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Przez 2 lata serwis Wilo wyczyści, naprawi bądź wymieni 
pomporozdrabniacz BEZPŁATNIE W DOMU KLIENTA!

Zamontuj pomporozdrabniacz Wilo 
i śpij spokojnie! Dowiedz się więcej o:

Wilo-HiDrainlift >>
Wilo-HiSewlift >>

W sobotę 4 czerwca w 5 przedstawicielstwach w Pols- 
ce odbyły się Pikniki rodzinne dla pracowników 
Viessmann. To, jak co roku, doskonała okazja do ro-
dzinnej zabawy oraz wspólnego świętowania dnia 
dziecka. doskonała pogoda, która dopisała sprawiła,  
iż wszyscy zaproszeni spędzili miło czas, uczestni-
cząc w zorganizowanych przez nas konkursach i za-
bawach. udział ponad 2500 uczestników w rodzin-
nym Pikniku Instalatora 2016, w większości członków 
Programu Instalator, przeszedł najśmielsze oczekiwa-
nia organizatorów.
Największą przyjemność sprawiło firmie zorganizowa-
nie wielu atrakcji dla dzieci. Na małych gości Pikników 
czekały liczne niespodzianki: warsztaty artystyczne, za-
bawy dla dzieci:  warsztaty tworzenia biżuterii, przed-
miotów codziennego użytku z makulatury i skrawków 
materiałów. 

specjalnie dla instalatorów zorganizowane zostały zaś 
Mistrzostwa, składające się z kilku typowo męskich kon-
kurencji oraz Zawodów o Puchar w speedmintonie. 
Wyniki z poszczególnych miast były transmitowane na 
żywo za pomocą systemu w sTrEfIE KIBICA. Podczas 

Pikniku przeprowadzono również liczne szkolenia oraz 
zawody serwisowe.  
Jak co roku nie zabrakło też partnerów biznesowych 
Viessmann wspierających imprezę: BMW, MAKITA oraz 
EPurO.  

Pierwsze instalacje słonecznych systemów ciepłowni-
czych (sdH), czyli połączenia wielkowymiarowych syste-
mów kolektorów słonecznych z sieciami ciepłowniczymi 
powstały w Europie w latach 80. Jednak najwięcej in-
stalacji sdH powstało od 2007 roku. Liderami w budo-
wie instalacji sdH są dania, szwecja, Niemcy i Austria. 
Obecnie, w krajach uE funkcjonuje około 252 instalacji 
sdH. Łączna moc instalacji wynosi 750 MWth, a roczny 
przyrost nowych instalacji wynosi obecnie ponad 30%.
Polskie przedsiębiorstwa ciepłownicze powinny spełniać 
warunek „efektywnych systemów ciepłowniczych”, 
czyli takich, gdzie system ciepłowniczy lub chłodniczy, 
wykorzystuje:
• w co najmniej 50% energię z OZE (np. kolektory sło-
neczne), 
• lub w co najmniej 50% ciepło odpadowe, 
• lub w co najmniej 75% ciepło pochodzące z kogeneracji, 
• lub w co najmniej 50% wykorzystuje połączenie takiej 
energii i ciepła. 
systemy ciepłownicze w Polsce w większości nie speł-
niają takiego warunku i muszą zostać dostosowane. 
Jedną z możliwości osiągnięcia wymogu jest budowa 
wielkowymiarowych instalacji kolektorów słonecznych. 
W Polsce, rozpoczęła się nowa edycja projektu sdHp2m 
– „Słoneczne systemy ciepłownicze w praktyce”. Pro-
jekt jest realizowany przez 15 partnerów europejskich  
z 9 państw. Instytut Energetyki Odnawialnej koordy-
nuje projekt w Polsce. Projekt ma na celu rozwój sys-
temów ciepłowniczych i systemów chłodzących (skrót 
ang. dHC) w połączeniu z urządzeniami energetyki od-
nawialnej, w szczególności z zastosowaniem kolekto-
rów słonecznych. Głównym celem projektu sdH2pm 
jest opracowanie i wdrożenia w 9 uczestniczących  
w nim regionach europejskich zaawansowanych stra-
tegii i działań wsparcia dla słonecznych systemów cie-
płowniczych (sdH).

Słoneczne instalacje 
ciepłownicze w praktyce

Viessmann – Piknik Instalatora 2016

http://www.instalreporter.pl
http://www.wilo.pl/strona-glowna/produkty-i-zastosowania/woda-zanieczyszczona-i-scieki/pomporozdrabniaczwilo-hidrainlift-i-wilo-hisewlift/2-lata-gwarancji-i-opieki-serwisu-wilo-w-domu/#.V3DvuaKB6VQ
http://solar-district-heating.eu/pl/Start.aspx
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Dojedź do klienta za darmo!

Odbierz 50 zł 
na paliwo

Dowiedz się więcej o:
Wilo-HiDrainlift >>
Wilo-HiSewlift >>

PROMOCJA!

Zostań Partnerem Hitachi

Johnson Controls otwiera pierwsze w tej części Euro-
py Centrum szkoleniowe Hitachi. W wyniku podpisa-
nej w zeszłym roku umowy joint venture nowopowsta-
ła spółka Johnson Controls – Hitachi Air Conditioning 
solutions jest odpowiedzialna za wprowadzenie i roz-
wój marki Hitachi na rynkach międzynarodowych. 
Wszystkie firmy zainteresowane współpracą mogą za-
pisywać się na szkolenia certyfikacyjne Hitachi Partner. 
firmy zajmujące się montażem systemów typu split oraz 
multisplit będą miały możliwość otrzymania certyfikatu 
uprawniającego do montażu i serwisowania systemów 
Hitachi. firmy zajmujące się instalacjami związanymi  
z systemami utopia oraz Vrf set free będą korzystać  
z innego rodzaju szkoleń, które będą dwuetapowe. 
Pierwsza część (1 dzień szkoleniowy) będzie poświęco-
na prawidłowemu montażowi systemów. druga część 
szkolenia będzie poświęcona serwisowi. 
Posiadanie certyfikatów uprawnia Partnerów Hitachi do 
udzielania klientowi końcowemu gwarancji producen-
ta (na urządzenia split i utopia – 3,5 roku, systemy Vrf 
set free – 5 lat). To także gwarancja dostępu do części 
zamiennych. Zakup części zamiennych może być reali-
zowany bezpośrednio lub poprzez sieć dystrybutorów. 
Każdy, kto otrzyma certyfikat Hitachi dostanie także 
pakiet niezbędnych informacji technicznych oraz do-
stęp do zasobów extranetu, gdzie znajdą się dane do-
tyczące systemów Hitachi i wszelkie materiały produk-
towe i marketingowe. Ponadto każdy uczestnik, który 

pozytywnie ukończy proces certyfikacji Hitachi będzie 
miał możliwość uzyskania atrakcyjnych zniżek na zaku-
py produktów.
rejestracji można dokonać również bezpośrednio  
u dystrybutorów Hitachi (Cool, ECs, Grodno, Tempcold). 
Zgłoszenia i pytania: szkolenia@klimatyzacjahitachi.pl

Ogrzewanie i klimatyzacja budynków pochłaniają 50% 
całej energii konsumowanej w uE. Tylko 18% tego zu-
życia pochodzi z OZE. Nowa europejska strategia ws. 
ogrzewania i chłodzenia ma to zmienić. dokument  
„EU Heating and Cooling Strategy”, opublikowany w lu-
tym 2016 r. przez Komisję Europejską, jest pierwszym 
tego typu programem dotyczącym wyodrębnionych za-
gadnień ogrzewania i chłodzenia w budynkach miesz-
kalnych i komercyjnych. dokument kładzie szczegól-
ny nacisk na zwiększanie efektywności energetycznej  
w nowo budowanych obiektach oraz termomoderni-
zację istniejących już budynków. unijni eksperci szacu-
ją, że dzięki zwiększeniu niskoemisyjności w budownic-
twie, będzie można zaoszczędzić rocznie aż 40 mld euro 
na imporcie gazu oraz 4,7 mld euro na imporcie ropy.
Twórcy strategii podkreślają, że wysokie zużycie gazu 
i ropy naftowej w celach grzewczych i chłodniczych uza-
leżnia państwa członkowskie od importu spoza obsza-
ru uE. Mimo że sektor systematycznie zwiększa wyko-
rzystanie energii ze źródeł odnawialnych, to nadal 75% 
stanowią paliwa kopalne – gaz (46%), węgiel (15%)  
i olej (10%).
Obecnie połowa budynków na terenie Eu jest ogrzewa-
na kotłami c.o., których efektywność energetyczna wy-
nosi poniżej 60%, a termomodernizacja zachodzi po-
woli i obejmuje mniej niż 1% ogółu budynków rocznie. 
Celem unijnej strategii jest istotne przyspieszenie tego 
procesu dla dobra środowiska, ale także portfeli Euro-
pejczyków. Przeciętny mieszkaniec uE przeznacza bo-
wiem aż 6% wydatków konsumpcyjnych na ogrzewa-
nie i chłodzenie, a więcej niż co dziesiątego mieszkańca 
unii nie stać na zapewnienie wystarczającego poziomu 
ciepła w domu lub mieszkaniu zimą. 

