, połączenie z Internetem  
i moduł Logamatic web KM200 marki Buderus.

EasyControl 
– aplikacja do 
zdalnego sterowania 
domowym systemem 
grzewczym

Kessel sp. z o.o. 
ul. Innowacyjna 2, Biskupice Podgórne
55-044 Kobierzyce
tel. 71 774 67 60, faks 71 774 67 69
kessel@kessel.pl, www.kessel.pl
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Ecolift xL Pompowanie ścieków tylko 
wtedy, kiedy jest to konieczne! 
Rewolucja w zakresie odwadniania 
– połączenie zaworu zwrotnego  
z zaletami przepompowni  
– KESSEL Ecolift XL!
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- informacje o temperaturze zewnętrznej, tempe-
raturze wewnętrznej, temperaturze c.w.u., modula-
cji palnika i uzysku solarnym (przy współpracy z in-
stalacją solarną z modułem solarnym podłączonym 
do magistrali), 
- informacja o aktywnych komunikatach serwi-
sowych, 
- automatyczne powiadomienia o usterkach,

- tryb demonstracyjny aplikacji pozwalający na zapo-
znanie z funkcjami bez podłączenia do systemu.  

zegarów, otrzymujemy komfort temperatury dostoso-
wanej do potrzeb, a także oszczędność poprzez ob-
niżenie temperatury podczas nieobecności. w apli-
kacji można również wyświetlić dzienne, tygodniowe 
lub miesięczne dane historyczne w postaci wykre-
sów, które umożliwiają obserwację panującej w po-
mieszczeniach temperatury w zależności np. od pory 
dnia lub temperatury zewnętrznej. w informacjach  
o instalacji znajdziemy również takie dane, jak aktu-
alna modulacja palnika, tryby pracy czy aktywne ko-
munikaty serwisowe z możliwością ustawienia po-
wiadomień push. 

Aplikacja EasyControl współpracuje z kotłami kon-
densacyjnymi: Logamax plus gB072, gB162, gB172T, 
Logano plus gB102, gB212, gB312, gB125 oraz kotła-
mi konwencjonalnymi Logamax u054, u052 i u052T. 
do prawidłowej pracy z aplikacją kotły muszą współ-
pracować ze sterownikiem EMs rC35 (wyproduko-
wanym po 2003 roku) lub EMs Plus rC300 (wyprodu-
kowanym po 2012 roku) oraz modułem web KM200. 
Aplikacja wspiera także sterowanie pompami ciepła 
wPs-1 z regulatorem HMC10 w wersji 1.10 lub nowszej 
oraz pompą ciepła wPL Ar z regulatorem HMC300. 
Podłączenia pomiędzy automatyką systemu grzewcze-
go a modułem web KM200 wykonywane są za pomo-

cą dwużyłowego przewodu elektrycznego 2×0,75 mm2 
(TP), a całkowita długość przewodów magistrali EMs 
pomiędzy wszystkimi elementami systemu wynosi 
do 50 metrów. Moduł web KM200 łączony jest z do-
mowym routerem za pomocą standardowego prze-
wodu Ethernet.

Funkcje podstawowe EasyControl:
- sterowanie temperaturą w pomieszczeniach,
- sterowanie ciepłą wodą użytkową, 
- dwie nastawy temperatury (komfortowa i ekono-
miczna), 
- przełączanie pomiędzy trybami ręcznym i auto-
matycznym,
- programowanie dobowe i tygodniowe, 
- wyświetlanie historii temperatury (dzienna/tygo-
dniowa/miesięczna), 

Użytkowanie systemu jest 
absolutnie bezpieczne, ponieważ 
korzystanie z aplikacji i modułu 
zabezpieczone jest przed dostępem 
osób niepowołanych podwójnym 
hasłem. Pierwszy poziom to 
fabrycznie zakodowana nazwa 
użytkownika i hasło dostarczane 
z modułem KM200 drugi poziom 
to własne hasło użytkownika 
definiowane podczas konfiguracji 
aplikacji.

 Przejrzysty i intuicyjny ekran 
programów czasowych

Informacje o parametrach 
instalacji Ekran ustawieńEkran powitalny

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

Logamax plus GB162 (2,7-45 kW)
Logamax plus GB172-24 T50
Logamax plus GB162 (80, 100 kW)
Logamax plus GB022
Logamax plus GB072
Logamax plus GB152
Logamax plus GB112 W
Systemy odprowadzania spalin
Moduł zasilania awaryjnego UPS Specline 700
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Aplikację EasyControl w języku 
polskim można pobrać za darmo  
ze sklepu App Store lub Google Play. 

http://www.instalreporter.pl
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Korzyści dla użytkownika systemu 
EKONTROL

Korzystanie ze zdalnego nadzoru zwiększa poczu-
cie komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców domu. 
Niewłączenie funkcji urlopowej dla ochrony instalacji 
solarnej lub wyłączenie pompy ciepła wody użytko-

wej na czas urlopu nie jest już problemem – można 
to zrobić zdalnie. Nie ma też potrzeby tłumaczenia 
domownikom, jak mogą zmienić np. temperaturę  
i czasy podgrzewania wody użytkowej. użytkow-
nik może to zrobić zdalnie, będąc w pracy, na wy-
jeździe służbowym itp. wracając z wycieczki, moż-
na podwyższyć temperaturę pomieszczeń, czy też   To co odróżnia go od systemów dostępnych na 

rynku to funkcjonalność od początku projektowana 
dla współpracy przede wszystkim z systemami OZE. 
Zakres parametrów podlegających kontroli i moż-
liwości zmian jest szczególnie szeroki. Cztery pod-
stawowe funkcje systemu można opisać, jako: POd-
gLĄd, NAsTAwY, ALArMY i sTATYsTYKI.
system EKONTrOL opiera się o zastosowanie mo-
demu EKO-LAN łączonego do sterownika instala-
cji lub pompy ciepła złączem rs485. Jednorazowy 
koszt zakupu modemu wynosi 299 zł lub 199 zł net-

to, jeżeli kupujący ma zarejestrowaną instalację so-
larną lub pompę ciepła w ramach Programu Prze-
dłużenia gwarancji. 
rozszerzony roczny dostęp do systemu EKONTrOL 
wraz z opieką ze strony serwisu fabrycznego jest 
możliwy za opłatą jedynie 36 zł netto. w przypadku 
pomp ciepła PCCO sPLIT przeznaczonych do ogrze-
wania, chłodzenia budynku i podgrzewania ciepłej 
wody, modem EKO-LAN, a także 5-letni rozszerzo-
ny dostęp do serwisu EKONTrOL dodawane są bez 
dodatkowych kosztów.

W ostatnich latach firma Hewalex 
konsekwentnie rozwija system 
EKONTROL do prowadzenia zdalnego 
nadzoru pracy systemów OZE. System 
jest przewidziany do współpracy  
z instalacjami solarnymi, pompami 
ciepła i w najbliższym czasie  
z instalacjami fotowoltaicznymi. 
Od kwietnia br. system dostępny jest 
na nowej witrynie ekontrol.pl.   

Hewalex EKONTROL
Systemy OZE pod zdalną kontrolą

Modem EKO-LAN podłączony może być do sterownika 
instalacji solarnej (g422) lub pompy ciepła do wody 
użytkowej PCwu (ze sterownikiem g426), bądź pompy 
ciepła do ogrzewania budynków PCCO sPLIT (g426). 
Jeden modem może nadzorować równocześnie te  
3 urządzenia znajdujące się w jednym budynku

dostęp do 
nadzorowanego 
zdalnie urządzenia 
odbywa się po 
zalogowaniu  
w witrynie 
ekontrol.pl. 
Obsługa jest 
intuicyjna  
i przejrzysta,  
a liczne 
objaśnienia 
ułatwiają 
podejmowanie 
decyzji  
o zmianach 
nastaw 
sterownika

http://www.instalreporter.pl
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włączyć podgrzewanie wody użytkowej. Zastosowań  
w codziennych sytuacjach jest bardzo wiele, na pew-
no jednak jedną z największych korzyści jest moż-
liwość udzielania stałego wsparcia użytkownikom 
systemu c.o./c.w.u. przez wykwalifikowane służby 
techniczne, czy to ze strony producenta czy też firmy 
instalacyjnej lub serwisowej. wydatki poniesione na 
zakup i użytkowanie systemu EKONTrOL są na bar-
dzo konkurencyjnym poziomie rynkowym. Korzyści 
finansowe przy umiejętnym korzystaniu z systemu, 
a także dzięki optymalizacji pracy pompy ciepła czy 
instalacji solarnej i wczesnej reakcji na ewentualne 
niedomagania w pracy, w pełni zrekompensują po-
niesione koszty.  
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Przegląd możliwości systemu EKONTrOL  
na przykładzie instalacji solarnej

•  Animacja schematu nadzorowanej instalacji so-
larnej z aktualnymi stanami roboczymi i parame-
trami pracy.
•  Chwilowe parametry pracy, np. moc cieplna in-
stalacji solarnej, pobór mocy elektrycznej przez 
pompę obiegową, chwilowa efektywność wyko-
rzystania energii słonecznej, itd.
•  Liczniki, np. uzysk ciepła, czas pracy instala-
cji solarnej, czas pracy współpracującego kotła 
grzewczego, ilość przetłoczonego czynnika grzew-
czego, itd.
•  Zdalna konfiguracja parametrów, np. tempe-

ratury różnicowej, ochrony instalacji solarnej,  
wygrzewu higienicznego, funkcji urlopowej, itd.
•  Wykresy statystyczne, np. dobowe przebiegi tem-
peratury, uzyski ciepła (dobowe, miesięczne, rocz-
ne itd.), wydajność pompy obiegu solarnego.
•  Sygnalizacja ewentualnych awarii – alarmy  
w formie sMs/email.

Wersja demo pracującej 
instalacji solarnej

Przejdź

HEwALEx sp. z o.o. sp.K.
ul. słowackiego 33,
43-502 Czechowice-dziedzice
tel. (32) 214 17 10, faks (32) 214 50 04
hewalex@hewalex.pl, www.hewalex.pl

  Zakupy przez komórkę? 
Teraz to możliwe dzięki wer-
sjom mobilnym serwisów 
internetowych BIMsPLus24 
dostępnym do bezpłatne-
go pobrania na urządze-
niach mobilnych, takich jak 

smartfony i tablety, wyposażonych w system Andro-
id, iOs oraz windows Phone. Aplikacja BIMsPLus24 
Mobile to łatwy i wygodny dostęp z poziomu urzą-
dzeń mobilnych do ponad 300 tysięcy produktów 
znajdujących się w ofercie grupy BIMs PLus. 
Po jej zainstalowaniu na swoim telefonie/tablecie wy-
starczy zalogować się za pomocą identyfikatora 
i hasła używanego do logowania się w tradycyj-
nej wersji serwisu internetowego bimsplus24.pl.  
dzięki aplikacji mobilnej o każdej porze i z każ-
dego miejsca można błyskawicznie sprawdzić 
dostępność i ceny produktów w interesujących 
danego klienta lokalizacjach BIMs PLus, złożyć 
zamówienie i nadać towar w konkretne miejsce 
inwestycji. Aplikacja BIMsPLus24 Mobile to rów-
nież wiele innych przydatnych funkcji:
- wyszukiwanie towaru;
- baza zleceń klienta – podgląd wszystkich 
zleceń w jednym miejscu;
- skaner kodów – po zeskanowaniu kamerą 
telefonu kodu kreskowego lub QR kodu, na-
tychmiast otrzymasz informacje o towarze, 
jego dostępności oraz cenie w poszczegól-
nych lokalizacjach BIMs PLus;
- kalkulator – kiedy zapełni się koszyk artykułami 
dla konkretnej inwestycji, z pomocą kalkulatora 
można dokładnie skalkulować wszystkie koszty;

- lokalizator – z tą funkcją błyskawicznie znajdzie-
my szukaną lokalizację BIMs PLus i potrzebne dane 
kontaktowe, a mapy podpowiedzą jak najszybciej 
dotrzeć do hurtowni;
- aktualności – najnowsze informacje o interesują-
cych wydarzeniach, promocjach, ofertach specjalnych;
- baza filmów o nowościach z branży oraz filmy mon-
tażowe do produktów;
- możliwość pobierania i podglądania swoich faktur.
Aplikacja przeznaczona dla klientów Grupy BIMs PLUS 
posiadających dostęp do systemu internetowego BIM-
SPLUS24. W celu uzyskania dostępu do BIMSPLUS24 
skontaktuj się z przedstawicielem handlowym. 

Zakupowa aplikacja 
BIMSPLUS24 Mobile
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www.bimsplus.com.pl

http://www.instalreporter.pl
http://ekontrol.pl/pl/59/scheme/
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we dane temperaturowe oraz uzysk solarny moż-
na wyświetlić na czytelnym i skalowalnym wykresie  
w okresach dobowym, tygodniowym lub miesięcznym.
Elementem pozwalającym na komunikację pomiędzy 
smartfonem lub tabletem a automatyką ogrzewania 
jest moduł MB100-LAN marki Junkers. Moduł dostar-
czany jest z: zasilaczem sieciowym z kablem przyłącze-
niowym o długości 2 m, kablem LAN CAT 5 o długości 
2 m, elementami montażowymi (śruby, kołki, wtycz-
ka przyłączeniowa do złącza magistrali 2-przewodo-
wej Bus) oraz instrukcją montażu w języku polskim. 

Bezpieczeństwo
dzięki fabrycznie zakodowanej nazwie użytkownika  
i hasłu, JunkersHome z modułem MB100-LAN ma za-
bezpieczenia uniemożliwiające dokonywanie zmian 
pracy systemu grzewczego przez osoby niepowoła-
ne. w ustawieniach podstawowych modułu zapisa-
ne są również nazwa i adres serwera docelowego.

Montaż
do wykonania magistrali Bus, czyli podłączeń po-
między automatyką systemu grzewczego a modu-
łem MB100-LAN, wystarczy jedynie cienki dwużyłowy 
przewód elektryczny. Całkowita długość przewodów 
magistrali Bus pomiędzy wszystkimi elementami sys-
temu może wynosić nawet 300 metrów (w zależno-
ści od przekrojów przewodów). do prawidłowej pra-
cy system wymaga regulatora Cw400.

Obsługa
JunkersHome ma atrakcyjną 
i intuicyjną formę graficzną. 
specjalnie dla polskich użyt-
kowników, wszystkie komuni-
katy i teksty pojawiające się podczas obsługi aplikacji 
zostały przygotowane oczywiście w języku polskim.

Podstawowe funkcje
- monitorowanie aktualnej temperatury w pomiesz-
czeniach dla obiegów grzewczych
- monitorowanie aktualnej temperatury ciepłej wody 
użytkowej
- zmiana trybów pracy (ręczny/automatyczny)
- zmiana temperatury zadanej dla obiegów i c.w.u.
- konfiguracja tygodniowych harmonogramów cza-
sowych
- wyświetlanie danych historycznych w postaci wykresu
- informacje o temperaturze zewnętrznej, modula-
cji palnika
- wyświetlanie komunikatów serwisowych
- konfiguracja trybu urlopowego
- funkcja demo pozwalająca na zapoznanie się z apli-
kacją przed wykonaniem instalacji  

  Przeznaczenie systemu
JunkersHome umożliwia komunikację on-line z auto-
matyką Fx lub Cx sterującą gazowym kotłem, powietrz-
ną lub gruntową pompą ciepła i obiegami grzewczymi, 
czyli możliwość swobodnego programowania żądanej 
temperatury wewnątrz pomieszczeń, temperatury cie-
płej wody użytkowej oraz trybu pracy ogrzewania. do-
stępne są dwa tryby pracy: komfortowy i ekonomiczny. 
Aplikacja udostępnia funkcjonalność konfigurowania 
programów czasowych z możliwością skonfigurowa-

nia do sześciu punktów przełączających na dobę (sześć 
zmian temperatury), harmonogram może być niezależ-
nie konfigurowany dla każdego dnia w tygodniu. 
dodatkowo użytkownik ma dostęp do informacji  
o stanie pracy urządzenia grzewczego, ewentualnych 
komunikatach serwisowych (wraz z podaniem kodu 
komunikatu), temperaturze wewnątrz i na zewnątrz 
budynku, temperaturze ciepłej wody użytkowej i in-
formacji o aktualnym uzysku solarnym w przypadku 
zastosowania kolektorów słonecznych. Podstawo-

JunkersHome pozwala na mobilną kontrolę i sterowanie domowym systemem 
ogrzewania za pomocą smartfona lub tabletu z dowolnego miejsca na świecie. 
Jedynym warunkiem jest dostęp do internetu, WiFi lub sieci GSM. 

JunkersHome z modułem MB100-LAN

Ekran główny – zmiana trybów 
i podgląd nastaw obiegu 

Dane historyczne  
w postaci wykresu

Ekran główny aplikacji 
JunkersHome robert Bosch sp. z o.o., ul. Jutrzenki 105, 02-231 warszawa

infolinia: 801 600 801, www.junkers.pl, junkers-infolinia@pl.bosch.com

r
e

k
l

a
m

a

Aplikację JunkersHome można bezpłatnie 
pobrać ze sklepu Google Play lub App Store

http://www.instalreporter.pl
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  NIBE UPLINK – pompa ciepła  
pod kontrolą
 
NIBE uplink to wydajne narzędzie do szybkiego i pro-
stego monitorowania i zarządzania pompą ciepła 
NIBE przez Internet. Poprzez witrynę nibeuplink.com 
można uzyskać podgląd na aktualny status pompy 
ciepła oraz pobrać najnowszą aktualizację oprogra-
mowania. uplink umożliwia śledzenie i sterowanie 
systemu c.o. oraz c.w.u. dla uzyskania maksymalnego 
komfortu użytkowania. dostęp do systemu interneto-
wego zarządzania pompą ciepła, można mieć też po-
przez aplikację NIBE uplink, której darmową instalację 
na smartfonie zapewnia google Play czy App store. 

w przypadku wystąpienia zakłóceń w pracy pompy 
ciepła, za pomocą e-mail lub telefonu komórkowego 
system wysyła ostrzeżenie, które pozwoli na szybką 
reakcję serwisową. system umożliwia również zdal-
ne przeprowadzenie diagnostyki pracy pompy ciepła, 
a tym samym obniżenie kosztu usług serwisowych. 

Mobilne narzędzia NIBE-BIAWAR
Do obliczania, sterowania i monitorowania systemów grzewczych 

małgorzata smuczyńska 

NIBE MODBUS – pompa ciepła  
w inteligentnym domu

system grzewczy na bazie pompy ciepła NIBE, może 
być zarządzany za pomocą inteligentnego sterowania 
budynkiem, co umożliwia z kolei moduł komunika-
cyjny NIBE MOdBus 40. dzięki temu producenci sys-
temów BMs i użytkownicy „inteligentnych domów” 
mogą sterować wybranymi parametrami pompy cie-
pła z panelu zarządzania takiego systemu.

NIBE DIM dla projektantów  
i instalatorów

NIBE dIM to program, który stanowi narzędzie uła-
twiające dobór optymalnego typu i mocy pompy 
ciepła NIBE, zwymiarowanie dolnego źródła, przy-
gotowanie oferty, czy wyliczenie szacunkowego 
kosztu eksploatacji tego typu urządzeń. Ponadto  
w programie zawarty jest kreator etykiet energetycz-
nych dla zainstalowanego zestawu urządzeń, wraz 
z kartami produktu, które końcowemu użytkowni-
kowi systemu zobowiązani są dostarczyć instalato-
rzy. Program dostępny jest do pobrania w tzw. „stre-
fie Partnera”, dostępnej po zalogowaniu na stronie 

Login i hasło 
udostępniające podgląd 
na testową pompę ciepła 

Pobierz

Film "Możliwości 
sterownika pompy 
ciepła NIBE"

obejrzyjNIBE Uplink to:
• Szybkie i proste zarządzanie pompą ciepła NIBE 
przez Internet, telefon komórkowy, tablet i system 
inteligentnego zarządzania budynkiem
• Swobodny dostęp do aktualnych wersji oprogramowania
• Zdalna diagnostyka pracy systemu grzewczego, niższe 
koszty serwisu
• Możliwość monitorowania pracy kilku niezależnych 
systemów grzewczych jednocześnie
• Prosta instalacja poprzez podłączenie kabla sieciowego 
lub bezprzewodowo przez adapter WiFi

http://www.instalreporter.pl
http://www.biawar.com.pl/produkty-pompy-ciepla/nibe-uplink
https://www.youtube.com/watch?v=-3ntIeubYks
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internetowej www.biawar.com.pl i www.nibe.pl.  
Oprócz programu doborowego NIBE dIM w tym 
miejscu można znaleźć najnowsze wersje oprogra-

mowania do pomp ciepła NIBE, schematy hydrau-
liczne, elektryczne, instrukcje serwisowe itp.

Mapa instalacji pomp ciepła NIBE

Instalatorom, projektantom i użytkownikom chcą-
cym pochwalić się instalacją pompy ciepła NIBE, 
oferujemy kolejne narzędzie mobilne, jakim mapa 
instalacji pomp ciepła NIBE w Polsce. Mapa instala-
cji służy nie tylko promowaniu OZE, ale również jest 
źródłem informacji dla osób zainteresowanych mon-
tażem tego typu urządzenia grzewczego, poprzez do-
starczanie przykładów z życia. Po podświetleniu wy-
branej instalacji, widoczne są podstawowe dane nt. 
obiektu i pompy ciepła, a także zdjęcia urządzenia.

Zdalne sterowanie kotłem PELLUX

w ofercie firmy NIBE-BIAwAr znajdują kotły peletowe 
PELLux o mocy od 12 do 30 kw. To rozwiązanie ideal-
ne dla osób wymagających, które oczekują praktycznie 
bezobsługowego kotła oraz zwracają uwagę na niskie 
koszty eksploatacji. Kotłami PELLux można sterować 
z dowolnego miejsca na świecie. Moduł internetowy 
BIA24.net umożliwia zdalny dostęp do bieżących infor-
macji o systemie grzewczym oraz zmianę jego parame-
trów za pomocą każdego urządzenia wyposażonego  
w przeglądarkę internetową. w aplikacji możemy zwięk-
szyć bądź zmniejszyć temperaturę centralnego ogrze-
wania, sterować temperaturą ciepłej wody użytkowej 
i modyfikować harmonogram czasu pracy kotła.   

NIBE-BIAwAr sp. z o.o. 
Al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok 
tel. 85 662 84 90, faks 85 662 84 09 
sekretariat@biawar.com.pl
www.biawar.com.pl
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Mapa instalacji pomp 
ciepła NIBE w Polsce

Przejdź

  HYdrOsOLAr24 
Mobile… 24 godziny na 
dobę, bez względu na 
to gdzie jesteś… w swo-

im biurze, w domu, na budowie czy w trasie… wystar-
czy urządzenie mobilne, Internet i masz dostęp do po-
nad 250 tysięcy produktów znajdujących się w ofercie 
grupy Hydrosolar. Aplikacja jest dostępna do pobra-
nia w sklepie google Play lub App store.

HYDROSOLAR24 to:
• miejsce, gdzie, bez kolejek i tłoku, można zamówić po-
trzebny towar, nie tracąc czasu na dojazd do hurtowni,
• centrum informacji o ponad 250 tysiącach produktów 
znajdujących się w ofercie grupy HYdrOsOLAr, które 
łatwo można znaleźć, dzięki inteligentnej wyszukiwarce,
• źródło informacji o aktualnych promocjach i ofer-
tach specjalnych,
• narzędzie, dzięki któremu na bieżąco można śle-
dzić etapy realizacji swoich zamówień.

Po jej zainstalowaniu na telefonie/tablecie wystarczy 
zalogować się za pomocą identyfikatora i hasła uży-
wanego do logowania się w tradycyjnej wersji ser-
wisu internetowego hydrosolar24.pl. dzięki aplikacji 
mobilnej o każdej porze i z każdego miejsca możesz 
błyskawicznie sprawdzić dostępność i ceny produk-
tów w interesujących Cię lokalizacjach HYdrOsOLAr,  
złożyć zamówienie i nadać towar w konkretne miej-

sce inwestycji. Aplikacja HYdrOsOLAr24 Mobile to 
również wiele zaawansowanych technologicznie 
funkcji, m.in.:
- inteligentne wyszukiwanie towaru – dzięki zastoso-
waniu wielu kryteriów wyszukiwania szybko i spraw-
nie znajduje się interesujące artykuły z bazy;
- praca z wieloma koszykami – jednoczesne zakupy 
dla kilku inwestycji;
- skaner kodów – po zeskanowaniu kodu kreskowe-
go lub QR kodu, natychmiast otrzymamy informację 
o towarze, jego do-
stępności oraz ce-
nie w poszczegól-
nych lokalizacjach 
HYdrOsOLAr;
- lokalizator – z tą 
funkcją błyskawicz-
nie znajduje sie szu-
kaną placówkę 
HYdrOsOLAr i po-
trzebne dane kon-
taktowe, a mapy 
podpowiedzą jak 
najszybciej dotrzeć 
do hurtowni;
- filmy – wygodny  
dostęp do bazy za-
wierającej materia-
ły wideo.  

HYDROSOLAR24 Mobile
Nowoczesna aplikacja dla instalatorów
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najbliższych dystrybutorów grzejników Purmo. Poza 
szczegółowym adresem i danymi dystrybutora w apli-
kacji wyświetlana jest także mapka dojazdu ułatwia-
jąca znalezienie dogodnego punktu sprzedaży.

Aplikacja jest wygodnym rozwiązaniem dla fachow-
ców, na co dzień zajmujących się instalowaniem 
urządzeń grzewczych, ale także dla osób prywat-
nych, które samodzielnie poszukują najodpowied-
niejszych grzejników spełniających ustalone kryte-
ria techniczne. dzięki funkcjonalnemu kalkulatorowi 
każdy samodzielnie będzie mógł ustalić, jakiej wiel-
kości grzejnik będzie najodpowiedniejszy do da-
nego pomieszczenia oraz jaki typ urządzenia – 
grzejnik płytowy, konwektorowy, czy dekoracyjny 
– będzie najlepszy. Bogata baza zdjęciowa umoż-
liwia ocenę, jak grzejnik prezentuje się we wnętrzu. 
Aplikacja smartBox to pierwsze tego typu udogod-
nienie dostępne na polskim rynku instalacyjnym  
i cieszymy się, że marka Purmo może w ten sposób 
jeszcze lepiej zadbać o swoich klientów. To jedno-
cześnie wszechstronna aplikacja dla klientów indy-
widualnych oraz wydajne mobilne narzędzie pracy 
dla profesjonalistów.  

  Dane techniczne i wizualizacje 
na zawołanie

dzięki aplikacji uzyskujemy szybki dostęp do broszur  
i instrukcji wszystkich typów grzejników marki Purmo,  
wliczając w to grzejniki elektryczne oraz ogrzewanie 
podłogowe. Przydatny szczególnie dla profesjona-
listów kalkulator pomaga błyskawicznie przeliczyć 
moce grzewcze w zależności od parametrów insta-
lacji i dobrać odpowiednie wielkości oraz modele 
Purmo. Ciekawym rozwiązaniem jest udostępnie-
nie szerokiej bazy zdjęć oraz wizualizacji pokazują-

cych grzejniki Purmo w różnych wnętrzach. Funkcja 
ta jest szczególnie przydatna dla osób, które mają 
przed sobą wybór odpowiedniego grzejnika o wa-
lorach dekoracyjnych.

Intuicyjny i funkcjonalny interfejs

Oszczędny i prosty w obsłudze interfejs aplikacji spra-
wia, że jest ona wygodna w użyciu. Narzędzie dzięki 
swoim różnorodnym funkcjom jest użyteczne zarów-
no dla profesjonalistów, jak i dla laików. Purmo smart-
Box pomaga również w szybki i łatwy sposób znaleźć 

Purmo udostępnia darmową aplikację 
na smartfony z systemami iOS lub 
Android. Purmo SmartBox to narzędzie, 
które pomaga wybrać odpowiedni 
grzejnik do indywidualnych potrzeb  
i oczekiwań. Intuicyjny interfejs 
umożliwia łatwy i szybki dostęp do 
broszur i instrukcji grzejników Purmo 
wraz z aktualnymi cennikami oraz do 
dużej bazy inspirujących wizualizacji.  
Aplikacja ułatwia także dobór 
odpowiedniej mocy i wielkości  
grzejnika do danego pomieszczenia. 
Dla instalatorów bardzo pomocna 
będzie też funkcja „Szukaj dystrybutora”. 
Aplikacja Purmo SmartBox została 
stworzona w kilkunastu językach  
i jest dostępna w wielu krajach Europy.

Aplikacja Purmo SmartBox Narzędzie Purmo SmartBox dostępne 
jest w polskiej wersji językowej, do 
bezpłatnego pobrania dla telefonów 
operujących w systemie iOS lub Android. 
Aplikacja nie zajmuje dużo miejsca  
na smartfonie, a stanowi wygodne  
i funkcjonalne rozwiązanie, zarówno 
dla profesjonalnych instalatorów, jak 
i osób, które samodzielnie poszukują 
najodpowiedniejszego grzejnika do 
swojego mieszkania.

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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mutliMATIC VrC 700 zapewnia indywidualną ada-
ptację systemu grzewczego do stylu życia i rytmu 
dnia mieszkańców. Jego zalety to m.in. komforto-
we programy czasowe dla ogrzewania (i ewentual-
nie chłodzenia) domu, przygotowania ciepłej wody 
oraz wentylacji pomieszczeń. Oprócz programu ty-
godniowego i urlopowego, ma on również funkcje 
„1 dzień w domu" i „1 dzień poza domem”, „party”  
i „intensywnego wietrzenia”. 
w układach hybrydowych regulator zawsze wybiera 
korzystniejsze pod względem kosztów źródło ener-
gii. standardowy model multiMATIC VrC 700 przezna-
czony jest do jednego obiegu grzewczego bez zawo-
ru mieszającego. Można go jednak łatwo rozbudować, 
dzięki dodaniu modułów rozszerzających:
- VR 70 – 1 lub 2 obiegi grzewcze ze zmieszaniem 
albo 1 obieg ze zmieszaniem plus instalacja solarna,
- VR 71 – 3 obiegi grzewcze ze zmieszaniem,
- VR 91 – zdalne sterowanie dla drugiego (przy za-
stosowaniu Vr 70) lub drugiego i trzeciego (przy za-
stosowaniu Vr 71) obiegu grzewczego.

multiMATIC App
regulator pogodowy multiMATIC może współpraco-
wać z dedykowaną, bezpłatną aplikacją multiMATIC 
App na smartfon lub tablet z systemem iOs lub An-
droid, która umożliwia zdalne sterowanie przez In-
ternet układem grzewczym i wentylacyjnym z do-
wolnego miejsca na świecie. Niezbędne jest jedynie 
wyposażenie domowej instalacji grzewczej w mo-

  Sterowanie przez Internet
Jeśli regulator pogodowy będzie wyposażony w apli-
kację dla urządzeń mobilnych, a w domu jest dostęp 
do internetu za pomocą bezprzewodowej sieci lokal-
nej, wtedy można z dowolnego miejsca na świecie 
zmienić ustawienia instalacji grzewczej i wentylacyjnej. 
Za pomocy takiego regulatora można też skontrolować, 
czy podczas zimowego wyjazdu na narty, dom jest na-
dal ogrzewany w sposób zaplanowany, albo czy nie na-
stąpiła awaria instalacji grzewczej. Mając aplikacje mo-
bilne, pozwalające sprawdzić w czasie rzeczywistym 
działanie ogrzewanie, ale nawet – w razie jego awarii 
w prosty sposób zorganizować interwencję serwisan-
ta. wszystko to jest możliwe, jeśli tylko wyposażymy in-
stalację grzewczą w najnowsze produkty marki Vaillant.

Regulator pogodowy multiMATIC VRC 700
systemowy regulator pogodowy multiMATIC VrC 700 
może zarządzać jednocześnie systemami ogrzewa-
nia i wentylacji mechanicznej. Przeznaczony jest do 
współpracy z kotłami Vaillant, wyposażonymi w złą-
cze eBus, pompami ciepła aroTHErM oraz centra-
lami wentylacji mechanicznej recoVAIr/4. Może on 
także sterować instalacjami grzewczymi wyposażo-
nymi w kolektory słoneczne.
multiMATIC VrC 700 pozwala na optymalizację pra-
cy systemu grzewczego, a kontrola jego kosztów jest 
możliwa w dowolnym momencie. Przy czym moni-
torowanie dotyczy nie tylko zużycia energii (gazu  
i energii elektrycznej), ale także jej uzysku z otocze-
nia (dla pomp ciepła i instalacji solarnych).

Wielką zaletą bezobsługowych urządzeń grzewczych, 
takich jak kotły kondensacyjne czy pompy ciepła, jest to, że możemy sterować 
ich pracą. Jest to istotne zarówno dla komfortu życia użytkowników, jak i dla ich 
kieszeni, bo urządzenia te pracują jedynie wówczas, gdy jest to niezbędne.

VAILLANT – 
jak sterować 
ogrzewaniem,  
gdy jesteśmy  
poza domem

dzięki nowoczesnemu regulatorowi pogodowemu multiMATIC VrC 700 
można sterować pracą instalacji grzewczej nie tylko będąc w domu, 
ale i – za pośrednictwem internetu – z dowolnego miejsca na świecie

http://www.instalreporter.pl
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duł komunikacji internetowej Vr 900, dzięki które-
mu możliwe będzie kontrolowanie jej parametrów 
oraz ich zmiana z dowolnego miejsca.

Internetowy regulator radiowy eRELAX
Innym rozwiązaniem jest internetowy regulator bezprze-
wodowy erELAx. urządzenie to – poza pracą zasobni-
ka ciepłej wody – steruje wprawdzie instalacją grzew-
czą tylko z jednym obiegiem bez zaworu mieszającego, 
ale łatwo je skonfigurować, a jego obsługa jest intuicyj-
na. dzięki niemu temperaturę pomieszczeń w różnych 
porach dnia w tygodniu oraz okresy, w których ma być 
przygotowywana ciepła woda można ustawiać za po-
mocą smartfonu lub tabletu, korzystając z wygodnej  
w użyciu aplikacji Vaillant erELAx. wystarczy mieć tylko 
dostęp do internetu przez bezprzewodową sieć lokalną.
Na podstawie tych ustawień erELAx „uczy się” ocze-
kiwań mieszkańców i tak optymalizuje pracę instala-
cji grzewczej, by była możliwie najbardziej oszczędna.  

erELAx odczytuje dane pogodowe z internetu – nie 
ma więc potrzeby instalowania czujnika temperatu-
ry zewnętrznej.

Interwencja instalatora bez wizyty
diagnostyka na odległość jest możliwa dzięki stro-
nie internetowej profidIALOg, która jest przeznaczo-
na dla serwisantów i instalatorów opiekujących się 
urządzeniami grzewczymi marki Vaillant w domach, 
w których został zainstalowany moduł komunikacji 
internetowej Vr 900.  

Vaillant saunier duval sp. z o.o.
al. Krakowska 106, 02-256 warszawa
infolinia: 801 804 444
tel. 22 323 01 00, faks 22 323 01 13
www.vaillant.pl, vaillant@vaillant.pl
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Uwaga! Użytkownikom urządzeń 
grzewczych dedykowana jest dar-
mowa strona internetowa mobil-
DIALOG, na której mogą oni śledzić 
na bieżąco stan swojej instalacji.

erELAx

  Pełną gamę rozwiązań Viega można oczywiście 
szybko i wygodnie przeglądać na stronie internetowej 
producenta, która jest przystosowana do tabletów  
i smartfonów. Ale żeby z niej korzystać, trzeba pozo-
stawać on-line. Podczas pracy w kotłowni lub piwni-
cy budynku nie jest to zazwyczaj możliwe ze względu 
na słaby zasięg lub jego brak. dzięki nowemu kata-
logowi w formie aplikacji mobilnej cała paleta pro-
duktów Viega jest udostępniona offline na urządze-
nia z iOs i Androidem. 

Niezbędne narzędzie pracy
raz załadowany z App- lub Play-store katalog oferuje 
ten sam pakiet informacji w analogicznym schema-
cie znanym z wersji drukowanej. Aktualizacja nastę-
puje kiedy smartfon lub tablet ponownie znajdą się 
on-line, a użytkownik zostaje poinformowany o naj-
nowszej aktualizacji. dzięki temu mamy gwarancję, 
że zawsze pracujemy z aktualną wersją. 
Katalog Viega App jest jednak czymś więcej niż tylko 

kompendium wiedzy: dzięki funkcjom takim jak szu-
kanie tekstowe lub wyszukiwanie po właściwościach 
danego produktu, staje się niezbędnym narzędziem, 
ułatwiającym codzienną pracę. Zestawienie produk-
tów można przygotować bezpośrednio na miejscu 
pracy, a potem wysłać do centrali lub hurtowni.