Ogłoszona „EU Heating and Cooling Strategy” jest do-
kumentem, wskazującym na konieczność zwiększania 
efektywności energetycznej w sposób ogólny, nieza-
wierającym konkretów co do wyposażania budynków 
w nowoczesne źródła ciepła czy planowanych regula-
cji w tym zakresie.
Perspektywy zmian będą wiodącym tematem tego-
rocznej edycji spotkań branżowych Aquatherm War-
saw, dyskutowanym z udziałem ekspertów. uczestni-
cy będą mieli okazję poznania nowości produktowych 
i trendów sektora HVAC, dostępnych instrumentów 
wsparcia, w tym możliwości dofinansowań dla zielonej 
energii czy aktualnych zmian prawnych, jak np. usta-
wa antysmogowa”. 
Międzynarodowe Targi systemów Grzewczych, Wen-
tylacji, Klimatyzacji, systemów Wodnych, sanitarnych 
i Basenów Aquatherm Warsaw, towarzyszą tegorocz-
nej edycji Międzynarodowych Targów Budowlanych  
i Wnętrzarskich Warsaw Build – jednego z największych 
na Mazowszu spotkań przedstawicieli branży budowla-
nej. Wydarzenie odbędzie się w dniach 16-18 listopada 
2016 r. w EXPO XXI Warszawa.
www.aquatherm-warsaw.com

Europa ma się chłodzić i grzać energooszczędnie

http://www.instalreporter.pl
http://www.wilo.pl/strona-glowna/produkty-i-zastosowania/woda-zanieczyszczona-i-scieki/pomporozdrabniaczwilo-hidrainlift-i-wilo-hisewlift/promocja-dla-instalatorow/#.V3EPN6I9pSE
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v14.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v14.pdf
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ELCO to uznana marka europejska o 80-letniej tradycji. 
Jako światowy pionier w technologii systemów grzew-
czych oraz lider rynku szwajcarskiego, ELCO ma na kon-
cie ponad 1,7 miliona zainstalowanych systemów grzew-
czych w całej Europie.
ELCO oferuje szeroką gamę kotłów średniej i wysokiej 
mocy (od 70 kW do 1,9 MW) dla budownictwa komer-
cyjnego, publicznego oraz indywidualnego.
firma zapewnia również kompleksową obsługę od eta-
pu planowania inwestycji poprzez proces wdrożenia  
i konsultacje techniczne, aż po usługi w zakresie kon-
serwacji systemu grzewczego.
Od lipca 201 6 marka ELCO Heating solutions jest obec-
na na polskim rynku, a reprezentuje ją Ariston Thermo 
Polska sp. z o.o.
www.elco.com.pl

Elco – nowa marka na 
polskim rynku grzewczym

Junkers doceniony przez klientów i branżę

Marka Junkers otrzymała trzy niezależne wyróżnienia 
potwierdzające jej innowacyjność, mocną pozycję na 
rynku urządzeń i systemów grzewczych oraz zaufanie, 
jakim darzą ją konsumenci.
Pierwszą nagrodę Junkers otrzymał w konkursie Lider 
Instalacji, którego jury ocenia produkty pod względem 
innowacyjności i rozwiązań sprzyjających środowisku, 
bierze też pod uwagę działania marketingowe marki  
i popularyzację nowoczesnych technologii. Marka Jun-
kers została wyróżniona w kategorii „marketing i rozwój 
rynkowy firmy” za efekt synergii we wprowadzaniu mar-
ki Bosch do branży grzewczej i zmianę swojego wizerun-
ku na polskim rynku. doceniono też kompleksową we-
wnętrzną i zewnętrzną strategię komunikacyjną marki 
oraz skuteczne wykorzystanie narzędzi do wspierania 
sprzedaży i obsługi klientów w ramach Programu Au-
toryzowany Partner Junkers, infolinii dla specjalistów 

oraz Programu Partner-
skiego Junkers i platfor-
my zakupowej.
Junkers został doce-
niony także w rankin-
gu Budowlana Mar-
ka roku. W pierwszym 
kwartale 2016 r. roku AsM 
– Centrum Badań i Analiz ryn-
ku przeprowadziło ogólnopolskie badanie ankietowe 
wśród wykonawców branży budowlanej, aby poznać 
ich opinie na temat kilkudziesięciu grup asortymento-
wych materiałów budowlanych. Junkers został uhono-
rowany tytułem Brązowa Budowlana Marka roku 2016 
w kategorii kotły grzewcze.
Natomiast dzięki głosom oddanym przez konsumentów 
w badaniu realizowanym w ramach projektu Konsumenc-

ki Lider Jakości, marka Junkers uzyskała pierwsze miej-
sce w rankingu firm w dwóch kategoriach: „urządzenia  
i systemy grzewcze” i „pompy ciepła”. dzięki temu otrzy-
mała tytuł Konsumencki Lider Jakości 2016.

Spółka BTS częścią Grupy Bosch

Należąca do Grupy Bosch szwajcarska spółka sia Abra-
sives AG, producent systemów szlifowania, przejęła 
udziały swojego polskiego partnera, spółki BTs (Biu-
ro Technologiczne) z siedzibą w Goleniowie. 
Transakcja została sfinalizowana 1 lipca br. firma BTs 

współpracuje ze szwajcarskim przedsiębiorstwem od 
ponad 25 lat i jest odpowiedzialna za konfekcjono-
wanie i dystrybucję systemów szlifowania w Polsce  
i w krajach bałtyckich. 
Po połączeniu ze spółką sia Abrasives, BTs planu-

je stopniowo rozszerzać swoją działalność, a także 
przejąć produkcję systemów szlifowania oraz maga-
zynowania materiałów bazowych, które obecnie są 
zlokalizowane w szwajcarii. BTs zmieni nazwę na sia 
Abrasives Polska.

http://www.instalreporter.pl
http://www.wilo.pl/strona-glowna/produkty-i-zastosowania/woda-zanieczyszczona-i-scieki/pomporozdrabniaczwilo-hidrainlift-i-wilo-hisewlift/2-lata-gwarancji-i-opieki-serwisu-wilo-w-domu/#.V3DvuaKB6VQ
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2. edycja „Kongres budownictwa energooszczędne-
go oraz certyfikacji budynków” odbędzie się 21 paź-
dziernika 2016 roku w Warszawie podczas 6. Międzyna-
rodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności 
Energetycznej „rENEXPO Poland 2016”.
Na wydarzeniu poruszona będzie kwestia certyfikacji wie-
lokryterialnej. Inwestorzy, deweloperzy czy najemcy coraz 
częściej stawiają na budowle posiadające certyfikaty: LEEd, 
BrEEAM, dGNB, HQE. Obecnie w Polsce jest 437 obiektów 
certyfikowanych, spośród tego 80% to certyfikaty BrE-
EAM. dokumenty te wydaje się budynkom, które spełnią 
określone wymogi dla danego programu. są to m.in.: efek-
tywność energetyczna, jakość środowiska wewnętrznego, 
zarządzanie gospodarką wodną i odpadami, jakość mate-
riałów, konstrukcja budynku czy zrównoważona lokalizacja. 
W programie m.in.:
- przepisy prawne regulujące rynek budownictwa ener-
gooszczędnego oraz pasywnego,
- dyrektywy Parlamentu Europejskiego i rady w spra-
wie charakterystyki energetycznej budynków, 
- przyszłość budownictwa zrównoważonego w Polsce,
- podnoszenie efektywności energetycznej w istnieją-
cych budynkach,

- certyfikacja LEEd, BrEEAM, dGNB, HQE – przebieg pro-
cesu certyfikacji, przykłady, 
- Polska jako lider certyfikacji wielokryterialnej w Euro-
pie Środkowo-Wschodniej,
- Polskie certyfikaty budownictwa ekologicznego,
- dofinansowania do budownictwa energooszczędnego 
oraz na poprawę efektywności energetycznej budynków,
- materiały i technologie w budownictwie energoosz-
czędnym,
- rozwiązania IT do efektywnego zarządzania mediami,
- termowizja i badania szczelności budynków.
Więcej informacji www.renexpo-warsaw.com lub 
www.city-brand.pl

„Kongres budownictwa energooszczędnego oraz  
certyfikacji budynków” podczas RENEXO Poland 2016

25 czerwca telewizja TVN roz-
poczęła emisję programu, któ-
ry poruszy wyobraźnię każdego 
inwestora i widza w Polsce. Za-
chęcamy do oglądania „domu 
Marzeń”, bo o nim mowa, w każ-
dą sobotę, aż do końca sierpnia 
o godz. 20:00 (powtórka nie-
dziela 18:00). Nowy reality show 
to jedenaście odcinków, ponad 
dwa miesiące emocji oraz finał, 
w którym wygrają najlepsi i naj-
bardziej wytrwali. formuła pro-
gramu „dom Marzeń” zdobyła 
popularność już w 13 krajach, 
stając się światowym hitem.  
10 par uczestników w 11 odcin-
kach programu rywalizuje po-
między sobą budując i wykańcza-
jąc dom, jednocześnie walcząc o 
sympatię i zaufanie widzów oraz pozostałych uczestników.  
O tym, która z par opuści program zdecydują pozosta-
li uczestnicy. Ale klucze do wymarzonego domu jed-
nej z par przyznają widzowie, w wielkim finale na żywo. 
Nagrodą główną jest gotowy i urządzony dom, w sta-
rej Wsi pod Warszawą, o powierzchni 315 m2. do budo-

wy domu zostaną wykorzystane materiały i technolo-
gie wiodących producentów. Jednym z nich jest firma 
KAN. Wszystkie instalacje wodne i grzewcze będą wy-
konane w systemie KAN-therm, a ich montaż będzie 
można oglądać w programie.
Kliknij i oglądaj „Dom Marzeń” w TVN Player!

Oglądaj na antenie TVN, jak powstaje „Dom Marzeń” 
wyposażony w Systemy KAN-therm

http://www.instalreporter.pl
http://www.wilo.pl/strona-glowna/produkty-i-zastosowania/woda-zanieczyszczona-i-scieki/pomporozdrabniaczwilo-hidrainlift-i-wilo-hisewlift/promocja-dla-instalatorow/#.V3EPN6I9pSE
http://player.pl/programy-online/dom-marzen,63387.html


a k t u a l n o ś c i
6s t r.0 7 / 2 0 1 6

r
e

k
l

a
m

a

Przez 2 lata serwis Wilo wyczyści, naprawi bądź wymieni 
pomporozdrabniacz BEZPŁATNIE W DOMU KLIENTA!

Zamontuj pomporozdrabniacz Wilo 
i śpij spokojnie! Dowiedz się więcej o:

Wilo-HiDrainlift >>
Wilo-HiSewlift >>

sTOJAK INsTALATOrA dotarł do Zespołu szkół Ochrony 
Środowiska w Lesznie. To nagroda dla placówki, której 
uczeń, podczas kwietniowych targów INsTALACJE w Po-
znaniu, wygrał Mistrzostwa Polski Instalatorów dla szkół.
Pierwsze miejsce wywalczył wtedy uczeń leszczyńskiego 
ZsOŚ – Artur Wolański, który wszystkie czynności kon-
kursowe wykonał w 5 min oraz 10,10 sek. 24.06 nagrodę 
dla szkoły oficjalnie odebrała dyrektor Maria Koroniak.

finał Mistrzostw Polski Instalatorów dla szkół odbył 
się 28 kwietnia 2016 roku w Poznaniu podczas targów  
INsTALACJE (25-28.04.2016). dzień wcześniej o tytuł Mi-
strza walczyli zawodowi instalatorzy.
Partnerami – sponsorami Mistrzostw Polski Instalato-
rów oraz Mistrzostw Polski Instalatorów dla szkół 2016 
byli: AfrIsO, BrOTJE, GruNdfOs, LECHMA, TECE oraz 
VOGEL&NOOT.

Stojak Instalatora  
dla ZSOŚ w Lesznie

Program Instalator, podobnie jak rok temu, PODWAJA  
premię za montaż wybranych kotłów i pomp ciepła 
firmy Viessmann.

Od 11.07.2016 roku w ramach Akcji Lato otrzymuje się 
2x wyższą premię za montaż:

• kotła Vitodens 200-W,
• pomp ciepła (Vitocal 060-A,  
161-A, 200-s, 222-s, 242-s, 
200-G, 300-G, 350-G, 222-G, 
242-G, 333-G, 343-G, 300-A,  
Vitocaldens 222-f),
które bedą zamontowane i zare-
jestrowane w Programie Instala-
tor od 11.07.2016 do 31.08.2016.
Nie trzeba się nigdzie zgłaszać – 
wystarczy zarejestrwać urządze-
nia w Programie. Podwójna premia naliczy się automatycznie.
Ponadto dzięki akcji Viessmann „spokojna głowa”, skie-
rowanej do klientów końcowych możesz zyskać dodat-

kowe zlecenia na montaż i konserwację urządzeń, ponie-
waż zainteresowanie klientów pompami ciepła wzrośnie!
Więcej

Akcja Lato w programie Instalator

Czy wspólnota mieszkaniowa może zostać prosumentem?

Bardzo ważną zmianą w nowym kształcie ustawy o OZE 
jest brak szczegółowych wytycznych w odniesieniu do 
spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Nie wiadomo, 
czy mogą one zostać prosumentem.  
Zgodnie z czerwcową nowelizacją prosument to: odbior-
ca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej na 
podstawie umowy kompleksowej, wytwarzający energię 
elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mi-

kroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwią-
zane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowa-
ną ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej (dz.u. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm. 2) ), zwa-
ną dalej „ustawą o swobodzie działalności gospodarczej”.
Z tego przepisu nie wynika jednoznacznie czy spółdzielnie 
mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe produkujące ener-
gię na potrzeby własne budynków mogą być prosumentami. 

Wykorzystanie fotowoltaki do zasilenia, na przykład oświe-
tlenia na klatkach schodowych czy wind, przynosi spół-
dzielniom i wspólnotom wymierne oszczędności. Co wię-
cej, za sprawą funduszy unijnych, dzięki którym mogą 
sfinansować większą część inwestycji, jest to rozwiązanie 
w dwójnasób korzystne. Produkowana energia zapewnia 
zasilanie części wspólnych i obniży opłaty za mieszkania. 
Źródło: OPEus Energia 

http://www.instalreporter.pl
http://www.wilo.pl/strona-glowna/produkty-i-zastosowania/woda-zanieczyszczona-i-scieki/pomporozdrabniaczwilo-hidrainlift-i-wilo-hisewlift/2-lata-gwarancji-i-opieki-serwisu-wilo-w-domu/#.V3DvuaKB6VQ
http://programinstalator.pl/akcja-lato-2016-i-podwojne-premie-dla-uczestnikow-programu-instalator/
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Dojedź do klienta za darmo!

Odbierz 50 zł 
na paliwo

Dowiedz się więcej o:
Wilo-HiDrainlift >>
Wilo-HiSewlift >>

PROMOCJA!

Mobilna aplikacja Ariston QuickFix

Ariston wprowadził w czerw-
cu 2016 r. nową aplikację mo-
bilną przeznaczoną dla Auto- 
ryzowanych serwisantów –  
Ariston Quickfix. Aplikacja ma 
na celu ułatwienie diagnozy 
problemów z kotłem i gene-

rowanie propozycji ich rozwiązania. dostępna jest na 
platformach Google Play i Applestore.
Aplikacja, po zeskanowaniu aparatem telefonu lub 
tabletu kodu kreskowego z obudowy ko-
tła, jest gotowa do pracy. Na podsta-
wie wyświetlanych przez kocioł kodów 
błędów lub wprowadzonych symp-
tomów usterki uzyskuje się szcze-
gółowe instrukcje, jakie parame-
try i podzespoły należy sprawdzić  
w odpowiedniej kolejności. Ten al-
gorytm sprawdzania przeprowa-
dzi od diagnozy do rozwiązania 
problemu zaproponowanego 
przez aplikację.
Poza algorytmami napraw apli-
kacja zawiera również kom-
pletną dokumentację tech-
niczną i serwisową kotłów 
gazowych, wkrótce jej funk-
cjonalność zostanie rozsze-

rzona o pompy ciepła i elektryczne podgrzewacze wody.
dzięki funkcji oceny przydatności i trafności diagnozy 
aplikacji przez użytkownika – Ariston może ciągle ulep-
szać jej działanie. 
system został połączony z programem serwisowym 
Professional Team – teraz również użytkownicy wersji 
stacjonarnej programu mogą korzystać z podpowiedzi 
aplikacji na swoich komputerach.
użycie aplikacji ograniczone jest dla zalogowanych 
użytkowników – Autoryzowanych serwisantów Ariston.

VINSAR: kosztorysant instalacji sanitarnych, doradca 
techniczny, projektant instalacji sanitarnych
ELTECHMA INSTALACJE: inżynier budowy 
PM GROUP POLSKA: asystent projektanta 
GRUPA KAN: techniczny menadżer regionu 
WERIT POLSKA: specjalista ds. sprzedaży i obsługi klienta 
PW DEFRO: przedstawiciel handlowy 
WAVIN: przedstawiciel handlowy 
VIESSMANN: magazynier 
EKO HELIOS: instalator – monter 
SAINT-GOBAIN: specjalista ds. sprzedaży 
VTS: account manager 
WODMAX: przedstawiciel handlowy 
NIBE-BIAWAR: doradca techniczno-handlowy 
HERBUD: przedstawiciel handlowy 
INVENA: regionalny przedstawiciel handlowy 
WIWENT SERWIS: monter urządzeń 
SANPOL: przedstawiciel handlowy 
HERZ: asystent zarządu/asystentka zarządu 
VALVEX: regionalny kierownik sprzedaży
RUG RIELLO: pracownik ds. controllingu HR, pracownik 
ds. obsługi klienta, przedstawiciel handlowy,
WADWICZ: serwisant urządzeń grzewczych 
JANURA: projektant branży sanitarnej  
MIRBUD: kierownik – inżynier instalacji sanitarnych 
M-PROJEKT: asystent projektanta instalacji sanitarnych 
CUNDALL: starszy inżynier projektant 
HERZ: regionalny przedstawiciel

Purmo wykorzystuje najnowocześniejsze technologie 
nie tylko w procesie produkcji grzejników, ale również  
w celu ułatwienia wyboru najlepszego rozwiązania 
grzewczego. Purmo smartBox na smartfony z systemami 
Android lub iOs stanowi udogodnienie, ponieważ zde-
cydowanie usprawnia pracę projektanta i instalatora. 
dzięki prostemu w obsłudze narzędziu smartBox, któ-
re można bezpłatnie pobrać w polskiej wersji językowej 
na oficjalnej stronie internetowej Purmo, błyskawicznie 
zdobędziemy niezbędne informacje na temat oferowa-
nych przez markę grzejników oraz systemów ogrzewa-
nia płaszczyznowego. Po załadowaniu danych mamy 
dostęp do wszystkich katalogów, cenników, broszur  
i filmów instruktażowych nawet w trybie offline.
W dowolnej chwili uzyskamy również wgląd do boga-
tej galerii zdjęć przedstawiających inspirujące projekty 
wnętrz z wykorzystaniem grzejników Purmo. Za pomocą 
specjalnego kalkulatora bez problemu obliczymy wła-
ściwą dla danego pomieszczenia moc cieplną grzejni-
ka. Co więcej, aplikacja pozwali ustalić dane adresowe 
najbliższego dystrybutora Purmo, zaplanuje najprost-
szą trasę dojazdu i wyświetli mapę. 