Na urządzenia Apple i Android
Mobilny katalog Viega jest dostępny na urządzenia  
Apple od iOs6. użytkownicy systemu Android mogą ko-
rzystać z niego na urządzeniach od wersji 2.3.3 (gingerbre-
ad, Honeycomb, Ice Cream sandwich, Jelly Bean).  

Aktualne informacje o produktach 
i systemach producenta, którego 
rozwiązania stosujemy na budowie 
są równie ważne, jak odpowiednie 
urządzenia do pracy. Dlatego 
Viega udostępniła instalatorom 
i projektantom katalog App na 
smartfony i tablety. Dzięki niemu 
wszystkie istotne informacje są zawsze 
dostępne „od ręki” w każdej sytuacji. 

Viega sp. z o.o.
al. Zwycięstwa 250,
 81-540 gdynia
tel. 58 66 24 999, 
faks 58 66 24 990
info@viega.pl 
www.viega.pl
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Mobilny katalog firmy Viega zawiera wszystkie 
najważniejsze informacje dotyczące ponad 17 000 
produktów znajdujących się w ofercie. Z katalogu App 
można korzystać na urządzeniach z iOs i Androidem 

Funkcjonalny katalog 
Viega App

http://www.instalreporter.pl
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Głęboka modulacja – największy atut kotła
Zarówno 13 kw, jak i 35 kw mają taką samą – bar-
dzo niską – dolną moc startową 1,9 (1,8) kw. To do-
skonale wpisuje się w nowe energooszczędne bu-
downictwo o niskim zapotrzebowaniu mocy na cele 
c.o. Jednocześnie wybierając kocioł o większej mocy 
 35 kw (aby pokryć duże zapotrzebowanie na c.w.u.), 
nie traci się na wzroście dolnej mocy startowej ko-
tła, bo ta w kotłach Vitodens 200-w pozostaje wciąż 
na bardzo niskim poziomie (1,8 kw).

Regulator Vitotronic 200 HO2B do kotłów do 35 kW
duży czytelny kolorowy ekran dotykowy, przejrzy-
ste menu regulatora, dodatkowe funkcje w porów-
naniu z poprzednim regulatorem HO1B sprawiają, że 
obsługa regulatora zarówno przez użytkownika koń-
cowego, jak i serwisanta uruchamiającego/konfigu-
rującego urządzenie/instalację jest bardzo prosta.
dla serwisanta dodana została funkcja „asystenta 
pierwszego uruchomienia”, gdzie w 5 krokach kon-
figurowany jest kocioł wraz ze wszystkimi przyłączo-
nymi do niego rozszerzeniami.
dla użytkownika zaś dodano funkcję „panel energetycz-
ny”, która pokazuje aktualny status pracy urządzeń (ko-
cioł, podgrzewacz, kolektory słoneczne) oraz dodatko-
wo histogramy zużytej energii elektrycznej, gazu oraz 
energii wyprodukowanej przez kolektory słoneczne.

Automatyczna regulacja spalania 
Zintegrowany regulator spalania Lambda Pro Con-
trol Plus automatycznie dopasowuje pracę palnika 
do jakości rożnych rodzajów gazu, gwarantując stałą 
wysoką efektywność energetyczną. system Lamb-
da Pro Control Plus dedykowany jest dla różnych 
rodzajów gazu: gazu ziemnego E/LL, biogazu oraz 
gazu płynnego, którego jakość, jak wiadomo może 
się zmieniać w zależności od dostawcy.

Łatwe w instalacji i obsłudze 
decydując się na jedno z tych urządzeń, użytkow-
nik korzysta również z zalet, jakie wynikają z niskich 

  Vitodens 200-w (mocy od 13 do 150 kw) jest ide-
alnym gazowym wiszącym kotłem kondensacyjnym 
do mieszkania własnościowego albo domu jedno- 
lub wielorodzinnego. Można go bez problemu in-
stalować w niszy w łazience lub w szafie kuchennej.
Vitodens 200-w został wyposażony w wymiennik cie-
pła Inox-radial z wysokogatunkowej stali szlachetnej. 
gwarantuje on niezawodność pracy i trwałą wyso-
ką zdolność wykorzystywania zjawiska kondensa-
cji. dotyczy to także cylindrycznego palnika Matrix 
z siatki ze stali szlachetnej. 
Kotły Vitodens 200-w zużywają mniej gazu, ponie-
waż dodatkowo wykorzystują ciepło pobierane ze 
spalin. wynik: wysoki stopień sprawności procesu 
spalania i uzyskiwania ciepła dochodzący do 98% 
oraz klasa efektywności energetycznej A. Obniża to 
koszty ogrzewania i odciąża środowisko.

Vitodens 200-W to elastyczny i wydajny 
gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny 
z wymiennikiem ciepła Inox-Radial, 
palnikiem cylindrycznym MatriX oraz 
opcjonalną regulacją za pomocą 
aplikacji na urządzenia mobilne.

Nowoczesny, gazowy 
kocioł kondensacyjny 
Vitodens 200-W

Nowość Viessmann w klasie Premium

gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny Vitodens 200-w  
(typ B2HB) otrzymał Złoty medal Międzynarodowych 
Targów Poznańskich INsTALACJE 2016

Vitotronic 200 HO2B

Panel energetyczny 

Przepływ energii pomiędzy urządzeniami

Widok zysku energii

http://www.instalreporter.pl
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cia gazu, energii elektrycznej, uzysków solarnych, 
uwarstwienia w zbiorniku c.w.u., mocy i czasów pra-
cy palnika.
- Powierzchnia wymiany ciepła Inox-radial ze stali 
szlachetnej z efektem samooczyszczania powierzch-
ni wymiany ciepła dzięki ukierunkowanemu przepły-
wowi spalin i kondensatu.
- Cylindryczny palnik gazowy Matrix ze stali szlachet-
nej o długiej żywotności, z systemem kontroli spalania.
- Prosty w obsłudze regulator Vitotronic z wyświetla-
czem tekstowym i graficznym oraz modułem obsłu-
gowym do montażu na uchwycie ściennym.
- wysokoefektywna pompa obiegowa klasy A.
- układ regulacji spalania Lambda Pro Control Plus 
dla wszystkich rodzajów gazu. 

- Cicha praca dzięki niskiej prędkości obrotowej wen-
tylatora.
- Obudowa Boxdesign, zapewniająca niższy hałas 
oraz lepszy dostęp do komponentów.
- Kompaktowe wymiary – tylko 450 mm szerokości 
(1,8 do 35 kw).
- rozwiązanie wymagające niewiele miejsca dla wy-
sokiego zapotrzebowania na ciepło (moc jednego 
kotła do 150 kw).
- Możliwość pracy w układzie kaskadowym o mocy 
cieplnej od 49 do 900 kw.
- Zintegrowane zabezpieczenie przeciw cofaniu się 
spalin (klapa za wentylatorem palnika) dla mocy od 
49 do 150 kw.
- 10 lat gwarancji na wymiennik ze stali szlachetnej.  

kosztów instalacji i konserwacji. wszystkie kompo-
nenty są dostępne od przodu, odstęp serwisowy  
z boku nie jest konieczny. 
wszystkie elementy instalacji są już fabrycznie zmon-
towane. A z chwilą zawieszenia kotła na uchwycie 
ściennym wszystkie przewody grzewcze i wody pit-

nej są jednocześnie bezpiecznie i szczelnie połączo-
ne z siecią – bez śrubunków, zacisków lub lutowania. 

Przegląd zalet kotłów Vitodens 200-W:
- sprawność znormalizowana do 98% (Hs)/109% (Hi).
- Menedżer energii generujący wizualizacje: zuży-

Aplikacja Vitotrol Plus dla kotłów Vitodens 200-w  
z HO2B i modułem LAN

Prosty w obsłudze regulator Vitotronic przypadnie do gustu zarówno użytkowni-
kowi, jak i wyspecjalizowanemu instalatorowi: sterowany z menu układ regulacji 
jest zbudowany w sposób logiczny i zrozumiały. w razie wątpliwości funkcja po-
mocy poinformuje, co należy wpisać. 
szczególnie komfortowa jest regulacja centrali grzewczej za pomocą aplikacji  
Vitotrol Plus. Tworzy ona połączenie z domowym routerem i umożliwia przez In-
ternet dostęp do Vitodens 200-w ze smartfona lub z tabletu.
Aplikacja Vitotrol steruje rozdziałem ciepła między maksymalnie trzy obiegi grzew-
cze oraz podgrzewem wody użytkowej. użytkownik ma dostęp do licznych funk-

cji regulatora Vitotronic:
• Wybór programu 
roboczego.
• Ustawienie temperatury 
pomieszczenia i wody 
użytkowej.
• Wybór programu 
wakacyjnego.
• Programy czasowe do 
ogrzewania pomieszczeń, 
wody użytkowej i cyrkulacji.
• Wyświetlacz parametrów 
roboczych łącznie  
z wszystkimi istotnymi 
temperaturami.
• Wyświetlanie danych 
dotyczących wydajności 
wraz z uzyskiem solarnym  
i godzinami pracy.

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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pła materiału izolacyjnego świadczą o tym wartości 
jednostkowych strat ciepła (ur) w [w/(m·K)]) typowych 

zaizolowanych rur Pex-Al-Pex przeznaczonych do trans-
portu i cyrkulacji c.w.u. w tym celu w tabeli 1 zestawio-

  Nowa generacja rur 
preizolowanych aerożelem 

Materiały izolacyjne na bazie aerożelu zostały opra-
cowane kilkadziesiąt lat temu na potrzeby lotów ko-

smicznych i techniki wojskowej. Od lat 80. ubiegłego 
wieku są one już dostępne także w zastosowaniach cy-
wilnych. do jego cennych właściwości należy w pierw-
szej kolejności niski współczynnik przewodzenia cie-
pła na poziomie λ = 0,017 w/(m∙K) – tj. średnio 2,8 razy 
mniej niż popularne materiały izolacyjne stosowane 
obecnie. dodatkowym atutem aerożelu jest jego dłu-
ga żywotność porównywalna z żywotnością budyn-
ku i szeroki zakres temperatury roboczej od -200°C do  
+200°C. Ponadto jest materiałem niepalnym.
Jak ważnym jest niski współczynnik przewodzenia cie-

Obecnie cywilizowany świat pracuje nieustannie  nad poszukiwaniami nowych form pozyskiwania energii  
elektrycznej i ciepła. Ostatnie 20 lat trudno nazwać już ewolucją, to bardziej przypomina rewolucję energetyczną.  
Przykładowo w latach 90. ubiegłego wieku stosowanie gazowych kotłów atmosferycznych było wręcz standardem,  
obecnie powszechne w użyciu są kotły kondensacyjne, które są już zastępowane przez pompy ciepła. 
W tym dynamicznym rozwoju i poszukiwaniu coraz to doskonalszych technologii nie należy zapominać o prostych  
i niezawodnych rozwiązaniach ograniczających straty ciepła na jego przesyle, czyli materiałach izolacyjnych 
i ich niebagatelnej roli. Przykładowo zastosowanie bardzo dobrej aerożelowej izolacji przynosi użytkownikowi  
wymierne korzyści finansowe. Jak wysokie są to korzyści, przekonajmy się na podstawie konkretnych przykładów.

Rury izolowane aerożelem  
– nowe oblicze izolacji

Polska technologia, proste rozwiązania, zaskakujące rezultaty 

adolf MirowsKi

Wymiar rury Ozn. Jedn. 16x2 20x2 25x2,5 32x3 40x4
Jedn. straty ciepła rury z izolacją UR W/m·K 0,168 0,200 0,238 0,290 0,349
Grubość izolacji aerożelowej ga mm 5,00
Średnica rury wraz z izolacją Dz mm 26,00 30,00 35,00 42,00 50,00

Rysunek porównawczy

Tabela 1   rury Pex-Al-Pex izolowane aerożelem o współczynniku przewodzenia ciepła  
λ = 0,017 [w/(m·K) i grubości ga = 5 mm [Źródło: Evertec/Viessmann, obliczenia własne]

Preizolowane rury do ciepłej wody użytkowej nowej 
generacji zaizolowane matą aerożelową ze szczególnie 
niskim własnymi stratami ciepła. Bazą Everwarm są rury 
5-warstwowe Pex-Al-Pex o wymiarach: Ø16×2 mm oraz 
Ø20×2 mm, z atestem PZH zaizolowane matą aerożelową 
o grubości izolacji 5 lub 10 mm. Maks. temperatura pracy: 
95°C, maks. ciśnienie robocze: 10 bar, kolor biały
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jest znacznie większa niż wynika to z porównania sa-
mych tylko współczynników przewodzenia ciepła (λ).  
dość wymownie ilustruje to zestawienie rysunków, 
w których zachowano proporcję skali pomiędzy tymi 
rozwiązaniami.
Analogicznie w tabeli 4 zestawiono rury zaizolo-
wane aerożelem o grubości ga = 10 mm o współ-
czynniku przewodzenia ciepła λ = 0,017 w/(m·K) na-
tomiast w tabelach 5 i 6 równoważne w zakresie 
jednostkowych strat ciepła ur rury zaizolowane innym 
materiałem o współczynniku przewodzenia ciepła  
λ = 0,035 w/(m∙K) oraz λ = 0,048 w/(m∙K).
w tej analizie porównawczej zestawienie rysunków 
jest szczególnie wymowne. Należy zwrócić uwagę, że 
w przypadku grubości izolacji z aerożelu ga = 10 mm  
(tabela 4) średnice rur wraz z izolacją nie nastrę-
czają problemu z ich montażem w kanałach, wy-
lewkach etc. Jednakże w porównaniu do równo-
ważnych rozwiązań tj. z zastosowaniem izolacji  
o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,035  
w/(m∙K) oraz λ = 0,048 w/(m∙K) (tabela 5 i 6) ich uło-
żenie w wielu przypadkach będzie kłopotliwe albo 
wręcz niemożliwe.

Wymierne korzyści dla użytkowania

Podstawową kwestią, jaka powstała w trakcie oma-
wiania poprzednich zagadnień jest szeroko rozumiana 
opłacalność zastosowania rur preizolowanych aero-

żelem. w tym celu przedstawiono poniżej przykłady 
świadczące dość wyraźnie i dobitnie, że inwestycja 
w rury preizolowane aerożelem to bardzo efektyw-
nie zainwestowane środki. 

Przykład 1: Budynek jednorodzinny 
z instalacją kolektorów słonecznych
do oceny wpływu strat ciepła przewodów instalacji 
c.w.u. na jakość pracy kolektorów słonecznych wy-
korzystano program T*sOL Expert 4.5. 
rozpatrzono typowe rozwiązanie, z zastosowa-
niem biwalentnego podgrzewacza c.w.u. o poj. 
300 litrów oraz dwóch płaskich kolektorów sło-
necznych (tabela 7).

Wymiar rury Ozn. Jedn. 16x2 20x2 25x2,5 32x3 40x4
Jedn. straty ciepła rury z izolacją UR W/m·K 0,168 0,200 0,238 0,290 0,349
Równoważna grubość izolacji ga mm 16,00 15,00 14,00 13,00 12,00
Średnica rury wraz z izolacją Dz mm 48,00 50,00 53,00 58,00 64,00

Rysunek porównawczy

Tabela 2   równoważna grubość izolacji rur Pex-Al-Pex o współczynniku przewodzenia ciepła  
λ = 0,035 [w/(m·K) [Źródło: obliczenia własne]

Wymiar rury Ozn. Jedn. 16x2 20x2 25x2,5 32x3 40x4
Jedn. straty ciepła rury z izolacją UR W/m·K 0,168 0,200 0,238 0,290 0,349
Równoważna grubość izolacji ga mm 32,00 28,00 24,00 21,00 20,00
Średnica rury wraz z izolacją Dz mm 80,00 76,00 73,00 74,00 80,00

Rysunek porównawczy

Tabela 3   równoważna grubość izolacji rur Pex-Al-Pex o współczynniku przewodzenia ciepła  
λ = 0,048 [w/(m·K) [Źródło: obliczenia własne]

Wymiar rury Ozn. Jedn. 16x2 20x2 25x2,5 32x3 40x4
Jedn. straty ciepła rury z izolacją UR W/m·K 0,119 0,138 0,162 0,194 0,230
Grubość izolacji aerożelowej ga mm 10
Średnica rury wraz z izolacją Dz mm 36,00 40,00 45,00 52,00 60,00

Rysunek porównawczy

Tabela 4   rury Pex-Al-Pex izolowane aerożelem o współczynniku przewodzenia ciepła  
λ = 0,017 [w/(m·K) i grubości ga = 10 mm [Źródło: Evertec/Viessmann, obliczenia własne]

Wymiar rury Ozn. Jedn. 16x2 20x2 25x2,5 32x3 40x4
Jedn. straty ciepła rury UR W/m·K 0,119 0,138 0,162 0,194 0,230
Równoważna grubość izolacji ga mm 36,00 33,00 30,00 29,00 25,00
Średnica rury wraz z izolacją Dz mm 88,00 86,00 85,00 90,00 90,00

Rysunek porównawczy

Tabela 5   równoważna grubość izolacji rur Pex-Al-Pex o współczynniku przewodzenia ciepła  
λ = 0,035 [w/(m·K) [Źródło: obliczenia własne]

Wymiar rury Ozn. Jedn. 16x2 20x2 25x2,5 32x3 40x4
Jedn. straty ciepła rury*4 UR W/m·K 0,119 0,138 0,162 0,194 0,230
Równoważna grubość izolacji ga mm 80,00 60,00 59,00 51,00 45,00
Średnica rury wraz z izolacją Dz mm 176,00 140,00 143,00 134,00 130,00

Rysunek porównawczy

Tabela 6   równoważna grubość izolacji rur Pex-Al-Pex o współczynniku przewodzenia ciepła  
λ = 0,048 [w/(m·K) [Źródło: obliczenia własne]

no rury zaizolowane aerożelem o grubości ga = 5 mm  
o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,017 w/(m·K), 
natomiast w tabelach 2 i 3 zamieszczono równoważne 
w zakresie jednostkowych strat ciepła ur rury zaizolo-

wane materiałem o współczynniku przewodzenia cie-
pła λ = 0,035 w/(m∙K) oraz λ = 0,048 w/(m∙K).
Należy zwrócić uwagę, że wymagana, równoważna 
grubość izolacji w tych przypadkach (tabela 2 i 3) 

Budynek jednorodzinny Ozn. Jedn. Wartość
Kolektor płaski Aa m2 2 x 2,2
Podgrzewacz biwalentny c.w.u. Vb  l 200
Zużycie ciepłej wody użytkowej Vcwu  l/dobę 160
Temperatura ciepłej wody 
użytkowej tcwu

OC 50

Temperatura otoczenia rur c.w.u. to
OC 20

Rodzaj otoczenia rur c.w.u. powietrze
Rodzaj i długość rur (16x2), 
do transportu c.w.u. LT m 30

Rodzaj i długość rur  (16x2), 
do cyrkulacji c.w.u. LC m 30

Tabela 7   dane do obliczeń przykładu 1 z uwzględnieniem 
obiegu cyrkulacji
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Powyższe straty ciepła można wyznaczyć również  
z wykorzystaniem wymienianego już program T*sOL.
wyniki obliczeń w odniesione do danych wyszegól-
nionych w analizowanym przykładzie (wariant 1 i 2), 
przy różnym czasie pracy pompy cyrkulacyjnej ze-
stawiono na wykresie (rys. 2).