Niewątpliwą atrakcją dla miłośni-
ków designu jest funkcja wizu-
alizacji grzejnika Purmo bezpo-
średnio na prawdziwej ścianie. 
Aplikacja daje możliwość wy-

próbowania pomysłów  
w realnym wnętrzu oraz 

utrwalenia uzyskane-
go efekty na zdjęciu. 
dodatkowym atutem 
Purmo smartBox jest 
stylowy i przejrzysty 
interfejs.
www.purmo.pl
www.purmo-
sfera.pl

Bądź „SMART” z Purmo Praca

http://www.instalreporter.pl
http://www.wilo.pl/strona-glowna/produkty-i-zastosowania/woda-zanieczyszczona-i-scieki/pomporozdrabniaczwilo-hidrainlift-i-wilo-hisewlift/promocja-dla-instalatorow/#.V3EPN6I9pSE
http://instalreporter.pl/praca/vinsar-doradca-techniczny-5/
http://instalreporter.pl/praca/vinsar-doradca-techniczny-5/
http://instalreporter.pl/praca/vinsar-projektant-instalacji-sanitarnych/
http://instalreporter.pl/praca/eltechma-instalacje-inzynier-budowy-3/
http://instalreporter.pl/praca/pm-group-polska-asystent-projektanta-instalacji-sanitarnych/
http://instalreporter.pl/praca/grupa-kan-techniczny-menadzer-regionu/
http://instalreporter.pl/praca/werit-polska-specjalista-ds-sprzedazy-i-obslugi-klienta-2/
http://instalreporter.pl/praca/pw-defro-przedstawiciel-handlowy/
http://instalreporter.pl/praca/wavin-przedstawiciel-handlowy-9/
http://instalreporter.pl/praca/viessmann-magazynier/
http://instalreporter.pl/praca/eko-helios-instalator-monter/
http://instalreporter.pl/praca/saint-gobain-specjalista-ds-sprzedazy/
http://instalreporter.pl/praca/vts-account-manager-7/
http://instalreporter.pl/praca/wodmax-przedstawiciel-handlowy-2/
http://instalreporter.pl/praca/herbud-przedstawiciel-handlowy-6/
http://instalreporter.pl/praca/invena-regionalny-przedstawiciel-handlowy-3/
http://instalreporter.pl/praca/wiwent-serwis-monter-urzadzen/
http://instalreporter.pl/praca/sanpol-przedstawiciel-handlowy-2/
http://instalreporter.pl/praca/herz-asystent-zarzaduasystentka-zarzadu/
http://instalreporter.pl/praca/valvex-regionalny-kierownik-sprzedazy/
http://instalreporter.pl/praca/rug-riello-pracownik-ds-obslugi-klienta-3/
http://instalreporter.pl/praca/rug-riello-pracownik-ds-controllingu-hr/
http://instalreporter.pl/praca/rug-riello-przedstawiciel-handlowy/
http://instalreporter.pl/praca/wadwicz-serwisant-urzadzen-grzewczych/
http://instalreporter.pl/praca/janura-projektant-branzy-sanitarnej-2/
http://instalreporter.pl/praca/mirbud-kierownik-inzynier-instalacji-sanitarnych/
http://instalreporter.pl/praca/m-projekt-asystent-projektanta-instalacji-sanitarnych/
http://instalreporter.pl/praca/cundall-starszy-inzynier-projektant/
http://instalreporter.pl/praca/herz-regionalny-przedstawiciel-ds-sprzedazy-3/
http://www.purmosfera.pl
http://www.purmosfera.pl
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Przez 2 lata serwis Wilo wyczyści, naprawi bądź wymieni 
pomporozdrabniacz BEZPŁATNIE W DOMU KLIENTA!

Zamontuj pomporozdrabniacz Wilo 
i śpij spokojnie! Dowiedz się więcej o:

Wilo-HiDrainlift >>
Wilo-HiSewlift >>

danfoss Poland zaprasza projektantów na cykl szkoleń 
online poświęconych najlepszym praktykom w projek-
towaniu pomp ciepła. Cykl składa się z trzech praktycz-
nych internetowych szkoleń. Każde szkolenie trwa 1,5 
godziny i oparte jest o konkretny przykład, zaczynając 
od najprostszego do przykładu o dużym stopniu skom-
plikowania. Na konkretnych obiektach zostaną omówio-
ne zagadnienia, które trzeba wziąć pod uwagę przy pro-
jektowaniu OZE. Następnie nastąpi dobór pompy ciepła 

najlepiej odpowiadającej potrzebom danej instalacji za 
pomocą intuicyjnego programu doboru HPC2. 
Pierwsze szkolenie odbyło się 12 lipca w temacie: dobór 
pompy ciepła na przykładzie budynku typu rezydencja lub 
budynek mieszkalny wielorodzinny. Kolejne odbędą się  
9 sierpnia i 13 września br. szkolenia poprowadzi Mi-
chał Mika, kierownik Produktu Pompy Ciepła danfoss. 
Michał Mika jest inżynierem z ponad 26-letnim doświad-
czeniem na rynku instalacji sanitarnych, od ponad 8 lat 

zajmuje się pompami ciepła. Na co dzień pomaga w pro-
jektowaniu instalacji, rozwiązywaniu zagadnień tech-
nicznych czy uruchamianiu pomp ciepła.
Aby wziąć udział w szkoleniu należy dokonać rejestracji.  
udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

Danfoss: cykl szkoleń online

Za nami finał szóstej edycji Akademii danfoss. Komisja 
rekrutacyjna składająca się z reprezentantów wszyst-
kich instytucji patronackich oraz członków kierownictwa 
danfoss Poland wybrała trójkę najlepszych studentów. 
W województwie mazowieckim 5000 zł stypendium, 
gwarantowane płatne praktyki w firmie danfoss Poland  
i roczną opiekę mentorską otrzymuje Magdalena Ostrow-
ska z uniwersytetu Warszawskiego; w województwie 
pomorskim zwycięzcami zostali: Maciej Cielątkowski 
z uniwersytetu Gdańskiego i Mateusz Goeck z Politech-
niki Gdańskiej. Laureaci konkursu rozpoczęli już płatne 
praktyki w danfoss Poland, a wkrótce zostaną objęci 
opieką mentorską dedykowanych ekspertów z danfoss. 
Wyboru finalistów dokonano na podstawie multimedialne-
go CV, w którym kandydaci prezentowali swoje dotychcza-
sowe osiągnięcia. W podjęciu tej decyzji pomógł też plan 
mentoringu, przedstawiający pomysły uczestników na swój 
dalszy rozwój pod okiem ekspertów danfoss. Komisja anali-
zowała także wyniki prezentacji case study z etapu półfina-
łowego oraz profile kandydatów opracowane przez specja-
listów Hr z danfoss na podstawie dokumentów i spotkań 
przeprowadzonych we wcześniejszych etapach programu. 
www.danfoss.pl/akademia

Laureaci 6. edycji 
Akademii Danfoss

Studia podyplomowe „Inwestycje w OZE”

Instytut Energetyki Odnawialnej w Warszawie oraz uni-
wersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zapraszają na studia 
podyplomowe „Inwestycje w odnawialne źródła energii – 
producenci energii z OZE, autoproducenci biznesowi i prosu-
menci” (V edycja w Warszawie). Program bazuje na doświad-
czeniach z poprzednich lat, ale bierze też pod uwagę nowe 
uwarunkowania. W programie studiów uwzględniono spe-
cjalną rolę szeroko rozumianej energetyki prosumenckiej, 
w tym tzw. prosumentów biznesowych i autoproducentów 
(energetyka przemysłowa) oraz nowych koncepcji techno-
logicznych (systemy hybrydowe i mikrosieci) oraz wpro-
wadzanych dopiero nowych rozwiązań organizacyjnych 
(klastry i spółdzielnie energetyczne). Program obejmuje:

• charakterystykę najważniejszych technologii OZE, ich 
zalety i wady, potencjał rozwoju,
• omówienie specjalnej roli energetyki prosumenckiej, 
systemów hybrydowych i mikrosieci oraz nowych na 
polskim rynku technologii takich jak fotowoltaika,
• szczegółowe omówienie metody LCOE w odniesieniu do kom-
pleksowej analizy porównawczej instalacji OZE do produkcji 
energii elektrycznej, ciepła i kogeneracji, w zestawieniu z tra-
dycyjną metodą oceny efektywności ekonomicznej inwestycji,
• oparte na inwestycjach w OZE modele biznesowe dla pro-
sumentów biznesowych i autoproducentów w energetyce 
przemysłowej oraz nowe modele biznesowe dla lokalnych 
systemów ciepłowniczych z OZE i z magazynami energii po-

zwalającymi zapewnić minimum 50% udziału zielonej energii,
• przedstawienie arkuszy ekonomicznych ukazujących 
metody liczenia i optymalizacji kosztów z uwagi na np. 
wybór lokalizacji inwestycji, wielkości inwestycji, jak rów-
nież optymalizacji finansowej,
• dobór technologii OZE, opracowywania studiów wy-
konalności i wniosków o kredyt i dotacje (zgodnie z no-
wymi wymaganiami uE) na wybrane inwestycje,
• omówienie na bieżąco i analizowanie propozycji kolej-
nych zmian prawnych.
Czas trwania i liczba godzin: 2 semestry, 168 godz. re-
krutacja do 30.09.2016 r.
Więcej informacji na stronie IEO

http://www.instalreporter.pl
http://www.wilo.pl/strona-glowna/produkty-i-zastosowania/woda-zanieczyszczona-i-scieki/pomporozdrabniaczwilo-hidrainlift-i-wilo-hisewlift/2-lata-gwarancji-i-opieki-serwisu-wilo-w-domu/#.V3DvuaKB6VQ
http://dobor48danfoss.pl/szkolenia-dla-projektantow/
http://ieo.pl/pl/projekty/studia-podyplomowe
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Wilo-HiSewlift >>

PROMOCJA!