Podsumowanie (Wariant 1 rura A)
Jak wynika z rys. 2, w przypadku wariantu 1 już przy 
czasie pracy pompy cyrkulacyjnej Th ≥ 10 h/dobę 
straty ciepła w obiegu c.w.u. są porównywalne lub 
znacznie większe od ilości ciepła, jaka może być prze-
kazana do systemu ciepłej wody użytkowej przez in-
stalację kolektorów słonecznych. w tym przypad-
ku instalacja kolektorów kompensuje straty ciepła  
w obiegu cyrkulacji poniżej 50%.

Podsumowanie (Wariant 2 rura B)
w przypadku rur preizolowanych aerożelem straty 
ciepła w obiegu c.w.u. są znacznie mniejsze. rury 
nowej generacji stwarzają najlepsze możliwości re-
dukcji strat ciepła w sieci c.w.u, które w analizowa-
nym przykładzie są na poziomie znacznie niższym 
niż ilość ciepła, jaka zostaje przekazana do ciepłej 

wody użytkowej przez instalację kolektorów sło-
necznych. w tym przypadku instalacja kolekto-
rów całkowicie kompensuje straty ciepła w obie-
gu cyrkulacji.
Możemy również oszacować różnicę w kosztach eks-
ploatacji rK21 (pomiędzy wariantami 1 i 2), tj. pomię-
dzy przykładowymi punktami pracy P1 oraz P2.

           ]/[
)( 12

21 rokzł
H
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R

scwuu

jGcwucwu
K 


  

gdzie:
Cjg – cena zakupu gazu, Cjg = 1,6 zł/Nm3,
ηscwu – sprawność systemu c.w.u., ηscwu = 0,80,
Hu – wartość opałowa gazu, Hu = 9,6 zł/Nm3,
scwu – straty ciepła w obiegu c.w.u. – zgodnie z wykre-
sem (rys. 2), scwu1 = 3400 kwh/rok, scwu2 = 700 kwh/rok,

Po podstawieniu danych otrzymujemy:

   ]/[  562-    ]/[
80,06,9

6,1)3400700(
21 rokzłrokzłRK 




  

wykazano, że w przypadku wariantu 1 użytkownik 
w porównaniu do wariantu 2 ponosi straty w wyso-
kości -562 zł/rok.

Wynik
w przypadku rur preizolowanych aerożelem roczne 
straty ciepła w obiegu c.w.u. są dwukrotnie mniej-
sze. uzyskane oszczędności ciepła są na poziomie 
zysków, jakie otrzymuje się dzięki pracy instalacji 
kolektorów słonecznych. Oszczędności ciepła mogą 
być jeszcze większe, gdyż w przypadku rur preizo-
lowanych aerożelem w celu zabezpieczenia kom-
fortu użytkowania c.w.u. wymagany będzie krótszy 
czas pracy pompy cyrkulacyjnej w ciągu doby. do-
wodem w sprawie jest przebieg spadku tempera-
tury c.w.u. w czasie (rys. 3) przy wyłączonej pom-
pie cyrkulacyjnej. 
Jak wynika z rys. 3 przy komforcie c.w.u. w przedziale 
temperatury tcwu od 50°C do 40°C okres przerwy po-
między wyłączeniem a załączeniem pompy cyrkula-

Wariant 2 
rury do c.w.u. izolowane są aerożelem o grubości 
izolacji gi = 10 mm i współczynniku przewodzenia 
ciepła λ = 0,017 w/(m∙K), ur = 0,119 w/(m·K).
straty ciepła w rurach systemu ciepłej wody użyt-
kowej QR [kWh/rok] można wyznaczyć w przybliże-
niu według zależności:

310)()(365  ocCTRhR ttLLUTkQ  

gdzie:
Th – czas pracy pompy cyrkulacyjnej (h/dobę), 
Th = analiza od 2 do 24 h/dobę,
k – współczynnik uwzględniający stan izolacji kola-
nek, łączników i innych elementów instalacji c.w.u., 
k = od 1 do 1,2 (do analizy przyjęto k = 1,15),
ur – jednostkowe straty ciepła zaizolowanej rury 
[w/(m·K)];

Zależność do wyznaczenia rocznych strat ciepła 
rur systemu ciepłej wody użytkowej przybiera za-
tem postać:

rokkWhUTQ RhR /10)2050()3030(15,1365 3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1   schemat pomocniczy układu do przykładu 1  
[Źródło: program T*sOL]
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A   Rura 16x2  (wariant 1) 

  (ga = 6 mm, I = 0,035 W/(m·K)) 
 
B   Rura 16x2  (wariant 2) 

  (ga = 10 mm, I = 0,017 W/(m·K)) 
 
 
 
C   Ilość ciepła pozyskanego z instalacji    
        kolektorów słonecznych w ciągu roku 
 
P   Rozpatrywane punkty pracy 
 

C 

B 

P1 

P2 

2   straty ciepła w obiegu c.w.u. w zależności od rodzaju izolacji rur i czasu pracy pompy 
cyrkulacyjnej [Źródło: obliczenia własne]

Prawidłowo zaprojektowana i wykonana instalacja za-
pewnia, że w okresie letnim podstawowe źródło cie-
pła (kocioł) do przygotowania c.w.u. załączane będzie 
bardzo rzadko. warunkiem takiej pracy są między in-
nymi niewielkie straty ciepła podgrzewacza c.w.u., rur 
transportujących c.w.u. oraz ograniczony czas pra-
cy pompy cyrkulacyjnej (jeśli cyrkulacja występuje).

Rozpatrzmy zatem następujące warianty:

Wariant 1 
rury do c.w.u. izolowane są materiałem izolacyjnym  
o grubości izolacji gi = 6 mm (standardowa grubość 
izolacji obecnie stosowana w budownictwie jedno-
rodzinnym) i współczynniku przewodzenia ciepła  
λ = 0,035 w/(m∙K), ur = 0,245 w/(m·K).
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cyjnej w przypadku rury preizolowanej 
aerożelem (t2) (wariant 2) jest około 2,2 
razy dłuższy niż w przypadku analogicz-
nej przerwy (t1) przy zastosowaniu rury  
z wariantu 1. 

Przykład 2. Budynek jednorodzinny 
zasilany gruntową pompą ciepła 

w niniejszym przykładzie poruszono 
również zagadnienie związane ze stra-
tami ciepła w obiegu c.w.u. Celem prze-
prowadzonej analizy jest uwidocznienie, 
jak przez brak wiedzy w tym zakresie 
tj. niewłaściwą izolacją rur c.w.u. oraz nierozważne 
sterowanie np. czasem pracy pompy cyrkulacyjnej 
można spowodować pogorszenie warunków pracy 
pompy ciepła.
do analizy przyjęto przykładową instalację z grunto-
wą pompą ciepła, której wybrane parametry przed-
stawiono w tabeli 8.
Powyższe dane posłużyły do obliczeń symulacyjnych 
z wykorzystaniem programu wP-OPT. wyniki obli-
czeń przedstawiono na rysunkach poniżej. 
w obliczeniach uwzględniono te same rodzaje rur, 
które opisano w przykładzie 1.

Rozpatrzmy zatem analogiczne warianty 
jak w przykładzie 1:

Wariant 1 
rury do c.w.u. izolowane są materiałem izolacyjnym  
o grubości izolacji gi = 6 mm i współczynniku przewo-
dzenia ciepła λ = 0,035 w/(m∙K), ur = 0,245 w/(m·K).

Wariant 2 
rury do c.w.u. izolowane są aerożelem o grubości 
izolacji gi = 10 mm i współczynniku przewodzenia 
ciepła λ = 0,017 w/(m∙K), ur = 0,119 w/(m·K).
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A     Rura 16x2  (wariant 1)  (ga = 6 mm, I = 0,035 W/(m·K)) 
B     Rura 16x2  (wariant 2)  (ga = 10 mm, I = 0,017 W/(m·K)) 

tcwu 

  t2 

  t1 

3   Przebieg spadu temperatury wody wewnątrz rury 16x2 [Źródło: obliczenia własne]

 

4   schemat pomocniczy  
układu do przykładu 2  
[Źródło: program geoT*sOL]

Parametry budynku i instalacji Ozn. Jedn. Wartość Uwagi
Moc grzewcza pompy ciepła Qccwu kW 9,22 B0/W55

(w czasie 
podgrzewania 

c.w.u.)

Moc elektryczna pompy ciepła Qecwu kW 2,75

Współczynnik efektywności przy podgrzewaniu c.w.u. COPcwu - 3,34

Moc grzewcza pompy ciepła Qcco kW 10,06 B0/W35
(w czasie 

ogrzewania 
c.o.)

Moc elektryczna pompy ciepła Qeco kW 2,13

Współczynnik efektywności przy ogrzewaniu c.o. COPco - 4,72

Moc elektryczna pompy ciepła obiegu solanki Qpdzc kW 0,12
Projektowa temperatura zasilania obiegu c.o. 
(ogrz. podłogowe) tzp/tpp

oC 35/30 Up = 100%

Żądana temperatura w pomieszczeniu tpom
oC 20

Dzienne zapotrzebowanie na c.w.u. Vcwu litry/dzień 160
Żądana temperatura c.w.u. tcwu

oC 50
Długość przewodów do transportu c.w.u. LT m 30
Długość przewodów cyrkulacyjnych. LC m 30

Liniowy współczynnik strat ciepła rury cyrkulacyjnej UR W/(m·K) 0,245 analiza 
wariant 1

Liniowy współczynnik strat ciepła rury cyrkulacyjnej UR W/(m·K) 0,119 analiza 
wariant 2

Powiększenie strat z uwagi na kształtki k % 20
Czas pracy cyrkulacji Th h/doba 24 analiza
Rodzaj otoczenia rur c.w.u. to

oC 20 powietrze

Tabela 8   dane do obliczeń przykładu 2 z uwzględnieniem obiegu cyrkulacji

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
A Rura 16x2  (wariant 1) 

(ga = 6 mm, I = 0,035 W/(m·K)) 
 
B Rura 16x2  (wariant 2) 

(ga = 10 mm, I = 0,017 W/(m·K)) 
 
 
 
P Analizowane punkty pracy 
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5   Przebiegi czasu pracy sprężarki pompy ciepła niezbędnego do podgrzewania c.w.u. w zależności 
od rodzaju i grubości izolacji rur oraz czasu pracy pompy cyrkulacyjnej [Źródło: obliczenia własne]
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Już na podstawie zilustrowanych przebiegów widać, 
że zarówno czas pracy pompy cyrkulacyjnej Th, jak  
i stan izolacji rur do transportu i cyrkulacji c.w.u. zna-
cząco wpływają na czas pracy pompy ciepła Tscwu. 

w przypadku wariantu 1 (punkt P1) czas pracy pom-
py ciepła przeznaczony na podgrzewanie c.w.u. wy-
nosi aż Tscwu = 790 h/rok, a w odniesieniu do warian-
tu 2 (punkt P2) Tscwu = 400 h/rok. Przy tym należy 
zaznaczyć, że w okresie podgrzewania c.w.u. pom-
pa ciepła musi pracować z wyższą temperaturą za-
silania niż przy zasilaniu obiegu ogrzewania podło-
gowego tj. tzcwu > tcwu > tzp.
w takiej sytuacji pompa ciepła pracuje z niższym 
współczynnikiem efektywności COP (COPcwu = 
3,34), w przeciwieństwie do COPco, którego wartość  
w okresie ogrzewania c.o., z temperaturą na zasilaniu  
tz = 35ºC, wynosi COPco = 4,72 (tab. 8).
w oparciu o przebiegi (rys. 5) możemy oszacować 
różnicę w kosztach eksploatacji rK21 (pomiędzy wa-
riantami 1 i 2) tylko na podstawie analizy czasu pra-
cy sprężarki według reguły podanej poniżej.

    jEpdzcecwuscwuscwuK CQQTTR  1221  

gdzie:
Tscwu1 – czas pracy sprężarki pompy ciepła na pod-
grzewanie c.w.u. (wariant 1) (Tscwu1 = 790 h/rok – rys. 5),

Tscwu2 – czas pracy sprężarki pompy ciepła na pod-
grzewanie c.w.u. (wariant 2) (Tscwu2 = 400 h/rok – rys. 5),
Qecwu – moc elektryczna pobierana przez pompę cie-
pła w okresie podgrzewania c.w.u. (Qecwu = 2,75 kw 
– tab. 8),
Qpdzc – moc elektryczna pompy ciepła obiegu solan-
ki dolnego pionowego gruntowego wymiennika cie-
pła (Qpdzc = 0,12 kw – tab. 8),
CjE – cena jednostkowa energii elektrycznej (CjE = 
0,65 zł/kwh).

Po podstawieniu danych

    rokzłrokzłRK / 727-    / 65,012,075,279040021   

wykazano, że w przypadku porównania wariantu 1  
w do 2 uzyskano straty sięgające poziomu -727 zł/
rok. wyznaczone straty są na poziomie 20% łącz-
nych kosztów eksploatacji pompy ciepła w ciągu 
roku. Porównywalne wyniki uzyskuje się z wyko-
rzystaniem odpowiednich programów symulacyj-
nych. Na podstawie tych uproszczonych analiz wi-
dać, że różnica w kosztach eksploatacji może być 
bardzo duża. Potwierdzeniem jest także analogicz-
na analiza rocznego współczynnika efektywności 
energetycznej sCOP (rys. 6) w zależności od tych 
samych parametrów.
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6   Przebiegi współczynnika efektywności sCOP w zależności od rodzaju i grubości izolacji rur oraz 
czasu pracy pompy  cyrkulacyjnej (obliczenia symulacyjne w programie wP-OPT)

Efektywne i ekologiczne rozwiązania systemowe
dla jednostek samorządu terytorialnego,
przedsiębiorstw oraz inwestorów indywidualnych

Kompletny program firmy Viessmann dla wszystkich 

nośników energii i obszarów zastosowań gwarantuje 

najwyższą jakość i wyznacza standardy. Firma 

Viessmann oferuje praktyczne rozwiązania systemowe 

i wymierne korzyści dopasowane do potrzeb Klienta. 

Inwestor dziś potrzebuje pewności, że inwestuje 

mądrze, a w zamian otrzymuje najlepszą możliwą 

wartość – niższe wydatki domowego budżetu 

za energię. www.viessmann.pl

Program produkcji urządzeń 
wykorzystujących odnawialne  
źródła energii

Kotły na drewno 
małej i średniej 
mocy

Ogniwa 
fotowoltaiczne 
Kolektory słoneczne

Pompy ciepła Kompaktowe 
centrale 
grzewcze

Pompy ciepła  
dużej mocy

Kotły na drewno 
dużej mocy

Wszystkie urządzenia marki 
Viessmann, znajdujące się 
w aktualnej ofercie spełniają 
najwyższe normy efektywności 
energetycznej, podlegające 
bezpośrednio warunkom 
europejskiej Dyrektywy ErP

Menedżerowie Produktu – Odnawialne Źródła Energii: 
Wrocław – tel. 782 756 718, e-mail: jusm@viessmann.com 
Poznań – tel. 782 756 729, e-mail: szak@viessmann.com 
Mysłowice tel. 782 756 738, e-mail: eica@viessmann.com 
Warszawa tel. 782 756 748, e-mail: mrb@viessmann.com

Przemysłowe pompy ciepła (cała Polska):  
tel. 782 756 787, e-mail: bcz@viessmann.com 

Projekty inwestycyjne OZE (cała Polska):  
tel. 782 756 708, e-mail: krca@viessmann.com 

Systemy fotowoltaiczne (cała Polska):  
tel. 782 756 728, e-mail: durp@viessmann.com
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Na podstawie zilustrowanych przebiegów widać, że 
zdecydowanie korzystniejsze wartości sCOP otrzy-
muje się w przypadku zastosowania rur typu B.  
w przeciwnym razie, przy zastosowaniu rur typu A 
oraz nadmiernie wydłużonym czasie pracy pompy 
cyrkulacyjnej, spadek sezonowej efektywności ener-
getycznej sCOP może wynosić ponad 10%.
Należy zwrócić szczególną uwagę na powyższe zagad-
nienia, gdyż podobnie jak w instalacjach kolektorów 
słonecznych (przykład 1), straty ciepła w obiegu c.w.u. 
w instalacjach z pompami ciepła istotnie pogarszają 
efektywność pracy. Jak pokazuje praktyka tym za-
gadnieniom nie poświęca się właściwej uwagi, czego 
dowodem są liczne przypadku, w których występu-
je ciągła praca pompy cyrkulacyjnej (Th = 24 h/dobę). 
Zaznacza się, że w praktyce spotykane są także ta-
kie instalacje c.w.u., które nie mają izolacji termicznej.

Przykład 3. Budynek wielorodzinny zasilany 
z sieci miejskiej 

Jak duży potencjał tkwi w możliwościach oszczędza-
nia strat ciepła w systemie c.w.u. świadczy o tym ko-
lejny przykład, jakim jest analizowany budynek wie-
lorodzinny. rozważmy tylko rurociągi w dostępnych 
miejscach. Zinwentaryzowane rury sieci c.w.u. wraz 
z cyrkulacją wyszczególniono w tabeli 9.
Na tej podstawie możemy również oszacować różni-
cę w kosztach eksploatacji rK21 (pomiędzy warian-
tami 1 i 2) i według reguły podanej poniżej.

           ]/[)( 1221 rokzłCSSR
jCcwucwuK   

gdzie:
Cjc – cena zakupu ciepła, Cjc = 70 zł/gJ = 0,252 zł/kwh

Specyfikacja
rur PN 10

Łączna 
długość

Izolacja  
pianka

Grubość  
izolacji

Jedn straty 
ciepła

Temp. 
c.w.u.