Firma Wolf Technika Grzewcza sp. z o.o. na trzeci kwar-
tał roku zaplanowała kolejną serię specjalistycznych 
szkoleń. Uczestnicy spotkań, które odbędą się w So-
kołowie oraz we Wrocławiu, będą mieli okazję zapo-
znać się m.in. z zasadami montażu i uruchamiania urzą-
dzeń grzewczych oraz klimatyzacyjnych producenta.
Cykl prelekcji, zaplanowanych na trzeci kwartał 2016 roku, 
podzielony został na cztery bloki tematyczne. W ramach każ-
dego ze spotkań poruszony zostanie szereg specjalistycz-
nych zagadnień, związanych bezpośrednio z wykorzysta-
niem nowoczesnych rozwiązań z zakresu techniki grzewczej. 
szkolenia przeprowadzone zostaną w Centrach szkole-
niowych Wolf, znajdujących się w sokołowie i we Wro-
cławiu. Warunkiem wzięcia udziału w kursie jest przesła-
nie dokumentów firmy i wypełnionej ankiety (można ją 

pobrać ze strony internetowej www.wolf-polska.pl) na 
min. 5 dni przed szkoleniem na adres: serwis@wolf-pol-
ska.pl. Wszyscy uczestnicy seminariów otrzymają kom-
plet materiałów szkoleniowych. 
Harmonogram szkoleń

Kolejne szkolenia z autoryzacją od firmy Wolf 

dostępny budżet Mieszkania dla Młodych na 2017 rok może 
się skończyć w każdej chwili – alarmują eksperci. Osoby 
planujące zakup nieruchomości powinny się pospieszyć. 
dzięki dofinansowaniu mogą zaoszczędzić nawet kilka-
dziesiąt tysięcy złotych. rządowy program MdM zaplano-
wano na lata 2014-2018. Na każdy rok przewidziano inny 

budżet. W 2014 roku wykorzystano niespełna 35% środ-
ków, w 2015 roku nieco ponad 70%, a w 2016 roku wystar-
czyło 3,5 miesiąca, aby wyczerpały się w całości. Wciąż 
można rezerwować pieniądze przeznaczone na lata 2017-
2018. Obecnie zarezerwowano już ponad 80% tej kwoty. 
Źródło: rEd real Estate development

Środki w MdM zarezerwowane w 80% Kolejna edycja konkursu Panasonic Pro Awards

Po sukcesie pierwszej odsłony międzynarodowego kon-
kursu Pro Awards, Panasonic ogosił kolejną edycję i roz-
poczyna przyjmowanie zgłoszeń na najlepsze projekty 
wykorzystujące rozwiązania grzewczo-chłodzące Pana-
sonic Heating & Cooling. do udziału zgłaszać się mogą 
architekci, konsultanci, dystrybutorzy, inżynierowie i in-
stalatorzy systemów klimatyzacyjnych. Na zwycięzców 
czeka tygodniowa podróż do Japonii. 
Celem konkursu Panasonic Pro Awards jest wyłonienie 
najlepszych projektów, które cechuje niskie zużycie ener-
gii, pomysłowość, doskonałe wykonanie i spełnienie za-
łożeń inwestora. Prace można zgłaszać w 4 kategoriach: 

obiekty mieszkalne, ho-
telarsko-gastronomiczne, 
handlowe oraz komercyj-
ne. Zwycięzcy poszczegól-
nych kategorii będą mogli 
wziąć udział w tygodnio-
wej podróży do Japonii, 
podczas której odwiedzą 
między innymi główną sie-
dzibę Panasonic oraz inte-
ligentne miasto fujisawa. 
dla pozostałych uczestni-
ków także przewidziane są 
nagrody. 
Oprócz zwycięzców kate-
gorii głównych, jury wyłoni 

jeszcze trzech laureatów, autorów: najbardziej innowa-
cyjnego projektu, najlepszego projektu pod względem 
efektywności energetycznej oraz najlepszego projektu 
wykorzystującego systemy Panasonic GHP.
Na nadsyłanie prac firmy i osoby chętne mają czas do 
końca sierpnia. Instalacja wykorzystująca rozwiązania 
Panasonic może znajdować się w budynku mieszkal-
nym, komercyjnym lub placówce administracyjnej. Pod-
stawowy warunek, jaki musi spełnić projekt jest taki, by 
był on zrealizowany w okresie od 1 stycznia 2015 do 30 
czerwca 2016 roku. 
http://www.aircon.panasonic.eu/PL_pl/pro-awards/.
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Przez 2 lata serwis Wilo wyczyści, naprawi bądź wymieni 
pomporozdrabniacz BEZPŁATNIE W DOMU KLIENTA!

Zamontuj pomporozdrabniacz Wilo 
i śpij spokojnie! Dowiedz się więcej o:

Wilo-HiDrainlift >>
Wilo-HiSewlift >>

spółka Immergas spA, będąca właścicielem Immergas 
Polska, w czerwcu br. zmieniła skład zarządu. romano 
Amadei, który w 1964 założył spółkę Immergas wraz  
z Gianni Biacchi i Giuseppe Carra, przekazał zarządza-
nie firmą swojemu synowi – Alfredo Amadei.
Marka Immergas od początku była marką opierają-
cą się na solidnych, rodzinnych fundamentach. Od lat  
romano i Alfredo Amadei pracowali ramię w ramię, two-
rząc rozpoznawalną i cenioną na całym świecie markę, 
która obecnie posiada 10 oddziałów w różnych krajach 
oraz 3 fabryki zatrudniające około 700 pracowników.

– Przyjąłem powołanie na Prezesa i chciałbym wyrazić swo-
ją wdzięczność za zaufanie, jakim mnie obdarzono – sko-
mentował nominację Alfredo Amadei. Dołożę wszelkich 
starań, aby Immergas kontynuował swoją misję, którą od 
ponad 50 lat jest dostarczanie systemu grzewczego opar-
tego o jakość i innowacyjność. Najistotniejszym elementem, 
jaki miałem na uwadze podejmując decyzję i akceptując 
nowe wyzwanie zawodowe, jest świadomość, że mogę li-
czyć na wsparcie ze strony mojego ojca, który oprócz swo-
jej działalności w radzie dyrektorów Immergas, nadal bę-
dzie pracował jako przewodniczący spółki Immerfin SpA. 

Wraz z objęciem przeze mnie funkcji prezesa na stanowisko 
wiceprezesa Immergas powołano Alessandro Carra, co jest 
ważnym sygnałem woli naszych rodzin do dalszej współ-
pracy i inwestowania w rozwój i konkurencyjność marki Im-
mergas na świecie. 
Przed objęciem stanowiska prezesa, Alfredo Amadei, któ-
ry dołączył do Immergas w 1989 roku, swoją ścieżkę ka-
riery przeszedł przed wszystkie handlowe i operacyjne 
obszary firmy. Zajmował się całą fazą ekspansji marki na 
rynki międzynarodowe, która rozpoczęła się w 1996 roku 
wraz z otwarciem pierwszego oddziału firmy w Polsce.

Immergas Polska sp. z o.o., lider branży grzewczej na 
polskim rynku, informuje o zmianach w kadrze zarzą-
dzającej spółki.
14 czerwca br. do zespołu Immergas Polska dołączył Ma-
riusz Matejczyk, który objął stanowisko dyrektora han-
dlowego. Mariusz Matejczyk, absolwent AGH oraz stu-
diów MBA na uniwersytecie w Bristolu, posiada bogate 
doświadczenie zawodowe zdobyte na stanowiskach kie-
rowniczych w spółkach branży fMCG oraz w sektorze 
B2B branży automatyki przemysłowej.
dotychczasowe sukcesy zawodowe, doświadczenie  
w zarządzaniu międzynarodowymi projektami oraz 
umiejętność kierowania dużymi zespołami będą istot-
nym wzmocnieniem zespołu Immergas Polska.
sylwetkę nowego dyrektora handlowego Immergas 
przedstawimy w kolejnym numerze Ir. 

Alfredo Amadei prezesem Immergas spA Zarząd Immergas spA

Zmiany w składzie zarządu Immergas SpA Nowy dyrektor handlowy 
w Immergas
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http://www.wilo.pl/strona-glowna/produkty-i-zastosowania/woda-zanieczyszczona-i-scieki/pomporozdrabniaczwilo-hidrainlift-i-wilo-hisewlift/2-lata-gwarancji-i-opieki-serwisu-wilo-w-domu/#.V3DvuaKB6VQ


11s t r.0 7 / 2 0 1 6
P O R A D A

Odpowiedzi udzielił: Paweł Bocian
Kierownik Produktu centrale wentylacyjne Komfovent, Ventia sp. z o.o.