Temp.  
otoczenia

Wsp. strat  
(kształtki)

Roczne  
straty ciepła

 [m] l [W/
(m·K)]

[mm] UR [W/
(m·K)]

tcwu [oC] to [oC] k [kWh/rok]

PP 25x2,5 46 0,045 9 0,337   55 16 1,2 6 355,32 
PP 32x3,0 115 0,045 9 0,401   55 16 1,2 18 905,67
PP 40x4,0 15 0,045 9 0,471   55 16 1,2 2 896,42
PP 50x4,6 19 0,045 9 0,560   55 16 1,2 4 362,06
PP 63x5,8 38 0,045 9 0,670   55 16 1,2 10 437,79

Łącznie Scwu1 42 957,27

Tabela 9   Budynek wielorodzinny stan aktualny (wariant 1)

Specyfikacja
rur PN 10

Łączna 
długość

Izolacja  
pianka

Grubość  
izolacji

Jedn straty 
ciepła

Temp. 
c.w.u.

Temp.  
otoczenia

Wsp. strat  
(kształtki)

Roczne  
straty ciepła

 [m] l [W/
(m·K)]

[mm] UR [W/
(m·K)]

tcwu [oC] to [oC] k [kWh/rok]

PP 25x2,5 46 0,017 10 0,162   55 16 1 2 545,90   
PP 32x3,0 115 0,017 10 0,194   55 16 1 7 621,99   
PP 40x4,0 15 0,017 10 0,230   55 16 1 1 178,66   
PP 50x4,6 19 0,017 10 0,273   55 16 1 1 772,09   
PP 63x5,8 38 0,017 10 0,330   55 16 1 4 284,17   

Łącznie Scwu1 17 402,80

Tabela 10   Budynek wielorodzinny potencjał modernizacyjny (wariant 2)
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Po podstawieniu danych z tabeli 9 i 10 otrzymujemy:

           /6260]/[252,0)4995717402(21 rokzłrokzłRK   

Aktualnie użytkownik (wariant 1) w porównaniu do 
potencjału modernizacyjnego (wariant 2) ponosi nad-
mierne straty ciepła o wartości rK21 = -6260 zł/rok. 
w celu uświadomienia sobie wagi tego problemu należy 
dodać, że analogiczne starty ciepła równoważy insta-
lacja kolektorów słonecznych składająca się z 20 sztuk 
kolektorów płaskich o jednostkowej powierzchni czyn-
nej absorbera 2,3 m3. Najlepiej ilustruje to rysunek 7.

Podsumowanie 

Przedstawione przykłady obliczeniowe, potwierdzone 
już aplikacjami praktycznymi w dobitny sposób do-
wodzą, że proste rozwiązania jak opisana w artykule 
jakość materiału izolacyjnego i jego wykorzystanie 
do izolowania rur c.w.u. wnoszą oszczędności ener-
gii na poziomie porównywalnym z efektami uzyski-
wanymi z pracy instalacji kolektorów słonecznych.

dzięki małemu współczynnikowi przewodzenia cie-
pła średnice zewnętrzne rur zaizolowanych są na 
tyle małe, że można je z łatwością umieszczać w in-
frastrukturze budynku. rury nowej generacji izolo-
wane aerożelem są już oferowane na rynku przez fir-
my Evertec oraz Viessmann w związku z tym można 
uznać je już za dostępne.
Jak wykazały obliczenia, w dobie rozwoju nowocze-
snych technologii grzewczych w tym odnawialnych 
źródeł energii jak pompy ciepła, opisane preizolo-
wane rury izolowane aerożelem powinny być sto-
sowane jako rozwiązanie standardowe.  

Uwagi dodatkowe 
szczegółowe procedury obliczeniowe oraz przykła-
dy zawarte są w opracowaniu [1].
 
Literatura.
[1] Mirowski Adolf, „Podręcznik dobrych praktyk w za-
kresie doboru i wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii oraz likwidacji niskiej emisji”, Kraków 2015. 
[2] Materiały firmowe Evertec/Viessmann.  
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Znamy już tematykę Warsztatów  
projektanta i rzeczoznawcy

warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji  
i sieci sanitarnych odbędą się 6-7.10.2016 w warszawie. 
Na stronie warsztatów (www.pzits.pl/warsztaty2016) 
aktualizowana jest na bieżąco lista prelegentów oraz 
tematów prelekcji.
Prelegentami będą m.in: dariusz Adamowicz, Piotr Bart-
kiewicz, ryszard Błażejewski, Maciej Chaczykowski, Mar-
ta Chludzińska, sławczo deczew, urszula Herod, Barba-
ra Horodecka-Kurzawa, Bogdan Janiec, Jacek Jaworski, 
grzegorz Kubicki, Adam Matkowski, Maciej Mrowiec, 
Piotr Olech, Andrzej Osiadacz, grzegorz rejman, grze-
gorz serejko, Paweł stańczak, Maciej Tryjanowski, Ewa 
Zaborowska, ryszard Zwierzchowski.
Przykładowe tematy, jakie będą omawiane podczas 
warsztatów:
I. wodociągi i kanalizacja:
• Przegląd obowiązującego ustawodawstwa 
• Projekt budowlany i projekt wykonawczy – zawartość 
projektów w świetle obowiązujących przepisów
• Zastosowanie ujęcia systemowego w procesie projek-
towania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
• Weryfikacja projektów sieci, instalacji i urządzeń wo-
dociągowych i kanalizacyjnych w aspekcie zastosowa-
nych rozwiązań
• Projektowanie instalacji wodociągowych i kanalizacyj-
nych z użyciem technologii BIM
• Przegląd dostępnych programów komputerowych sto-
sowanych do projektowania
• Wspomaganie komputerowe w procesie projektowa-
nia – przegląd metod, zalety i wady, weryfikacja obli-
czeń hydraulicznych
• Zastosowanie nowoczesnych materiałów i technologii 
w projektowaniu sieci, instalacji i urządzeń z uwzględ-
nieniem trendów światowych
II. gazownictwo
• Przepisy, normy, standardy techniczne

• Omówienie zakresu i zawartości projektu sieci i pro-
jektu instalacji gazowej
• Warunki wejścia w teren dla budowy sieci wysokiego 
i średniego ciśnienia 
• Problemy w trakcie budowy gazociągu wysokiego ci-
śnienia – doświadczenia firmy budowlanej (wady i błę-
dy w projektach)
• Wspomaganie komputerowe w procesie projektowa-
nia z użyciem technologii BIM
• Symulacja sieci gazowych
• Nowe technologie w gazownictwie (LNG, CNG, H2  
i ogniwa paliwowe)
III. Ciepłownictwo Ogrzewnictwo wentylacja
• Praktyczne zastosowanie przepisów przeciwpożaro-
wych przy projektowaniu wentylacji bytowej i pożarowej
• Zakres i zawartość projektu budowlanego i wykonawczego
• Projektowanie systemów HVAC z użyciem technologii 
Building Information Modeling
• Charakterystyka energetyczna budynków. Praktyka 
obliczeń i przyjmowanych założeń w celu osiągnięcia 
wartości współczynników EP określonych w warunkach 
Technicznych
• Zasobniki ciepła w systemach ciepłowniczych
https://pl.linkedin.com/in/warsztatypzits

Partner Strategiczny

Partner Platynowy

http://www.instalreporter.pl
http://www.instalreporter.pl
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  Rok temu firma Viega wprowadziła na rynek Me-
gapress – pierwszy w Europie system zaprasowywa-
ny do rur ze stali grubościennej. Początkowo asorty-
ment obejmował średnice od ½ do 2″, przeznaczone 
głównie do instalacji przemysłowych. Teraz w ofercie 
pojawiły się także elementy w rozmiarze ⅜″, typowym 
dla instalacji grzewczych w sektorze budownictwa. 
wprowadzenie średnicy nominalnej ⅜″ oznacza po-
szerzenie asortymentu Megapress o 16 artykułów, 
w tym: złączki, łuki, trójniki, przejścia gwintowane 
i redukcje. 
dzięki specjalnemu profilowi uszczelniającemu złącz-
ki Megapress gwarantują trwałe, szczelne i mocne 
połączenie na szorstkiej powierzchni rury ze stali - 
czarnej, galwanizowanej, lakierowanej przemysło-
wo lub malowanej proszkowo. 
Montaż w systemie Megapress odbywa się za po-
mocą dobrze znanych i sprawdzonych zaciskarek 
Pressgun 5 lub Pressgun Picco. Oferta firmy Viega  
oferuje też odpowiednie szczęki zaciskowe dla wszyst-
kich średnic. Zabezpieczenie to funkcjonuje w całym 
zakresie centralnej próby szczelności przeprowadza-
nej na sucho: od 22 mbar do 3 barów. Przy próbie 
szczelności wykonywanej na mokro sC-Contur dzia-
ła w zakresie od 1 do 6,5 bara. 

Złączki Megapress są odporne na ciśnienie do 16 bar 
i temperaturę do 110ºC. dzięki temu można je stoso-
wać nie tylko w tradycyjnych instalacjach grzewczych, 
ale również w instalacjach przemysłowych o analogicz-
nych średnicach, a nawet w przemyśle okrętowym.  

Wiele instalacji grzewczych w użytkowanych budynkach wykonanych jest 
ze stali grubościennej. Ich naprawa wiąże się z dużymi utrudnieniami, 
ponieważ cały system musi zostać całkowicie opróżniony, żeby można było 
wykonać konieczne prace spawalnicze. Rozwiązaniem tego problemu jest 
system Megapress firmy Viega, który pozwala zrezygnować z czasochłonnego 
spawania rur na rzecz nowoczesnej technologii zaprasowywania. Teraz 
asortyment został poszerzony o nowe złączki o średnicy ⅜″, szczególnie 
przydatne przy wymianie grzejników w starszych budynkach. 

Megapress  
do remontów 

stalowych instalacji 
Technika zaprasowywania teraz także do rur ⅜″

Nowe złączki Megapress o śrenicy ⅜″ są 
wyposażone w charakterystyczny dla firmy 
Viega profil SC-Contur, zapewniający wymu-
szoną nieszczelność w stanie niezaprasowa-
nym. Dzięki temu, omyłkowo niezaprasowane 
połączenia zostaną od razu łatwo zauważone 
podczas centralnej próby szczelności. Po pra-
widłowym zaprasowaniu złączki natychmiast 
stają się trwale szczelne. 

Przekrój złączki Megapress o średnicy ⅜″: element 
uszczelniający zapewnia trwałe i szczelne połączenie 
nawet na bardzo szorstkiej powierzchni

Profil sC-Contur, w który wyposażone są wszystkie złączki Megapress, gwarantuje wymuszoną nieszczelność 
w stanie niezaprasowanym, co pozwala od razu zauważyć niezaprasowane połączenie podczas próby 
szczelności. Po zaprasowaniu połączenie natychmiast staje się trwale szczelne

http://www.instalreporter.pl
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  Zastosowanie urządzeń niespełniających wy-
magań dyrektywy Ekoprojekt wiąże się z konse-
kwencjami nałożonymi przez Inspekcję Handlową,  
a w efekcie z koniecznością demontażu tych urzą-
dzeń z obiektu. wyjątki: przepisy nie odnoszą się m.in. 
do urządzeń: o poborze mocy do 30 w; przeznaczo-
nych wyłącznie do stosowania w przestrzeniach za-
grożonych wybuchem; pracujących wyłącznie dla 
zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego, czy wy-
posażonych w pompę ciepła (więcej art. 1 ust. 2 roz-
porządzenia Komisji uE2).

W skrócie wymagania Ekoprojektu dotyczą
- minimalnego poziomu odzysku ciepła,
- dopuszczalnego zużycia energii.

Nowa klasyfikacja central 
wentylacyjnych

Centrale wentylacyjne podzielono na dwie grupy 
produktów: 
I. systemy wentylacyjne przeznaczone do budyn-
ków mieszkalnych (SWM):
• każde urządzenie o wydajność do 250 m³/h,
• urządzenie o wydajności w przedziale od 250 do 
1000 m³/h, tylko jeśli JEST deklaracja producenta, 
że produkt jest przeznaczony wyłącznie do budyn-
ków mieszkalnych. 
II. systemy wentylacyjne przeznaczone do bu-
dynków niemieszkalnych (SWNM):
• każde urządzenie o wydajność powyżej 1000 m³/h,

Od 1 stycznia 2016 zgodnie kolejnym etapem wdrażania postanowień Dyrektywy  w sprawie Ekoprojektu (EcoDesign) 
obowiązują nowe wymagania dla systemów wentylacyjnych. Choć Rozporządzenia Komisji UE  mówią o systemach, 
przepisy odnoszą się do produktów m.in. central wentylacyjnych. Wszystkie wprowadzane do obrotu lub dopuszczone 
do użytku urządzenia wentylacyjne muszą spełniać określone wymogi. 

Dyrektywa Ekoprojekt w skrócie
Najważniejsze zmiany w przepisach dotyczące systemów wentylacyjnych

Paweł bocian

do zapamiętania – na co szczególnie zwrócić uwagę!

wprowadzenie nowych regulacji prawnych ma na 
celu przede wszystkim obniżenie kosztów użyt-
kowania centrali wentylacyjnej oraz zmniejszenie 
zapotrzebowania na dostarczanie dodatkowej 
energii do urządzenia na cele grzania. w rzeczy-
wistości wiele urządzeń będzie musiało być wy-
cofanych z rynku ze względu na zbyt niską spraw-
ność odzysku ciepła. głównie dotyczy to central 
z wymiennikiem krzyżowym. 

1. Nowa klasyfikacja central 
wentylacyjnych:
• SWM – systemy wentylacyjne przeznaczone 
do budynków mieszkalnych,
• SWNM – systemy wentylacyjne przeznaczone 
do budynków niemieszkalnych.

2. Określenie wymaganych sprawności 
odzysku 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 odzysku 
ciepła jest właściwe.

3. Dla SWM obowiązek etykiety 
energetycznej.

4. Dla SWNM obowiązek spełnienia 
dwóch warunków łącznie. Tylko centrale 
wentylacyjne spełniające oba poniższe warunki 
łącznie są dopuszczone do sprzedaży w uE.
• uzyskania wymaganej sprawności odzysku 
ciepła powyżej 67% oraz 
• osiągnięcia odpowiedniej wartości 
współczynnika JMwint (sFP) układu.
Sprawdź! Czy dostawca/producent 
jednoznacznie deklaruje w karcie doboru, że 
urządzenie spełnia oba wymagania dyrektywy.

http://www.instalreporter.pl
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1. 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 od-
zysku ciepła z medium pośredniczącym), natomiast 
od stycznia 2018 roku wartości te zostaną zwiększo-
ne – minimalna sprawność odzysku ciepła wynosić 
będzie 73% (68% dla czynnika pośredniczącego). 
Istotne jest właściwe obliczanie sprawności odzy-
sku ciepła – strumienie powietrza muszą być zbi-
lansowane, odpowiednia powinna być również róż-
nica temperatury wewnętrznej i zewnętrznej (13 K).  
Należy zwracać uwagę na ten fakt, gdyż często in-
westorów wprowadza się w błąd, przedstawiając 
sprawność odzysku ciepła na bardzo wysokim po-
ziome, ale np. przy znacznie większej ilości powie-
trza wywiewanego z pomieszczeń.

2. Kolejnym warunkiem, któ-
ry musi zostać spełniony jest 
osiągnięcie odpowiedniego 
poziomu wewnętrznej jed-
nostkowej mocy wentyla-
tora (JMwint). w tym przy-
padku pod uwagę brane są 
wewnętrzne części pełniące 

funkcję wentylacji, czyli filtry powietrza, wymien-
nik ciepła i same wentylatory. do obliczeń wartości 
granicznej, której nie należy przekroczyć (JMwint_
limit) służy wzór przedstawiony w rozporządzeniu 
Komisji uE Nr 1253/2014, uwzględniający bonus za 
sprawność odzysku ciepła oraz ujemny współczyn-
nik za niedokładne filtry powietrza.  

• urządzenie o wydajności w przedziale od 250 do 1000 
m³/h, jeżeli BRAK jest deklaracji producenta, że pro-
dukt jest przeznaczony do budynków mieszkalnych.

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

SWM (systemy wentylacyjne 
przeznaczone do budynków 
mieszkalnych)

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 każ-

dego producenta informacje: nazwę produktu, kla-
sę energetyczną (związaną z jednostkowym zuży-
ciem energii – JZE), nominalny przepływ powietrza 
(podawany dla sprężu dyspozycyjnego 100 Pa) oraz 
poziom mocy akustycznej (skorygowany krzywą A).
dzięki przedstawieniu tych parametrów w sposób 
jednoznaczny, można będzie porównać urządzenia 
proponowane przez różnych producentów. Jest to 
zdecydowanie ukłon w stronę konsumentów, którzy 
nie zawsze dysponują fachową wiedzą techniczną 
pozwalającą zweryfikować czy porównać poszcze-
gólne parametry techniczne. 
dodatkowo, oprócz etykiety, producent centra-
li wentylacyjnej powinien przygotować kartę pro-
duktu zawierającą bardziej szczegółowe informacje  
o urządzeniu, takie jak: sprawność cieplna odzysku 
ciepła, rodzaj układu odzysku ciepła (uOC), jednost-
kowy pobór mocy (JPM) czy roczne zużycie energii 
elektrycznej (rZE). w ten spo-
sób użytkownik centrali wen-
tylacyjnej będzie mógł podjąć 
świadomą decyzję, jaki rodzaj 
urządzenia będzie odpowia-
dał mu najbardziej. 

SWNM (systemy 
wentylacyjne przeznaczone 
budynków niemieszkalnych)

sprawa jest bardziej złożona w przypadku systemów 
wentylacyjnych przeznaczonych do budynków nie-
mieszkalnych. w tym przypadku spełnione muszą 
być warunki:

Ważne! Aby urządzenia 
spełniało wymagania 
Dyrektywy Ekoprojekt 
muszą być spełnione oba 
warunki łącznie.

Fragment z danymi z karty doboru

Fo
t. 

Ve
nt

ia

Centrale KOMFOVENT – urządzenia 
spełniające wymagania Dyrektywy

Przejdź

w dniach 19-21 października 2016 roku odbędzie 
się 6. edycja rENExPO® Poland Międzynarodowych  
Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energe-
tycznej w warszawskim Centrum ExPO xxI, które są 
organizowane przez rEECO Poland. 
Podczas targów odbędą się liczne konferencje bran-
żowe i spotkania kooperacyjne. To propozycja dla 
tych, którzy chcą zgłębiać najnowsze informacje  
o energetyce odnawialnej i pozyskać nowe, intere-
sujące kontakty biznesowe. 
w poprzedniej edycji targów rENExPO® Poland wzię-
ło udział 110 wystawców, a liczba odwiedzających 
wynosiła prawie 4000 osób. Natomiast w konferen-
cjach branżowych poświęconych wszechstronnym 
zagadnieniom branżowym wzięło udział 1118 osób. 