Rekuperacja – jak zintegrowana  
i inteligentna automatyka wpływa  
na oszczędności

Krok I Odzysk ciepła – 
czy tylko to się liczy?

Podejmując decyzję o za-
stosowaniu wentylacji mechanicznej 

(czy w domu, czy w biurowcu), inwestor 
zazwyczaj zwraca uwagę na stopień od-

zysku ciepła. To parametr, który daje wymierne ko-
rzyści – im wyższy stopień odzysku ciepła czy chło-
du, tym mniejsze koszty eksploatacji. Poza tym łatwo 
go sprawdzić i porównać, choć tu kryje się „pułapka”. 
W centralach wentylacyjnych z wymiennikiem krzy-
żowym, czy przeciwprądowym jest to maks. wartość 
mierzona w danej chwili, której nie da się uzyskać 
podczas średniorocznej eksploatacji, w przeciwień-
stwie do urządzeń z wymiennikiem obrotowym, gdzie 
średnioroczna sprawność oscyluje w okolicach 90%. 
Gdzie więc szukać dalszych oszczędności?

Krok II Zintegrowana auto-
matyka – wymierne korzyści
Projektując dany układ, nale-
ży zwrócić uwagę na system 
sterowania centralą wentyla-
cyjną. Poprawna praca urzą-
dzenia nie zależy jedynie od 
komponentów (np. wentylato-

rów), ale w dużej mierze od systemu sterowania. rynek 
oferuje szereg „tanich” rozwiązań. Niestety, na etapie 
montażu dochodzą dodatkowe koszty przeznaczone 
na zaprojektowanie automatyki (nieuwzględnionej  
w ofercie). Koszt czujników temperatury, ciśnienia, 
układu regulacyjnego oraz centrali, która połączy 
pracę wszystkich elementów w spójny system może 
wynosić od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.
rozwiązaniem jest wybór centrali wentylacyjnej wy-
posażonej w pełni zintegrowaną i okablowaną auto-
matykę. Korzyści to oszczędność czasu koniecznego 
na montaż urządzenia (niższe koszty uruchomienia 
centrali), eliminacja błędów montażowych, gwarancja, 
że wszystkie podzespoły oraz komponenty są ze sobą 
kompatybilne i odpowiednio skalibrowane do pracy. 
W uproszczeniu to tak, jakbyśmy mieli wybór pomię-
dzy samochodem z fabryczną klimatyzacją lub bez  
i sami chcieli ją „dosztukować”. Czy warto?
Inteligentna automatyka C5, w którą wyposażone są 
centrale Komfovent sprawia, że montaż jest wyjąt-
kowo prosty, a z uruchomieniem poradzą sobie na-
wet początkujący instalatorzy. Instalacja opiera się 
na połączeniu ze sobą sekcji (w większych centra-
lach), podłączeniu czujnika temperatury powietrza 
nawiewanego oraz zasilania i urządzenie jest goto-
we do pracy.

Krok III Świadome wykorzystywanie funkcji 
automatyki
Bogata w funkcje automatyka umożliwia zaprogra-
mowanie pracy tak, aby koszty eksploatacji zosta-
ły zminimalizowane. 
Wykorzystywanie do-
stępnych opcji pozwa-
la na obniżenie zużycia 
energii przez centralę 
wentylacyjną nawet 
o połowę. W jaki spo-
sób? Pokażemy to na 
przykładzie automaty-
ki Komfovent C5.
Czujnik jakości powie-
trza. Przede wszystkim 
automatyka dba, aby 
do pomieszczeń dostar-
czana była jedynie nie-
zbędna ilość powietrza. 
Nadmierna wentylacja 
jest bowiem jedynie 
stratą energii. użytkow-
nik może wybrać jeden 
z pięciu trybów pracy 
programowanych nie-

zależnie. Ponadto centrala może współpracować  
z dodatkowymi czujnikami jakości powietrza, które 
automatycznie dostosowują poziom wentylacji np. 
do aktualnego stężenia CO2, liczby przebywających 
osób, czy wilgotności zawartej w powietrzu. Zmia-
na poziomu wentylacji odbywa się w sposób auto-
matyczny jedynie na czas, w którym wybrane para-
metry zostaną przekroczone. 
Harmonogram pracy. Kolejny sposób to ustawie-
nie harmonogramu tygodniowego. W automatyce 
C5 użytkownik ma do dyspozycji 20 przedziałów cza-
sowych dla każdego dnia tygodnia. To pozwala pre-
cyzyjnie zaprogramować urządzenie zgodnie z tym, 
jak wykorzystywane są pomieszczenia. Jeśli w da-
nym obiekcie nikogo nie ma (zazwyczaj w biurach 
w nocy, w domach w dzień), intensywność wentyla-
cji może zostać odpowiednio zmniejszona. 
System VAV (zmienna ilość powietrza). W więk-
szych obiektach tj. szkoły, czy biurowce warto skorzy-

Centrala wentylacyjna Komfovent ze zintegrowaną automatyką C5
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stać z trybu VAV, tj. regulacji zmiennej ilości powietrza. 
układ ma za zadanie regulację poziomu wentylacji  
w zależności od liczby pomieszczeń aktualnie używa-
nych – pomieszczenia puste nie są po prostu wenty-
lowane lub wentylacja ogranicza się do niezbędnego 
minimum. W ten sposób dodatkowe koszty związa-
ne z układami VAV stosunkowo szybko zwracają się,  
a centrala wentylacyjna zużywa znacznie mniej energii. 
Liczniki zużytej i odzyskanej energii. Mowa 
o oszczędnościach, a co z ich weryfikacją? dzięki 
wbudowanym w automatykę C5 licznikom pracy 
użytkownik ma podgląd, ile energii udało się odzy-
skać na wymienniku ciepła, oraz ile łącznie energii 
zużyła centrala wentylacyjna. 
dzięki świadomemu podejściu do kwestii wentyla-
cji, odpowiedniemu zaprogramowaniu urządzenia  
i wykorzystaniu bogactwa funkcji, ogólne koszty eks-
ploatacji w skali roku mogą być niższe nawet trzy-
krotnie w porównaniu do ubogich rozwiązań, często 
projektowanych „na kolanie”. A przecież chodzi wła-
śnie o to, aby wentylacja przynosiła oszczędności,  
a nie generowała koszty.

Panel sterowania automatyki Komfovent 

O specyfice syfonów 
do brodzików  
i podłogowych

Jak dobierać i jakie wymagania stawiane są od-
pływom kanalizacyjnym do brodzików łazienko-
wych w budynkach?
Podstawowe wymagania, jakie stawia się odpływom 
kanalizacyjnym określa Polska Norma. Norma poda-
je wymagania między innymi w zakresie:
- wysokości zamknięcia wodnego syfonów;
- wydajności odpływu;
- odporności na temperaturę.

Pod pojęciem „zamknięcia wodnego” nie jest ro-
zumiana (choć często się tak przypuszcza) łączna 
wysokość słupa wody w syfonie, tylko wysokość słu-
pa wody, rzeczywiście zapobiegającego wydostawa-
niu się gazów kanalizacyjnych. 
Musimy mieć jednak świadomość, że 50 mm za-
mknięcia wodnego w syfonie powoduje, że wyso-

kość syfonu wannowego czy brodzikowego z takim 
zamknięciem będzie wynosiła co najmniej 80 mm. 
dla syfonów umywalkowych czy zlewozmywako-
wych to zwykle bez znaczenia. dla syfonów brodzi-
kowych czy w przypadku odpływów podłogowych, 
jest to już bardzo istotny parametr. Wysokość od-
pływu podłogowego bardzo często jest podstawo-
wym kryterium podczas wyboru produktu. Często 
uważa się, że niższy odpływ jest lepszy. systemy 
odpływowe muszą jednak spełniać nie tylko wy-
magania norm, ale także muszą odpowiadać użyt-
kownikowi w różnych sytuacjach montażowych. 
Producenci odpływów tak zoptymalizowali produk-
ty, by spełnić wymagania montażowe, a jednocze-

Odpowiedzi udzielił: Adam Brząkowski
Doradca techniczny Viega Sp. z o.o.

155

Technika odprowadzania wody – Podstawy

Syfon kanalizacyjny – wysokości zamknięcia wodnego

Syfon kanalizacyjny, napełniony wodą, sprawdził się jako skuteczna ochrona 
przed przedostawaniem się gazów kanalizacyjnych. Charakteryzuje się 
wysoką niezawodnością przy niewielkich wymaganiach pielęgnacyjnych. 

Warunkiem zapobiegania powstawaniu nieprzyjemnych zapachów 
w budynkach jest zachowanie wymaganego minimalnego poziomu 
zamknięcia wodnego.
Pod pojęciem zamknięcia wodnego nie jest rozumiana (choć często się 
tak przypuszcza) łączna wysokość słupa wody w syfonie, tylko wysokość 
słupa wody, rzeczywiście zapobiegającego wydostawaniu się gazów 
kanalizacyjnych (patrz ilustracja).

W budynkach należy stosować odpływy z syfonami i wysokością zamknięcia 
wodnego, wynoszącego co najmniej 50 mm. 
Jeżeli na obszarach zewnętrznych wykluczone jest powstawanie 
nieprzyjemnych zapachów przez wydostające się gazy kanalizacyjne, można 
zrezygnować z syfonów.

W przypadku odpływów balkonowych lub rynien, kończących się przed 
oknami dachowymi, montaż syfonów może być jednak celowy. W takich 
przypadkach zalecane są odpływy deszczowe z syfonem i koszem na liście.

W zależności od konstrukcji rozróżniane są następujące typy syfonów 
z zamknięciem wodnym:

rurowe,  •
syfony butelkowe lub  •
syfony dzwonowe.  •

    

Syfon

Odpływ podłogowy

Z zamknięciem 
wodnym 50 mm wg 
EN 1259

De�nicja:  
wysokość zamknięcia 
wodnego

Odpływ z zamknięciem wodnym 50 mm wg EN 1259: umywalkowy i podłogowy

Wysokość zamknięcia wodnego decy-
duje o skuteczności „odcięcia” się od 
zapachów z sieci kanalizacji. 
PN-EN 274 określa wysokość 50 mm, 
jako skuteczną barierę przed przedo-
stawaniem się zapachów. 

http://www.instalreporter.pl
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pływu, który chcemy zastosować. Pamiętajmy, aby 
przeanalizować wydajność baterii natryskowej wraz 
ze słuchawką czy deszczownią. do określenia wydaj-
ności powinniśmy znać maksymalne ciśnienie robo-
cze panujące w instalacji. 
Znając wydajność naszej armatury, dobieramy od-
powiedni odpływ. Zwróćmy uwagę, na podawaną 
przez producentów odpływów czy syfonów wydaj-
ność. Podawana wydajność jest określona zawsze 
dla czystego odpływu (który z czasem się zabrudzi) 
oraz przy tzw. wysokości spiętrzenia wody. Porów-
nania powinniśmy dokonywać dla takich samych pa-
rametrów odpływu.

śnie stworzyć produkt bezpieczny w użytkowaniu.
Odpływ podłogowy, którego wysokość wynosi mniej 
niż wysokość rury kanalizacyjnej wydaje się ide-
alnym rozwiązaniem do łazienek remontowanych  
w blokach. Co jednak z wysokością zamknięcia wod-
nego? Zamknięcie wodne w takich odpływach wyno-
si 20-25 mm, a czasami nawet mniej. dlaczego więc 
jest oferowany? Przy remontach łazienek nie mamy 
obowiązku restrykcyjnego trzymania się norm. Mamy 
jednak obowiązek stosowania produktów i rozwią-
zań bezpiecznych. 
W tym miejscu chciałbym zwrócić szczególną uwagę 
na kwestie bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że niskie za-
syfonowanie z nienormatywnym zamknięciem wod-
nym może skutkować szybszym odparowaniem wody 
z syfonu i przedostawaniem się zapachów z kanali-
zacji. Wysokość zamknięcia wodnego to tylko jeden 
z elementów mających wpływ na szybkość odparo-
wywania wody z syfonu. drugim i równie istotnym 
jest wielkość samego syfonu, a tym samym ilość 
wody która musi odparować, by syfon przestał peł-
nić swoją rolę blokady przed zapachami. Często zda-

rza się tak, że w syfonie nienormatywnym znajduje 
się więcej wody niż w tym o obniżonej wysokości za-
mknięcia wodnego.
Odwodnienia Advantix TOP dzięki specjalnej kon-
strukcji zapewniają małą wysokość odpływu zaled-
wie 80 mm, normatywne zamknięcie wodne, a po-
nadto bardzo dużą wydajność odpływu.

Zwróćmy uwagę na kilka zalet tego typu odpływu 
podłogowego. 
- rura kanalizacyjna nie jest na dole syfonu, a w jego 
górnej części. W związku z powyższym mamy moż-
liwość wykonania spadku na rurze przyłączeniowej;
- odpływ ma szeroki i duży korpus dzięki czemu do 
odpływu możemy włożyć spiralę do udrożnienia ka-
nalizacji;
- bardzo duża wydajność odpływu do 1,2 l/s.

W tym momencie doszliśmy do kolejnej cechy od-
pływów, którą określa Polska Norma – wydajności. 
Przede wszystkim podczas doboru odpływu do na-
trysku powinniśmy zwrócić uwagę na wydajność od-

Normalnie wysokość 
zamknięcia wodnego 
wynosi 50 mm

Jeśli w kanalizacji 
powstanie podciśnienie 
dzięlki komorze 
spiętrzającej tylko część 
wody zostanie wyssana

W zasyfonowaniu pozostaje 
wystarczająca ilość wody 
zabezpieczającej przed 
zapachami
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Jak wykorzystać 
słońce do chłodzenia?  
System SOLAR COOL

Jak stwierdzę, że im słońce mocniej świeci, tym 
jest cieplej –  to będzie trywialne. Jak dodam, że im 
słońce mocniej świeci, to urządzenia klimatyzacyj-

ne potrzebują więcej energii, żeby utrzymać kom-
fortową temperaturę – również nie będzie niespo-
dzianką, każdy użytkownik klimatyzacji odczuł to 

bowiem niejednokrotnie na własnym portfelu. Jed-
nak słońce jest w naszym świecie najpotężniejszym 
źródłem energii i może by można je wykorzystać wła-
śnie wtedy, kiedy tej energii potrzebujemy więcej.  
Otóż można… 

Gdzie to można stosować i jakie korzyści 
wynikają z tego dla użytkownika? 
system o nazwie sOLAr COOL można stosować do 
każdego urządzenia chłodniczego: klimatyzatora 
split i Multi, systemu Vrf, agregatu skraplającego do 
central wentylacyjnych czy np. do systemów chłod-
niczych komercyjnych chłodni, lad chłodniczych  
w sklepach, urządzeniach chłodniczych do proce-
sów produkcyjnych. 

Jakich korzyści można się spodziewać? 
Korzyści są oczywiście zależne od kilku czynników, 

liczby dni słonecznych, liczby godzin pracy, jednak 
doświadczenia użytkowników wskazują, że należy się 
spodziewać wzrostu wskaźnika EEr o ok. 40-50%, 
co przełoży się na spadek zapotrzebowania energii 
na poziomie ok. 40-60%, jest to, więc bardzo efek-
tywne odciążenie systemu chłodniczego. dodatko-
wą korzyścią jest zwiększenie okresu bezawaryjnej 
pracy sprężarki. 

Następne pytanie, które się nasuwa, to czy mamy 
jakąś korzyść z systemu w okresie zimowym, kie-
dy urządzenie chłodnicze może pracować w trybie 
pompy ciepła? Oczywiście tak. Panele słoneczne,  
a w przypadku sOLAr COOL są to kolektory próżnio-
we, korzystają tylko z energii promieniowania, tem-
peratura zewnętrzna nie ma znaczenia dla efektyw-
ności pozyskiwania energii. 
W Polsce jest średnio 1800 godzin słonecznych z cią-
gu roku (np. dla Warszawy 2205, dla szczecina 1553), 
a sezon grzewczy trwa często prawie 8 miesięcy,  
a więc znaczna część tych godzin przypada na okres, 
w którym urządzenia wykorzystywane do klimaty-
zacji komfortu pracują w trybie grzania. W tym okre-
sie można korzystać ze wsparcia słońca i podnieść 
wskaźnik COP. 

Kolektory słoneczne zamiast ogniw 
fotowoltaicznych?
Energię słoneczną można oczywiście wykorzystać do 
wspierania sprężarek zasilanych energią elektrycz-
ną jeszcze w inny sposób. Osoby interesujące się od-
nawialnymi źródłami energii na pewno spotkały się  
z panelami fotowoltaicznymi. 
Panele służą do produkcji energii elektrycznej i też 
oczywiście mogą wspierać systemy chłodnicze, do-
starczając do systemu tanią energię elektryczną. Nie 
podnoszą one, co prawda wskaźników efektywności 
energetycznej, ale mogą obniżyć koszty eksploata-
cyjne. różnica pomiędzy tymi dwoma sposobami ob-
niżenia kosztów widoczna jest w dwóch obszarach. 
dla instalacji o mocy 28 kW, jeden kolektor sOLAr 

Odpowiedzi udzielił: Michał Zalewski
Kierownik sekcji szkoleń KLIMA-THERM S.A.

1   Zasada działania systemu sOLAr COOL

Kolektory słoneczne są znane od 
dawna, jednak wykorzystywane 
były głównie do ogrzewania, stoso-
wanie ich do chłodzenia jest nowym 
podejściem. W tym roku na polskim 
rynku wprowadzono właśnie taką 
technologię. Istota jej działanie po-
lega na zwiększaniu energii we-
wnętrznej czynnika chłodniczego 
w fazie gazowej. Próżniowy kolek-
tor montuje się pomiędzy sprężarką 
a skraplaczem. W efekcie absorbcji 
przez czynnik chłodniczy dodatko-
wej energii pochodzącej ze słońca 
znacznie zwiększa się prędkość mo-
lekuł gazowych i przy niezmienio-
nym przepływie masowym przez 
parownik sprężarka pracuje z dużo 
mniejszymi obrotami, zużywając 
mniej energii. Tyle fizyki zjawiska. 
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COOL odpowiada 13 panelom fotowoltaicznym (przy 
zbliżonej powierzchni zabudowy), a koszt inwesty-
cyjny jest blisko 10-krotnie niższy. 
Na koniec warto jeszcze zwrócić uwagę na sposób 

zabudowy. Kolektory sOLAr COOL mogą być za-
montowane na urządzeniach, które przeważnie stoją 
na dachu w miejscach nieosłoniętych, dzięki czemu 
praktycznie nie zajmują dodatkowej powierzchni. 