6. edycja  
RENEXPO® Poland

http://www.instalreporter.pl
http://www.ventia.pl/centrale-wentylacyjne-komfovent/produkty-komfovent
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stanowiły budynki zamieszkane (w miastach – 2,2 mln  
budynków zamieszkanych, a na wsi – 3,4 mln). w zbio-
rze tych budynków ponad 5 mln to budynki jedno-
rodzinne, a ponad 530 tysięcy wielomieszkaniowe.  
w strukturze budynków zamieszkanych ogółem 

udział domów jednorodzinnych jest dominujący, 
zarówno w mieście, jak i na wsi (wykres nr 1). 
Zdecydowana większość budynków jednorodzinnych 
znajduje się na terenach wiejskich – prawie 3,3 mln,  
wobec ponad 1,7 mln w miastach. w odróżnieniu od 

  Charakterystyka sektora 
budynków jednorodzinnych

Budynki jednorodzinne stanowią bardzo istotną 
część polskiego rynku mieszkaniowego. dane sta-

tystyczne dotyczące tego segmentu budynków są 
ubogie i często rozbieżne. 
według Narodowego spisu Powszechnego Ludności  
i Mieszkań 2011 r.)1 w Polsce zlokalizowanych było po-
nad 6 mln budynków, z którego to zasobu ponad 5,5 mln  

W bloku czy domu jednorodzinnym 
– gdzie mieszka więcej Polaków?

Polskie domy ciągle energochłonne?
O raporcie i autorach

Instytut Ekonomii Środowiska, wraz z partnerami  
z instytucji związanych z unią Europejską w ramach 
inicjatywy „Efektywna Polska”, jest promotorem  
i koordynatorem projektu europejskiego ukierun-
kowanego na wyzwolenie w Polsce korzyści go-
spodarczych wynikających z pełnego wykorzysta-
nia rynkowego potencjału remontów budynków 
jednorodzinnych. działając w tym celu, prowadzi 
kampanie zmierzające do zaangażowania trzech 
kluczowych partnerów/obszarów rynku: sektora fi-
nansowego; producentów materiałów i technologii 
budowlanych, wykonawców; instytucji publicznych.
raport „Produkt kredytowy wspierający termo-
modernizację budynków” stanowi podsumowa-
nie badań jakościowych zrealizowanych za pośred-
nictwem wywiadów pogłębionych prowadzonych 
z przedstawicielami reprezentatywnej grupy pol-
skich banków. Badanie ukierunkowane było na 
identyfikację optymalnych mechanizmów stymu-
lujących możliwy udział banków w programach fi-
nansowania inwestycji remontowych, w tym ter-

momodernizacyjnych, klientów indywidualnych, 
osób fizycznych i gospodarstw domowych, jak 
również podmiotów zrzeszających osoby fizyczne 
z szerokim wykorzystaniem środków publicznych 
oraz środków pomocowych unii Europejskiej. Ce-
lem niniejszego raportu jest przedstawienie wy-
ników badań, zaprezentowanie opinii na temat  
występujących barier w finansowaniu inwestycji 
remontowych/termomodernizacyjnych, wskaza-
nie czynników stymulujących i zaproponowanie 
rekomendacji służących rozwojowi rynku.

Produkt kredytowy
wspierający
termomodernizację
budynków

Kraków, luty 2016

Kontekst, stan obecny, opinie
i rekomendacje

Instytut Ekonomii 
Środowiska

Przejdź

Efektywna Polska 
Przejdź

W ramach działań Instytutu Ekonomii Środowiska-Inicjatywy Efektywna Polska 
powstał raport „Produkt kredytowy wspierający termomodernizację budynków. Kontekst, 
stan obecny, opinie i rekomendacje” (Kraków, luty 2016). W raporcie tym gros uwagi 
poświęcono możliwości wsparcia finansowania programów termomodernizacji 
budynków. Jednym jednak z ciekawszych rozdziałów i zarazem na pewno 
interesującym Państwa jako Czytelników InstalReportera może być część poświęcona 
charakterystyce sektora budynków jednorodzinnych i jego energochłonności.  
Myślę, że warto zapoznać się z danymi pokazującymi, ilu Polaków mieszka w domach 
jednorodzinnych, a ilu w mieszkaniach i jaki jest wskaźnik zużycia energii i emisji CO2 
dla tych lokali. Dane te często są punktem wyjściowym do szacowania możliwości 
rynku wymian urządzeń i systemów grzewczych czy wentylacyjnych.

II. Wprowadzenie makroekonomiczne oraz kontekst 
rozwiązań europejskich

Segment budynków jednorodzinnych jako potencjalny kierunek/przedmiot 
zainteresowania banków w kontekście finansowania przedsięwzięć podno-
szących efektywność energetyczną
Z punktu widzenia sektora bankowego wspieranie inwestycji, podnoszących efektywność 
energetyczną, stosunkowo szybko przynosi efekty, w pierwszej kolejności w sektorze obejmują-
cym dużych odbiorców energii – przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, a także administrację 
publiczną. W segmentach tych pozytywne efekty przynoszą z jednej strony wymagania rynku,
a z drugiej regulacje państwowe wsparte preferencyjnym finansowaniem.

Segmentem, który w nikłym stopniu uczestniczy w tym procesie są właściciele domów jednoro-
dzinnych, wybudowanych kilkadziesiąt czy kilkanaście lat temu. Budynki te nie spełniają obowią-
zujących obecnie standardów cieplnych, ogrzewane są starymi, nieefektywnymi kotłami (często 
węglowymi), bez możliwości regulacji i automatyzacji. Takie budynki charakteryzują się nadmier-
nym zużyciem energii. W wyniku presji cenowej ogrzewane są tanim paliwem niskiej jakości,
a w konsekwencji są źródłem miejscowych emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Charakterystyka sektora budynków jednorodzinnych
Budynki jednorodzinne stanowią bardzo istotną część polskiego rynku mieszkaniowego. Dane 
statystyczne dotyczące tego segmentu budynków są ubogie i często rozbieżne. Według Narodo-
wego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 r.)2 w Polsce zlokalizowanych było ponad
6 mln budynków, z którego to zasobu ponad 5,5 mln stanowiły budynki zamieszkane (w miastach 
- 2,2 mln budynków zamieszkanych, a na wsi - 3,4 mln). W zbiorze tych budynków ponad 5 mln 
to budynki jednorodzinne a ponad 530 tysięcy wielomieszkaniowe. W strukturze budynków 
zamieszkanych ogółem udział domów jednorodzinnych jest dominujący, zarówno w mieście, jak
i na wsi (zob. wykres nr 1).

6

2 ZAMIESZKANE BUDYNKI. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. GUS 2013. http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/
gus/L_zamieszk_budynki_nsp_2011.pdf

Źródło: ZAMIESZKANE BUDYNKI. Narodowy Spis
Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. GUS 2013, s.19

Mieszkalne jednorodzinne

Miasto Wieś

20,0%

0,1% 0,5%
2,9%

0,0%
0,3%

79,4% 96,8%

Mieszkalne wielomieszkaniowe

Obiekty zbiorowego zakwaterowania

Niemieszkalne

Wykres 1. Budynki zamieszkane według
rodzaju budynku w 2011 r.

1   Budynki zamieszkane według rodzaju budynku w 2011 r.

1 ZAMIESZKANE BUDYNKI. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. GUS 2013. 
http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_zamieszk_budynki_nsp_2011.pdf
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Uwarunkowania zmian w polityce  
w zakresie efektywności energetycznej 

większe zainteresowanie problematyką energochłon-
ności budynków pojawiło się w poszczególnych pań-
stwach unii Europejskiej w latach 90. i zaowocowa-
ło przyjęciem w grudniu 2002 r. unijnej dyrektywy  
w sprawie charakterystyki energetycznej budynków 
(2002/91/wE). Zobowiązywała ona kraje członkow-
skie do podjęcia szeregu działań służących popra-
wie efektywności energetycznej.
w maju 2010 r. Parlament i rada unii Europejskiej 
przyjęły znowelizowaną dyrektywę „Charakterysty-
ka energetyczna budynków” (dyrektywa nr 2010/31/
uE)4, która jeszcze bardziej zaostrza wymagania  
w tym obszarze. w szerszym zakresie obejmuje bu-
dynki istniejące, procesy ich modernizacji i znosi li-
mity powierzchni. Kompleksowo problematykę efek-
tywności energetycznej traktuje dyrektywa w sprawie 
efektywności energetycznej z dnia 25 października 
2012 r. (2012/27/uE).
w kontekście niniejszego raportu kluczowe znacze-
nie ma artykuł 4 „renowacja budynków”.
dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do 
opracowania długoterminowej strategii wspierania 
inwestycji w renowację krajowych zasobów budyn-
ków mieszkaniowych i użytkowych, zarówno publicz-
nych, jak i prywatnych. strategia ta 
ma obejmować m.in.:
• określenie opłacalnych sposobów 
renowacji właściwych dla typu bu-
dynków i strefy klimatycznej; 
• środki mające stymulować opła-
calne gruntowne renowacje bu-
dynków, w tym gruntowne reno-
wacje prowadzone etapami;
• przyjęcie przyszłościowej per-
spektywy w podejmowaniu decy-
zji inwestycyjnych przez podmioty 
fizyczne, sektor budowlany i insty-
tucje finansowe. 

Energochłonność sektora budynków 
jednorodzinnych

sektor budynków (mieszkalnych i usługowych) jest 
ogromnym konsumentem energii – zużywa ponad 
40% całkowitej energii końcowej i emituje 36% CO2  
uE 5. Z tego na sektor budynków mieszkalnych przy-
pada aż ok. 70% energii końcowej konsumowanej 
w segmencie budynków, co plasuje go na drugim 
miejscu z udziałem 27%, za transportem – ok.32%  
a przed przemysłem – 25% (wykres 3).
według danych Eurostatu za rok 2013, w Polsce 
udział gospodarstw domowych w strukturze zu-

średniej europejskiej, ponad 90% z tych domów to 
budynki wolno stojące (w Europie to niecałe 60%). 
Zdecydowanie mniej budynków występuje w zabudo-
wie szeregowej i bliźniaczej, co niewątpliwie negatyw-
nie oddziałuje m.in. na koszty utrzymania budynków.
dominacja budynków jednorodzinnych w stosunku 
do wielomieszkaniowych nie przekłada się na loka-
lizację mieszkań w typie budynku (jednorodzinnym, 
wielorodzinnym). Na ogólną liczbę mieszkań równą 
13 mln, ponad 7,7 mln mieści się w budynkach wielo-
rodzinnych, co stanowi prawie 60% ogółu mieszkań.
w Polsce w budynkach jednorodzinnych znajduje 
się około 5 mln 250 tys. mieszkań. Mieszkania te są 
z reguły większe pod względem powierzchni w po-
równaniu do mieszkań zlokalizowanych w budyn-
kach wielorodzinnych, a także charakteryzują się 
większą gęstością zaludnienia (na mieszkanie, a nie 
na jednostkę powierzchni). w efekcie okazuje się, że 
ponad połowa Polaków mieszka w domach jedno-
rodzinnych – na 38 mln mieszkańców ok. 19,5 mln,  
z tego prawie 6,5 mln w miastach i ponad 13 mln na 
wsi. w ujęciu procentowym prawie 90% mieszkań-
ców wsi i prawie 30% mieszkańców miast zajmuje 
mieszkania w budynkach jednorodzinnych. według 
niektórych danych w ostatnim dziesięcioleciu wzrósł 
odsetek Polaków, którzy zdecydowali się na zamiesz-

kanie w domach jednorodzinnych i w efekcie udział 
ten wzrósł z 49,5% w roku 2005 do 53,7% w 2013 r.2

Na jakość i energochłonność zasobów mieszkanio-
wych bardzo istotny wpływ ma rok wybudowania 
budynku, jego modernizacji czy remontu. wynika to 
ze stosowanych w danym okresie technologii i obo-
wiązujących standardów budowlanych. Z reguły, im 
nowsze budownictwo, tym wyższe standardy jako-
ściowe. Brakuje statystyk ilustrujących wiek budyn-
ków jednorodzinnych. dla potrzeb niniejszego opra-
cowania można przyjąć, że przed 1945 r. powstało 
ponad 20% budynków.
w okresach 1945-1970 i 1971-1988 wybudowano po 
ok. 25% budynków, a w okresie 1989-2002 – 12% bu-
dynków. Około 10% budynków powstało w ostatnim 
dziesięcioleciu. Oznacza to, że zasób mieszkalny jest 
dość stary i charakteryzuje się niskimi standardami 
energetycznymi.
Charakterystykę stanu budownictwa jednorodzin-
nego w Polsce podsumowują wyniki badań wyko-
nanych przez Instytut Ekonomii Środowiska wspól-
nie z Instytutem CEM w 2014 r., z których wynika, że 
ok. 70% budynków jednorodzinnych cechuje się ni-
skimi lub bardzo niskimi standardami w zakresie zu-
życia energii cieplnej, a ponad 30% pozbawiona jest 
izolacji termicznej ścian zewnętrznych.3 
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jednorodzinnych - na 38 mln mieszkańców ok. 19,5 mln, z tego prawie 6,5 mln w miastach i ponad 
13 mln na wsi. W ujęciu procentowym prawie 90% mieszkańców wsi i prawie 30% mieszkańców 
miast zajmuje mieszkania w  budynkach jednorodzinnych. Według niektórych danych w ostatnim 
dziesięcioleciu wzrósł odsetek Polaków, którzy zdecydowali się na zamieszkanie w domach jednoro-
dzinnych i w efekcie udział ten wzrósł z 49,5% w roku 2005 do 53,7% w 2013 r.3

Na jakość i energochłonność zasobów mieszkaniowych bardzo istotny wpływ ma rok wybudowania 
budynku, jego modernizacji czy remontu. Wynika to ze stosowanych w danym okresie technologii
i obowiązujących standardów budowlanych. Z reguły, im nowsze budownictwo, tym wyższe standar-
dy jakościowe. Brakuje statystyk ilustrujących wiek budynków jednorodzinnych. Dla potrzeb 
niniejszego opracowania można przyjąć, że przed 1945 r. powstało ponad 20% budynków.
W okresach 1945-1970 i 1971-1988 wybudowano po ok. 25% budynków a w okresie 1989-2002 
12% budynków. Około 10% budynków powstało w ostatnim dziesięcioleciu. Oznacza to, że zasób 
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2   Budynki zamieszkane w Polsce – charakterystyka

wynika, że ok. 70% budynków jednorodzinnych cechuje się niskimi lub bardzo niskimi standardami 
w zakresie zużycia energii cieplnej, a ponad 30% pozbawiona jest izolacji termicznej ścian zewnętrznych.)4

Uwarunkowania zmian w polityce w zakresie efektywności energetycznej
Większe zainteresowanie problematyką energochłonności budynków pojawiło się w poszczególnych 
państwach Unii Europejskiej w latach 90-tych i zaowocowało przyjęciem w grudniu 2002 r. unijnej 
Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (2002/91/WE). Zobowiązywała ona 
kraje członkowskie do podjęcia szeregu działań służących poprawie efektywności energetycznej.
W maju 2010 r. Parlament i Rada Unii Europejskiej przyjęły znowelizowaną Dyrektywę „Charakterysty-
ka energetyczna budynków” (Dyrektywa nr 2010/31/UE)5, która jeszcze bardziej zaostrza wyma-
gania w tym obszarze. W szerszym zakresie obejmuje budynki istniejące, procesy ich modernizacji
i znosi limity powierzchni. Kompleksowo problematykę efektywności energetycznej traktuje 
Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej z dnia 25 października 2012 r. (2012/27/UE).
W kontekście niniejszego raportu kluczowe znaczenie ma artykuł 4 zatytułowany "Renowacja budyn-
ków". Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do opracowania długoterminowej strategii 
wspierania inwestycji w renowację krajowych zasobów budynków mieszkaniowych i  użytkowych, 
zarówno publicznych, jak i prywatnych. Strategia ta ma obejmować m. in.: 

określenie opłacalnych sposobów renowacji właściwych dla typu budynków i strefy klimatycznej; 
polityki i środki mające stymulować opłacalne gruntowne renowacje budynków, w tym gruntowne 
renowacje prowadzone etapami; 
przyjęcie przyszłościowej perspektywy w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez podmioty 
fizyczne, sektor budowlany i instytucje finansowe.

Energochłonność sektora budynków jednorodzinnych
Sektor budynków (mieszkalnych i usługowych) jest ogromnym konsumentem energii - zużywa ponad 
40% całkowitej energii końcowej i emituje 36% CO2 w UE6. Z tego na sektor budynków mieszkalnych 
przypada aż ok. 70% energii końcowej konsumowanej w segmencie budynków, co plasuje go na 
drugim miejscu z udziałem 27%, za transportem - ok.32% a przed przemysłem - 25% (zob. wykres 
nr 2).
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  z badań w “Efektywność energetyczna w Polsce. Przegląd 2013” Instytut Ekonomii Środowiska, Kraków 2014
5 Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej z dnia 25 października 2012 r. (2012/27/UE)
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2 http://www.ihouse.pl/news/detal/domy-
jednorodzinne-zaspakajaja-polowe-potrzeb-
mieszkaniowych-w-polsce/347/4 z 21.04.2014
3 Węgiel, stare piece i brak ocieplenia. Systemy 
grzewcze i izolacja termiczna w sektorze domów 
jednorodzinnych w Polsce. Raport „Efektywność 
energetyczna w Polsce. Przegląd 2013” Instytut 
Ekonomii Środowiska, Kraków 2014
4 Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej 
z dnia 25 października 2012 r. (2012/27/UE)
5 Europe’s buildings under the microscope. 
A country-by-country review of the energy 
performance of buildings. BPIE 2011
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skiej efektywności, są zatem bardzo energochłon-
ne. remonty wykonywane są incydentalnie, zwykle 
przy zastosowaniu niskiej jakości technologii wyni-
kającym także z ograniczeń budżetowych właścicieli 
budynków nieposiadających odpowiedniego zaple-
cza finansowego, a jednocześnie pozbawionych in-
strumentów systemowego wsparcia.
rynek kredytowy do zagospodarowania w tym zakre-
sie dla instytucji finansowych jest ogromny. Czyniąc 
szacunkowe i ostrożne założenie, iż należy wyremon-
tować i objąć termomodernizacją substancję sięgają-
cą 70% istniejącego zasobu budynków jednorodzin-
nych (według posiadanych danych ok. 70% budynków 
jednorodzinnych jest całkowicie nieocieplonych lub 
ocieplonych zbyt cienkimi warstwami izolacji, a ok. 
3 mln budynków jednorodzinnych ogrzewanych jest 
przestarzałymi piecami węglowymi o niskiej spraw-
ności i wysokich emisjach zanieczyszczeń do powie-
trza9), przyjmując jednocześnie, iż przeciętny remont 
będzie kosztował ok. 20 tys. złotych, otrzymujemy 
kwotę potencjalnego wolumenu akcji kredytowej się-
gającą 70 mld złotych. Oznacza to w skali kraju wiele 
drobnych inwestycji, finansowanych przede wszyst-
kim przez właścicieli nieruchomości, generujących lo-
kalne miejsca pracy oraz znaczące oszczędności, po-
prawiających równocześnie jakość życia.
szczegółowe obliczenia są dostępne w obszernych 
materiałach przygotowanych przez Instytut Ekono-
mii Środowiska9.
Badania przeprowadzone przez Instytut Ekonomii 
Środowiska wskazują, że istniejące na rynku pu-
bliczne i prywatne instrumenty finansowe nie dają 
możliwości efektywnego wsparcia remontów i ter-
momodernizacji domów jednorodzinnych w ska-
li oczekiwanej przez rynek. Przykładem takiego in-
strumentu, niedostosowanego do potrzeb i profilu 
klientów, jest Fundusz Termomodernizacyjny, uru-
chomiony wraz z wprowadzeniem w życie „ustawy 
o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyj-
nych” (zastąpionej w 2008 r. przez „ustawę o wspie-
raniu termomodernizacji i remontów”). w ramach 

tego funduszu od 1998 do 2014 r. przyznano tylko ok. 
750 premii termomodernizacyjnych dla budynków 
jednorodzinnych – mniej niż 1% liczby wszystkich 
premii. Przyczyną takiego stanu rzeczy są skompli-
kowane procedury, brak powiązania z ofertą ban-
ków, trudna dostępność pożyczek, relatywnie wy-
sokie koszty transakcyjne oraz niska świadomość 
dostępności samego instrumentu w analizowanym 
segmencie budownictwa.
Niechęć do korzystania ze środków Funduszu Ter-
momodernizacji wskazuje na istnienie barier, które 
ograniczają możliwość wykorzystania potencjału roz-
wojowego drzemiącego w uśpionych inwestycjach 
osób fizycznych.
Instytut Ekonomii Środowiska, wraz z partnerami  
z instytucji związanych z unią Europejską w ramach 
inicjatywy „Efektywna Polska”, jest promotorem i ko-
ordynatorem projektu europejskiego ukierunkowane-
go na wyzwolenie w Polsce korzyści gospodarczych 
wynikających z pełnego wykorzystania rynkowego 
potencjału remontów budynków jednorodzinnych. 
działając w tym celu prowadzi działania zmierzają-
ce do zaangażowania trzech kluczowych partnerów/
obszarów rynku: sektora finansowego; producentów 
materiałów i technologii budowlanych, wykonaw-
ców; instytucji publicznych.  

życia energii końcowej jest największy i przekracza 
32% (wykres 4).
Polski sektor budynków mieszkalnych charaktery-
zuje się jednymi z najgorszych wskaźników zużycia 
energii i emisji CO2. w Europie emisja CO2 mieści się 
w szerokim przedziale od 5 kg CO2/m2 w Norwegii do 
120 kg CO2/m2 w Islandii. Przy średniej emisji w Eu-
ropie na poziomie 54 kg CO2/m2 w Polsce przekra-
cza ona 110 kg CO2/m2 6.
Mimo znacznego postępu w ograniczaniu energo-
chłonności budynków w Polsce nadal istnieją ogrom-
ne możliwości zwiększenia efektywności energe-
tycznej i zbliżenia się do poziomu państw, leżących 
w podobnej strefie klimatycznej. 
I tak, w Niemczech średnie zużycie energii końco-
wej w domu jednorodzinnym według lat powstania 
w kwh/m2/rok malało z poziomu: 246 w 1957 roku, 
poprzez 176 w 1978 r., 94 w 1995 r. do 53 w 2010 r.7 
Brak porównywalnych danych dla Polski.
według różnych analiz zużycie energii końcowej w no-
wych polskich domach jednorodzinnych wynosi obec-

nie ok. 120 do 140 kwh/m2/rok, przy czym domy po-
wstałe przed 1967 r. zużywają do 350 kwh/m2/rok.)8

Nisza na rynku usług finansowych

Pomimo, iż w Polsce w domach jednorodzinnych 
mieszka ponad połowa populacji kraju, nie stwo-
rzono dotychczas atrakcyjnej oferty finansowej dla 
osób remontujących domy jednorodzinne, ukierun-
kowanej na zwiększenie efektywności energetycz-
nej nieruchomości.
Należy zauważyć, iż o ile sektor wielorodzinny (spół-
dzielnie, wspólnoty mieszkaniowe) był przez lata 
beneficjentem znacznego wolumenu środków po-
mocowych np. płynących z krajowego Funduszu 
Termomodernizacji, to w przypadku budownictwa 
jednorodzinnego władze krajowe nie wykreowa-
ły znaczących mechanizmów wsparcia finansowe-
go. Jak przedstawiono wyżej domy jednorodzinne  
w zdecydowanej większości przypadków pochodzą 
z lat, w których wykorzystywano technologie o ni-

6 Europe’s buildings under the microscope. 
A country-by-country review of the energy 
performance of buildings. BPIE 2011, str. 44
7 Europe’s buildings under the microscope. 
A country-by-country review of the energy 
performance of buildings. BPIE 2011, str. 47
8 Raport Stan energetyczny budynków w Polsce. 
Build Desk.
http://www.builddesk.pl/files/BuildDesk/
Consultancy/PL%20BD%20Analytics/2009-12-stan-
energetyczny-budownictwa-w-polsce.pdf
i http://budownictwo.wnp.pl/
termomodernizacja-oplacalna-nawet-w-starych-
budynkach,216382_1_0_0.html

Według danych Eurostatu za rok 2013, w Polsce udział gospodarstw domowych w strukturze 
zużycia energii końcowej jest największy i przekracza 32% (zob. wykres nr 3).
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zużycia energii i emisji CO2. W Europie emisja CO2 mieści się w szerokim przedziale od 5 kg CO2/m2 
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poprzez 176 w 1978 r., 94 w 1995 r. do 53 w 2010 r.8 Brak porównywalnych danych dla Polski. 
Według różnych analiz zużycie energii końcowej w nowych polskich domach jednorodzinnych wynosi 
obecnie ok. 120 do 140 kWh/m2/rok, przy czym domy powstałe przed 1967 r. zużywają do 350 
kWh/m2/rok.9

Nisza na rynku usług finansowych
Pomimo, iż w Polsce w domach jednorodzinnych mieszka ponad połowa populacji kraju, nie 
stworzono dotychczas atrakcyjnej oferty finansowej dla osób remontujących domy jednorodzinne, 
ukierunkowanej na zwiększenie efektywności energetycznej nieruchomości.

Należy zauważyć, iż o ile sektor wielorodzinny (spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe) był przez lata 
beneficjentem znacznego wolumenu środków pomocowych np. płynących z krajowego Funduszu 
Termomodernizacji, to w przypadku budownictwa jednorodzinnego władze krajowe nie wykreowały 
znaczących mechanizmów wsparcia finansowego. Jak przedstawiono wyżej domy jednorodzinne
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zwykle przy zastosowaniu niskiej jakości technologii wynikającym także z ograniczeń budżetowych 
właścicieli budynków nie posiadających odpowiedniego zaplecza finansowego, a jednocześnie 
pozbawionych instrumentów systemowego wsparcia.
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  STIEBEL ELTrON Polska to spółka-córka nie-
mieckiego koncernu. Firma specjalizuje się w pro-
dukcji systemów grzewczych wody użytkowej, po-
mieszczeń oraz wentylacji i klimatyzacji. szeroka 
gama ponad 2000 oferowanych przez nią produk-
tów charakteryzuje się zaawansowaną technologią, 
wysoką jakością oraz żywotnością. 
Mimo że produkty tej marki były obecne na polskim 
rynku dużo dłużej niż 25 lat (znajdowały się wcześniej 

Rok 2016 jest dla firmy STIEBEL ELTRON szczególny  
i w szczególny sposób zaakcentowane zostały te  
2 jubileusze. Targi INSTALACJE 2016 odbywające się  
w Poznaniu stały się świetną okazją, aby tu właśnie dnia  
26 kwietnia roku zorganizować Galę Jubileuszową z okazji 
25 lat sukcesów firmy STIEBEL ELTRON na polskim rynku.  
Do wspólnego świętowania zaproszono zarząd koncernu  
i firmy współpracujące z marką. Uroczystość ta pokazała, 

jak bardzo ceniona jest marka STIEBEL ELTRON i jak duży  
nacisk kładzie na pompy ciepła, jako urządzenia korzystające  
z odnawialnych źródeł ciepła. Równocześnie firma przygotowała 
dużo ciekawych propozycji związanych z jubileuszem.

Podwójny jubileusz 
STIEBEL ELTRON  
– 25 lat firmy w Polsce  
– 40 lat produkcji pomp ciepła

Świętowanie ćwierćwiecza sukcesów firmy sTIEBEL ELTrON było  
idealnym momentem do podsumowania dotychczasowych sukcesów,  
jak i przypomnienia historii firmy. Na Jubileuszu pojawiło się 160 gości,  
w tym przedstawiciel niemieckiego koncernu sTIEBEL ELTrON gmbH & Co. Kg 
w Holzminden – Marc-Jan schutte oraz prezes zarządu Andrzej Maciejewski 

uroczystość otworzył multimedialny występ grupy 
MultiVisual, finalisty 5 edycji programu Mam Talent, 
która zaskoczyła przybyłych gości między innymi 
wykorzystaniem laserów do niecodziennego podkreślenia 
ćwierćwiecza sTIEBEL ELTrON w Polsce

Podczas uroczystości dyrektorzy poszczególnych regionów nagrodzili 
upominkami wieloletnich Partnerów Bizesowych firmy sTIEBEL ELTrON
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w ofercie firmy Hydrotherm), to właśnie  w roku 1991 
utworzono przedstawicielstwo firmy w Polsce i od 
tego momentu zaczyna się nowa era w historii firmy:  
integracja z ofertą koncernu sTIEBEL ELTrON i wpro-
wadzanie nowości w Polsce konsekwentnie za pro-
pozycją produktową na rynku niemieckim.
Obecnie urządzenia korzystające z OŹE to zdecy-
dowanie dominujący sektor produktów sTIEBEL  
ELTrON w Polsce. w tym zaledwie niewielki udział 
mają kolektory słoneczne, gros zaś stanowią pompy 
ciepła. Pierwsze pompy ciepła marki sTIEBEL ELTrON 
na rynek polski zostały wprowadzone w 2000 roku.  
w pierwszym roku sprzedano może 2-3 sztuki. Póź-
niej nastąpił szybki wzrost sprzedaży i obecnie po-

nad 50% obrotów firmy generują właśnie pompy cie-
pła. Ciągle dominują pompy solankowe, ale z roku 
na rok udział pomp powietrze-woda stale wzrasta  
i przyszłość należy właśnie do nich. sprofilowanie fir-
my na pompy ciepła, olbrzymia waga, jaką koncern 
przywiązuje do ich bardzo wysokiej jakości i innowa-
cyjności oraz nacisk, jaki kładzie na właściwy montaż, 
służąc wsparciem technicznym firmom wykonawczym, 
wyraźnie widoczne były podczas uroczystości. Pod-
kreślił to z jednej strony w swoich wystąpieniach za-
rząd, a z drugiej strony charakter i profil rynkowy firm 
nagrodzonych za współpracę z marką, a zajmujących 
się handlem lub montażem pomp ciepła.  
Jubileusz 25 lat sukcesów firmy sTIEBEL ELTrON na 
polskim rynku to również czas zapowiedzi kolejnych 
działań skupionych na rozwoju koncernu i oferowa-
nych przez niego produktów.   

galę poprowadził satyryk Tadeusz drozda, 
który również uświetnił uroczystość swoim 
autorskim występem

sTIEBEL ELTrON na targach INsTALACJE 2016 
zaprezentował swoje najnowsze produkty m.in. 
nagrodzoną Złotym Medalem inwerterową powietrzną 
pompę ciepła wPL 25 AC (kliknij i zobacz)

Za nami już INSTALACJE 2016. 4 dni 
targów pokazały, że branża ciągle 
jest zainteresowana wystawianiem 
się i personalnymi kontaktami  
z klientami. Przyznać też trzeba, 
że goście dopisali, więc i wystawcy, 
i organizatorzy byli zadowoleni. 

INSTALACJE 2016 
naprawdę dobrą 
imprezą 

Podczas otwarcia targów nastapiło uroczyste wręczenie 
Złotyc Medali MTP (na zdjeciu kierownictwo firmy Termet 
odbierajace Złoty Medal)

uroczyste otwarcie tragów INsTALACJE 2016

  Zadowolenie pojawiło się także w komentarzach 
i opiniach zwiedzających, co znalazło odzwierciedle-
nie w statystykach. Trwający cztery dni blok targów IN-

sTALACJE, TCs, sAwO, sECurEx i Poznań Media Expo 
przyciągnął do Poznania niemal 30 tys. profesjonali-
stów z Polski, Czech, Estonii, grecji, gruzji, Hiszpanii, Lit- 

http://www.instalreporter.pl
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comini, grundfos, Heiztechnik, Herz, Leszczyńska Fa-
bryka Pomp, PELLAs-x, stiebel Eltron, Termet, wolf,  
Viessmann oraz Zehnder (podwójne złoto).

Mistrzostwa Polski Instalatorów
Poza przeglądem oferty liczących się na rynku pro-
ducentów targom towarzyszyły wydarzenia specjal-
ne, konferencje, seminaria, jak również atrakcje wzbu-
dzające bardziej sportowe emocje. do Poznania, po 
raz piąty, zjechali mistrzowie instalacji, aby skorzystać 
z jedynej w Polsce okazji zdobycia tytułu Mistrza Pol-
ski Instalatorów 2016. Na zwycięzcę czekała nagroda 
główna – nowy Citroen Berlingo. Po wielu godzinach 
emocjonujących zmagań, walki z czasem i stresem naj-
lepszym instalatorem okazał się AdAM PIOTrOwsKI, 
który 19 czynności konkursowych wykonał w rekor-
dowym czasie: 2 min. 45,79 sek. drugie miejsce zajął 
Krzysztof Francke (3:10,20), a trzecie sebastian rode 
(3:13,25). Poza podium znalazł się dariusz Piotrowski 
(3:14,25) – Mistrz Polski Instalatorów z 2014 roku oraz 
brat tegorocznego zwycięzcy. Finał Mistrzostw Polski 

Instalatorów poprzedziły eliminacje, które w wyjaz-
dowej formie „Instalacji On Tour”, rozegrane zostały 
w ubiegłym roku w trzynastu miastach Polski na te-
renie hurtowni BIMs Plus. Chętni do udziału w finale 
MPI mogli także skorzystać z eliminacji uzupełniają-
cych – pierwszego i drugiego dnia targów INsTALACJE.  
Ostatniego dnia targów odbyły się też Mistrzostwa 
Polski Instalatorów dla szkół, w których uczniowie 
kształcący się na kierunkach związanych z tematy-
ką instalacyjną, mogli spróbować swoich sił.  Najle-
piej rokującym młodym instalatorem okazał się Ar-

wy, wielkiej Brytanii oraz włoch. wśród zwiedzających 
branży instalacyjnej dominowali wykonawcy – przed-
stawiciele firm instalacyjnych i budowlanych (52%), po-
nad jedną piątą stanowili reprezentanci hurtowni in-
stalacyjnych, sieci handlowych i sklepów detalicznych 
(21%), generalni wykonawcy (13%), przedstawiciele 
elektrociepłowni, gazowni i PEC (11%) oraz indywidu-
alni odbiorcy (3%). Przeważającym rodzajem działal-
ności reprezentowanym przez targowych goście był 
sektor usług (65%), handel (21%) oraz produkcja (14%). 
Zdecydowany wzrost zanotowano także w ilości 
przyjazdów grup zorganizowanych. Aż 119 autoka-
rów przywiozło instalatorów z całej Polski: od rze-

szowa poprzez wrocław, szczecin, Bydgoszcz, Oła-
wę aż po Białystok i warszawę. wszyscy oni mogli 
obejrzeć ekspozycję przygotowaną przez blisko 300 
wystawców z Polski, ale także z Czech, Niemiec, Tur-
cji, ukrainy, wielkiej Brytanii oraz włoch. 

Klub Premier
Targi INsTALACJE były okazją do zaprezentowania 
kilkudziesięciu nowości, z których 16 po raz pierwszy 
pokazano na rynku polskim! uczestnicy targów mo-
gli je zobaczyć na specjalnej przestrzeni KLuBu PrE-
MIEr, gdzie wyeksponowano produkty takich firm, 
jak: rug rIELLO (marka Beretta), Bisan, defro, Elek-
tromet, galmet, grundfos, Heiztechnik, Herz, Lesz-
czyńska Fabryka Pomp, Nibe-Biawar, stiebel Eltron, 
Tece, Termet, wolf oraz Zehnder. 

Złoto dla najlepszych
Najlepsze prezentowane produkty zostały nagrodzo-
ne Złotym Medalem MTP. Po złoto sięgnęło 14 firm  
z branży instalacyjnej: Belimo, defro, Elektromet, gia-

Mistrzowie Polski Instalatorów 

Zawzięta rywalizacja podczas Mistrzostw Polski Instalatora

Kocioł  Ecokondens gold Plus firmy Termet 
znalazł się także i w Klubie Premier i wśród 
nagrodzonych Złotym Medalem MTP

w Klubie Premier znalazła sie m.in. stacja 
mieszkaniowa HErZ-KrAKÓw de Luxe. 
Została ona też wyróżniona Złotym Medalem 
2016 Międzynarodowych Targów Poznańskich

Firma Brötje była sponsorem Mistrzowstw Polski 
Instalatorów 2016 i jej stoisko było właśnie w hali 5A,  
gdzie konkurowali fachowcy

Vogel&Noot i jego świetnie zaprojektowane stoisko

http://www.instalreporter.pl
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tur wolański z Zespołu szkół Ochrony Środowiska  
w Lesznie, który wszystkie czynności konkursowe 
wykonał w czasie 5 minut oraz 10,10 sek. w tym roku 
sponsorami MPI były firmy: Afriso, Brötje, grundfos, 
Tece oraz Vogel&Noot, a sponsorami wpierającymi 
firmy: Lechma i Citroen Labijak Auto Lama. 

Bardzo merytorycznie
dzięki współpracy ze stowarzyszeniami branżowymi 
i partnerami targów zorganizowano szereg spotkań  
i konferencji dotyczących aktualnych trendów oraz wy-
zwań stojących przed branżą instalacyjną  m.in. III Konfe-
rencja rynku urządzeń grzewczych (sPIug/Igg), konfe-

rencja „Instalatorze bądź gotowy na zmiany!” (POrT PC), 
konferencja poruszająca zagadnienia krajowej legislacji 
f-gazowej (KFCh), konferencja na temat niezawodności 
instalacji z miedzi (EIM) oraz konferencja dotycząca ener-
gooszczędności instalacji oraz centrali wentylacyjnych  
i klimatyzacyjnych (wOIIB). w targowym programie wy-
darzeń nie mogło zabraknąć również warsztatów foto-
woltaicznych „Moc Hybrydy” (gLOBEnergia).
Następna edycja targów INsTALACJE odbędzie się 
wiosną 2018 roku na terenie Międzynarodowych Tra-
gów Poznańskich. Natomiast w przyszłym roku ze-
spół targów INsTALACJE znów ruszy w Polskę w ra-
mach „Instalacji On Tour”. do zobaczenia!  

SBS i Klub Instalatora,  
jak zawsze oblegani

Hala 4 poświęcona była grupie sBs i fir-
mom, które zdecydowały się z wystawić 
w ramach Klubu Instalatora. 
Na stoisku sBs osobne miejsce przezna-
czono na prezentację grzejnika Keller Tx6 
oraz nowoczesnych produktów do ko-
tłowni – kotła kondensacyjnego Keller 
windsor, zasobnika c.w.u. Keller, pompy 
ciepła Keller HP 265 i stacji zmiękczają-
cej Keller Family. specjalna strefa dedy-
kowana była systemom fotowoltaicz-
nym Keller.
Klub Instalatora obejmował stoiska  
23 marek, specjalne stanowiska poka-
zowe i oczywiście restaurację dla gości, 
jednym słowem łączył w jednym miejscu 
doznania dla umysłu: wiedzę fachową  
i aktywność zawodową, dla ducha: roz-
rywka i dla ciała: możliwość posilenia się.
w drugi i trzeci dzień targów w Klubie 
Instalatora pojawił się Norbi, który raz 
ze swoim przyjacielem Michałem gę-
sikowskim bawili publiczność własny-
mi utworami i coverami. dużą atrakcją 
– szczególnie dla panów – były poka-
zy cheerleaderek z grupy Cheerleaders 
gdynia. Nie zabrakło też konkursów.  
Nagrody można było  otrzymać za rozwią-
zanie krzyżówki z gry Targowej, zgrzanie 
systemu Nanopanel w ciekawy kształt, 
osiągnięcie na siłomierzu-kopaczu wy-
sokiego wyniku, wygranie meczu na me-
ga-piłkarzykach oraz za wiele innych rze-
czy. Łącznie nagrodzonych zostało prawie 
200 osób, w tym niepowtarzalne zespo-
ły adeptów sztuki instalatorskiej i Poli-
techniki gdańskiej, które serdecznie po-
zdrawiamy.

Janusz starościk podczas wystąpienia  
na konferencji zorganizowanej przez sPIug

Konferencje POrT PC od pierwszej edycji  
cieszą się dużym zainteresowaniem branży

stoisko firmy Beretta w kolorystyce mocno nawiązujacej 
do logo

wśród wystawców INsTALACJE nie mogło zabraknąć firmy 
Oventrop
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Wielki sukces Programu 
Instalator na  Targach 
Instalacje 2016

Kolejne Targi Instalacje 2016 za nami. 
Z całą stanowczością można zaliczyć 
je do wielce udanych. Liczby mówią 
same za siebie – stoisko odwiedzi-
ły tłumy, a do programu Instalator 
przystąpiło mnóstwo nowych osób!
w dniach 25 -28 kwietnia, na tere-
nie Międzynarodowych Targów Po-
znańskich, odbyły się Targi branżo-
we INsTALACJE 2016. Już pierwsze 
godziny napawały optymizmem  
– stoisko Viessmann cieszyło się du-
żym zainteresowaniem. Odwiedza-
jącym prezentowano pełną ofer-

tę urządzeń Viessmann, obejmującą nowości produktowe 
oraz innowacje w zakresie nowoczesnej techniki grzewczej.
Tłumy na stoisko przywiodły również atrakcje i wspaniali goście 
– odbyła się m.in. zabawa „ustrzel nagrodę” z udziałem biatlo-
nistki- olimpijki weroniki Nowakowskiej, prowadzona przez „Po-
godnego Prezentera” – Tomasza Zubilewicza! Ogromna ilość 
odwiedzin na stoisku Viessmann to nie jedyny sukces podczas 
tegorocznej edycji Targów. do Programu Instalator, skierowa-
nego do profesjonalnie działających firm wykonawczych, pod-
czas imprezy przystąpiło wielu nowych członków z całej Polski!

WOLF podsumowuje 
INSTALACJE jako sukces

wOLF Technika grzewcza po dość 
długiej przerwie zdecydował się 
na powrót na targi INsTALACJE  
i nie pożałował swojej decyzji. 
rzesze gości odwiedzających stois- 
ko: instalatorów, serwisantów i pro-
jektantów pokazały, że marka ta 
cieszy się na rynku dużym uzna-
niem specjalistów, a ostatnie 2 lata 
wzmożonej aktywności i pracy z fa-
chowcami procentują coraz więk-
szą liczbą firm wykonawczych na 
co dzień współpracujących z marką 
wOLF. Świetnie funkcjonuje też pro-
gram dla instalatorów wOLF Maj-

ster i właśnie on działał na targach jak magnes. 
Oczywiście na stoisku nie zabrakło ekspozycji 
urządzeń z głównych grup produktowych, jak 
najnowsze pompy ciepła o wysokiej wydajno-
ści, wybrane jednostki kotłów z szerokiej ofer-
ty typoszeregów, urządzeń z sektora wentyla-
cji: rekuperatory czy centrale klimatyzacyjne.  
Największym jednak zainteresowaniem cieszył 
się kondensacyjny wiszący kocioł FgB, zapre-
zentowany po raz pierwszy właśnie w Poznaniu. 
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systemy geberit  
Kombifix zosta-
ły zaprojekto-
wane do mon-
tażu w betonie 
lub ścianie ma-
sywnej. są pro-
ste i łatwe  
w montażu.  
Elementy mon-
tażowe mo-
cowane są do 
ściany za po-
mocą uchwy-
tów i śrub mo-
cujących. dzięki 
ich zastosowa-
niu instalację 
wodną i kanali-
zacyjną rozpro-
wadza się na 

ścianie. Następnie całość może zostać zamurowana. 
dostarczane są z pełnym wyposażeniem, w skład 
którego wchodzą: zestaw do izolacji akustycznej, 
kolano odpływowe oraz materiał mocujący do ła-
twego i szybkiego montażu. Elementy montażowe 
Kombifix zapewniają wiele możliwości instalacji.  
dostosowane są zarówno do montażu wC, pisu-
arów, bidetów, jak i natrysków. 
systemy geberit Kombifix dostępne są w różnych 
wysokościach zabudowy (82, 98, 106 i 108 cm). Ele-
menty instalacyjne wyposażone zostały w spłucz-
ki podtynkowe geberit z rodziny sigma 12 cm oraz 
delta 12 cm.

geberit

Targi Instalacje 2016 to doskonałe miejsce do zaprezentowania nowości, jakie pojawiły się  
w ofercie grupy sBs. wśród produktów, których premiera miała miejsce na targach, szczegól-
nym zainteresowaniem cieszyła się szeroka oferta zestawów fotowoltaicznych marki Keller.

Panele fotowoltaiczne AS-6P30 – cechy:
- moc modułu: 260 wp
- liczba ogniw 60 (6 x 10)
- wymiary: 1640x992x40 mm, waga: 18,5 kg
- wysoka wydajność modułu, do 15,98%
- niska degradacja i znakomite wyniki kon-
wersji w wysokiej temperaturze i warun-
kach słabego oświetlenia
- solidna konstrukcja aluminiowa gwaran-
tuję, że moduły wytrzymają obciążenia 
wiatrem do 2400 Pa oraz obciążenie śnie-
giem 5400 Pa
- tolerancja dodatniej mocy 0~+3%
- wysoka odporność na opary amoniaku  
i opary solne
- wysoka odporność na warunki środowi-
skowe (PId)
- 30-letnia liniowa gwarancja sprawności
- 12-letnia gwarancja na produkt

FALOWNIKI ABB – cechy:
- dostępne jedno- i trzyfazowe, wyposażone, w zależności od wielkości, w 1 lub 2 trackery 
MPP (funkcja śledzenia punktu maksymalnej mocy w łańcuchu)
- wysoka wydajność sięgająca 98%
- dobre parametry sprawności w temperaturze otoczenia od -25°C do 60°C
- szerokie zakresy napięcia wejściowego
- bardzo długa żywotność
- prosta instalacja i obsługa (menu w j. polskim)
- interfejs komunikacyjny rs-485 (umożliwia podłączenie laptopa lub rejestratora 
danych)
- zdalna aktualizacja
- 5-letnia gwarancja na produkt (istnieje możliwość przedłużenia gwarancji)

gruPa sbs

fotowoltaika KEllEr kocioł kondensacyjny trzeciej 
generacji mcr3 PLus

de dietrich oferuje naścienny, dwufunkcyjny gazowy kocioł kondensacyj-
ny MCr3 PLus 24/28MI, 30/35MI. urządzenie osiąga sprawność do 109,2% 
(przy obciążeniu 30%). Klasa efektywności energetycznej A: zarówno dla 
c.o., jak i c.w.u. Na wyposażeniu znajduje się modulowana pompa elektro-
niczna kl.A o wskaźniku efektywności energetycznej EEI < 0,23.
• Wymiennik ciepła najnowszej konstrukcji odlany jako monoblok ze 
stopu Al-si wolny od naprężeń termicznych i mechanicznych, odporny 
na osadzanie się kamienia kotłowego.
• Wymiennik płytowy c.w.u. ze stali nierdzewnej o podwyższonej wydaj-
ności potwierdzonej certyfikatem *** (wg EN 13 203).
• Palnik gazowy powierzchniowy ze stali nierdzewnej, modulujący w za-
kresie 25-100%.
• Przystosowany do pracy ze wszystkimi rodzajami gazów ziemnych,  
a po regulacji do pracy z gazem płynnym.
• Możliwość podłączenia do komina, systemu rozdzielczego spaliny/po-
wietrze lub systemu LAs.
• Wentylator wyposażony w tłumik zasysania powietrza.
• Zapłon elektroniczny z jonizacyjną kontrolą płomienia.
• Prosta i funkcjonal-
na konsola sterowni-
cza do montażu pod 
kotłem lub na ścianie 
w pobliżu kotła.
• Opcjonalnie dostar-
czana tylna rama 
montażowa z kom-
pletem zaworów.
• Bogata oferta regu-
latorów dla dowolnej 
konfiguracji.
• Unikalna 8-letnia 
gwarancja na wy-
miennik główny 
kotła.

De DietricH

geberit kombifix do 
zabudowy masywnej 
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Zawory równoważące Tacosetter Inline umożliwiają bezpośrednie wyregulowanie, odczyt i odcięcie przepływu 
w rozdzielaczach obiegów grzewczych, instalacjach sanitarnych, obiegach chłodzących, pompach ciepła i in-
stalacjach solarnych.
Zawór równoważąco-pomiarowy Tacosetter Inline umożliwia proste i dokładne nastawienie wymaganego na-
tężenia przepływu w systemach grzewczych, klimatyzacyjnych, geotermalnych i sanitarnych. Hydrauliczne wy-
równanie natężeń w instalacji gwarantuje optymalny rozdział przepływającego czynnika i tym samym ekono-
miczne użytkowanie układu. Za pomocą Tacosetter Inline instalator może w prosty i szybki sposób ustawić 
dokładny przepływ, bez konieczności korzystania z dodatkowych przyrządów pomiarowych lub usług firm ze-
wnętrznych. Korpus zaworu wykonany jest z mosiądzu odpornego na odcynkowanie, uszczelki z EPdM, a ele-
ment pomiarowy z tworzywa odpornego na podwyższoną temperaturę i uderzenia. gwarantuje to trwałość  
i bezproblemową eksploatację produktu przez wiele lat. 
Pomiar przepływu oparty jest o zasadę pływaka i sprężyny kontrującej. Element pomiarowy 
zintegrowano w korpusie zaworu. regulację przeprowadzamy za pomocą wkrętaka i śruby 
nastawczej. wskaźnikiem wartości przepływu jest dolna krawędź pływaka. Firma  
Taconova oferuje dwie wersje zaworu: Tacosetter Inline 100, dopuszczony do 
instalacji wody pitnej oraz Tacosetter Inline 130 odporny na tempe-
raturę do 130°C, panującą w instalacjach solarnych, dostępny ze 
skalą na glikol lub bez.

taconoVa

zawory równoważące tacosetter inline stojący kocioł kondensacyjny 
suprapur kbr marki Junkers

Marka Junkers poszerza ofertę o stojący kocioł kondensacyjny suprapur  
o mocach od 16 do 42 kw. Nowy kocioł osiąga klasę sezonowej efektywno-
ści energetycznej ogrzewania pomieszczeń na poziomie 93% (klasa efek-
tywności A wg dyrektywy ErP). w połączeniu z automatyką pogodową lub 
pokojową kocioł  produkuje dokładnie tyle ciepła, ile aktualnie potrzeba 
dla zapewnienia ustawionej temperatury.
do mniejszych instalacji doskonale nadaje się wersja systemowa KSBR  
z pompą obiegową, która pozwala na wymuszenie obiegu czynnika w ma-
łej instalacji. Jeżeli instalacja jest bardziej złożona i wymaga zastosowania 
zewnętrznych pomp obiegowych, idealnym rozwiązaniem będzie kocioł  
w wersji KBR. Obie wersje kotła w zależności od potrzeb można przez- 
broić na gaz płynny.
Kocioł suprapur wyposażono w wysokiej jakości komponenty, m.in. wy-
miennik ze stopu aluminiowo-krzemowego z podwyższoną zawartością 
krzemu, który jest wyjątkowo odporny na korozję. Zastosowanie produkowanych seryjnie, sprawdzonych  
części korzystnie wpływa na koszt kotła. suprapur oferuje więc optymalny stosunek ceny do jakości.

Junkers, robert boscH

ThermProtect to nowa, opatentowana przez firmę Viessmann technologia, aktywnie zapobiegająca przegrzewom w instalacji solarnej. Polega ona na po-
kryciu absorbera kolektora dodatkową warstwą substancji, która zmienia swoje właściwości pod wpływem ciepła. 
Nowe pokrycie absorbera składa się z wielu warstw. Jedną z nich jest dwutlenek wanadu (VO2). w temperaturze poniżej 75oC nie stanowi ona żadnej bariery 
dla promieni słonecznych i kolektory pracują „normalnie”, ponad 95% promieniowania słonecznego zamieniając na ciepło. Przy temperaturze powyżej 75oC 
powłoka zmienia swoją strukturę krystaliczną i tym samym zaczyna odbijać większość promieniowania słonecznego, zapobiegając w ten sposób przegrze-
waniu się kolektora. wskutek tego w miarę wzrostu temperatury kolektora spada jego moc, temperatura stagnacji jest zdecydowanie niższa (poniżej 150oC)  
i nie występuje odparowanie czynnika solarnego. dodatkowe korzyści z zastosowania kolektorów z powłoką TermProtect, to dłuższa trwałość płynu solarnego  
i dłuższe okresu pomiędzy jego kolejnymi wymianami. To również dłuższa trwałość kolektorów słonecznych, które nie będą narażone na szok termiczny.

Viessmann

kolektory słoneczne z opatentowanym  
zabezpieczeniem thermProtect
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Kompaktowe i wydajne zdecentralizowane jednostki 
wentylacyjne marki Zehnder ComfoAir 70 oraz Zehnder 
Comfospot 50 to idealne rozwiązania do pojedynczych 
pomieszczeń, mniejszych domów i mieszkań, do budyn-
ków nowych oraz modernizowanych. Obie jednostki  
w harmonijny sposób zintegrują się z aranżacją wnętrza. 
do renowacji lub wyposażania nowych mieszkań jedno- 
lub dwupokojowych zaprojektowano zdecentralizowaną 
jednostkę wentylacyjną Zehnder ComfoAir 70  
o wydajności do 65 m3/h. Aby ją zamontować, wyma-
gane jest jedynie wykonanie otworu i doprowadzenie 
zasilania elektrycznego. sercem jednostki jest wysoce 
wydajny krzyżowo-przeciwprądowy wymiennik ciepła 
osiągający sprawność odzysku ciepła do 89%. wymien-
nik odporny jest także na zagrzybienie, drobnoustroje 
oraz zamarzanie. Opcjonalnie urządzenie wentylacyjne 
Zehnder ComfoAir 70 może obsługiwać dwa znajdują-
ce się blisko siebie pomieszczenia. Z tyłu jednostki jest 
możliwość podłączenia dodatkowego kanału nawiew-
nego bądź wywiewnego. w temperaturze do -5°C urządzenie Zehnder ComfoAir 70 pracuje bez podgrze-
wacza i regulacji ochrony przed zamarzaniem, co zwiększa oszczędność energii.

Absolutną nowość w asortymencie  
Zehnder stanowi jednostka Zehnder 
Comfospot 50, która może tłoczyć do  
55 m3/h powietrza, pracując przy tym nie-
zwykle cicho, dzięki wewnętrznej powłoce 
EPP. Poziom ciśnienia akustycznego pozo-
staje tu poniżej zakresu słyszalności.
urządzanie wyposażone jest w wymien-
nik ciepła umożliwiający odzysk ciepła 
do 82% oraz odzysk wilgoci do 78%. Ze-
hnder Comfospot 50 również może być 
stosowane do temperatury -5°C w peł-
nym zakresie. 

zeHnDer

zdecentralizowane jednostki  
wentylacyjne zehnder
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