3   Przykładowa Instalacja sOLAr COOL

2   Porównanie technologii sOLArNYCH o mocy 28 kW

  Jeśli nasz inwestor, czy klient w sklepie decy-
duje się na zakup kotła na paliwa stałe, do wyboru 
ma szeroką gamę urządzeń: kotły na wszystko tzw. 
śmieciuchy, kotły z podajnikiem na ekogroszek, ko-
tły z podajnikiem tłokowym na miał kwalifikowany, 
kotły zgazowujące oraz kotły pelletowe.

Proste przeliczanie mocy…
Generalnie inwestor powinien zlecić wykonanie au-
dytu energetycznego/projektu obejmującego do-
kładne obliczenie zapotrzebowania na moc ciepl-
ną obiektu, abyśmy wiedzieli, o jakiej mocy kocioł 
mu dobrać.
Ale mało kto to robi i najczęściej instalatorzy czy 
sprzedawcy dobierają moc na prostym przeliczniku 
sprzed… 20 lat. Tylko wtedy mało kto myślał o do-
brej izolacji termicznej budynku i zapotrzebowanie 
na 1 m2 było wysokie, czyli 1 kW na 10 m2 (a więc na 
150 m2 kocioł 15 kW, ale dla pewności dobierało się 
20 kW). Tym samym tokiem myślenia dobiera się ko-
tły w współczesnych domach, ale tu izolacja jest już 

dużo lepsza i powinno się liczyć na poziomie 0,6 kW  
na 10 m2, czyli 150 m2 = 9 kW i już koniecznie bez do-
datkowego zapasu „dla pewności”.

Najlepiej kocioł na wszystko, ale…
To samo tyczy się wyboru paliwa… Inwestorzy chcie-
liby najlepiej jakby kocioł był na wszystko, z dodat-
kowym rusztem, by spalić pozostałości po budowie 
lub gałęzie z ogrodu… Nie chciałem pisać śmieci, 
gdyż jest to nielegalne, ale wszyscy widzimy w zimę 
dym z komina czarny i tak duszący, że ciężko oddy-
chać i naprawdę nie jest to normalny proces spala-
nia paliw stałych.
dlatego producenci kotłów w odpowiedzi na za-
potrzebowanie rynku zaczęli produkować kotły  
z palnikiem rynnowym, w których możemy spalać 
ekogroszek, miał kwalifikowany, pellet oraz owies do-
datkowo wyposażonych w ruszt wodny. Na papierze 
wygląda super, możemy spalać wszystko i mamy po-
łączenie kotła automatycznego z ręcznym, z tym, że 
ruszt wodny rzadko kiedy jest używany… ze względu 

Jak radzą sobie 
instalatorzy, dobierając 
klientowi kocioł  
na paliwa stałe

Z praktyki rynkowej...

KonrAd MroZiK
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na wygodę. Jeśli automat działa, po co się męczyć  
i pilnować ognia, by nie zagotować wody i by nie 
wygasło.  dlatego ruszt wodny oprócz produkcji sa-
dzy w kotle nie spełnia żadnej roli, a proszę pamię-
tać, że 1 mm sadzy na ściankach wymiennika kotła 
powoduje spadek sprawności o 5% (czym wyższa 
efektywność wykorzystania paliwa, tym mniej ko-
cioł potrzebuje paliwa). 

Testowanie paliw…
dalej, mając taki kocioł, inwestorzy testują różne pa-
liwa. Na pierwszy ogień idzie ekogroszek, pali się do-
brze, konsumpcja jest na rozsądnym poziomie, ale 
produkuje sporo popiołu i pyłu z węgla, czyli wszystko 
dookoła jest czarne. To samo z miałem, jeżeli chodzi 
o kurz i popiół, ale ustawienie kotła już jest trudniej-
sze oraz paliwa idzie znacznie więcej. Owies ciężko 
dostać i bardzo brudzi kocioł oraz zużywa się go oko-
ło 50% więcej niż ekogroszku. Zostaje więc pellet pa-
kowany w workach np. po 15 kg. Zawartość popiołu 
kształtuje się na poziomie 1-3%, czyli z 1 tony peletu 
otrzymujemy zaledwie od 1 do 3 kg popiołu, który 
można podsypać pod drzewka jako nawóz.
W palnikach retortowych (żeliwnych, bo tylko w nich 
producent dopuszcza palenie peletem) czy w pal-
nikach rynnowych konsumpcja peletu jest większa  
o około 10-20%  i tu inwestor zadaje sobie pytanie, 
jak ograniczyć spalanie, nie zmieniając jednak pali-
wa z peletu, ponieważ jest czysto. Cena też podob-

na do ekogroszku, ale koniec z ciężkim i kłopotliwym 
do pozbycia się popiołem.

A więc pelet i kolejna decyzja: jaki kocioł…
dlatego bardzo dobrym rozwiązaniem jest nietra-
cenie czasu na testy z rożnymi paliwami, a doradze-
nie klientowi od razu kotła przeznaczonego tylko do 
spalania pelletu. A teraz zaczyna się nowy problem: 
który kocioł wybrać? Ceny zaczynają się od 5 tys. do  
35 tys. zł za urządzenie. Na co więc zwrócić uwagę? 
Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy uświado-
mić inwestorowi, z jakimi problemami może się spo-
tkać, ponieważ z jakością paliw bywa różnie, a szcze-
gólnie z peletem (zawiera on sztuczne dodatki np. 
lakiery, korę, piasek i inne). Oznacza to dla naszego 
użytkownika, że każdy sztuczny dodatek bardziej bru-
dzi kocioł, a dodatek piasku tworzy w palniku pele-
towym skorupę ze szkła (wynika to z połączenia: wy-
soka temperatura + piasek), która może uszkodzić 
palnik. W najlepszym przypadku będzie trzeba roze-
brać palnik i wyczyścić dokładnie ze spieku, w naj-
gorszym wymienić cały palnik. To ostatnie jest bar-
dzo mało prawdopodobne, ale widziałem już palniki, 
w których doszło do spalenia całej elektroniki. dlate-
go, jeżeli już kocioł peletowy, to najlepszym wyborem 
będzie model z automatycznie czyszczonym palni-
kiem. Wentylator robi wtedy przedmuch „oczyszcza-
jący” (z mocą 100%), dodatkowo też ruchome części 
w palniku umożliwiają dokładnie wyczyszczenie pal-

nika ze wszystkich spieków. Jeżeli konsumpcja pali-
wa ma być jak najmniejsza, kocioł z automatycznym 
czyszczeniem wymiennika jest wprost obowiązkowy 
i tu warto wybrać urządzenie z wymiennikiem ruro-
wym z zawirowaczami, które są poruszane przez do-
datkowy motoreduktor. Jeszcze raz przypomnę, że 
1 mm nagaru na ściankach kotła zmniejsza spraw-
ność o 5%, czyli jeżeli kocioł nie będzie czyszczony 
przez miesiąc, powstanie warstwa nagaru o grubo-
ści 3-4 mm, sprawność spadnie o 15-20%, a zużycie 
paliwa znacznie wzrośnie.
W okolicach 9-15 tys. złotych oferowane są kotły pol-
skich producentów z automatycznym czyszczeniem 
palnika oraz wymiennika. Na rynku zdarzają się „pe-
rełki” z bardzo dużą pojemnością wodną 190 l i ko-
cioł pracuje wtedy także jako „akumulator” ciepła. 
Jest to bardzo dobre rozwiązanie, jeżeli w danym 
obiekcie/domu będzie wykonane  ogrzewanie pod-
łogowe na dużej powierzchni. 
Każdy kocioł peletowy automatycznie się rozpala  
i wygasza w przypadku braku odbioru ciepła. Nowe 
domy w miarę szybko się nagrzewają i bardzo dłu-
go trzymają ciepło, dlatego często jest, tak że urzą-
dzenie pracuje tylko parę godzin dziennie, co ogra-
nicza ilość spalanego paliwa.

Komfort c.w.u. latem
Kocioł peletowy może także automatycznie praco-
wać latem wtedy tylko na potrzeby przygotowania 
ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Kocioł peletowy, który 
sam się rozpala, grzeje wodę w zasobniku c.w.u. (bo-
ilerze) współpracującym z kotłem do zadanej przez 

użytkownika temperatury. Gdy zostaje ona osiągnię-
ta, kocioł się wyłącza, gdy zaś ciepła woda zostanie 
zużyta i jej temperatura w zasobniku spadnie, kocioł 
znów sam się odpali, dogrzeje wodę i znów się wy-
łączy i tak przez całe lato. dlatego zalecam, aby za-
sobniki c.w.u. były większe niż standardowo zaleca-
na pojemność 150 l, minimum 200 l, wtedy bowiem 
kocioł rzadziej będzie się włączał.    
Podsumowując, jeżeli inwestor chce mieć czysto  
i wygodnie, a dodatkowo tanio (ceny peletu kształ-
tują się od 500 zł do 1000 zł za tonę), zachęćmy go 
do zainwestowania w dobry kocioł peletowy i nie-
oszczędzania na instalacji, a użytkownik nie bę-
dzie  musiał wtedy często „wizytować” tej kotłowni. 
Jego wizyta w kotłowni ograniczy się do czynno-
ści uzupełnienia paliwa i raz na 2-3 miesiące wy-
brania popiołu.  

Jako ciekawy i życia wzięty przykład rozsądnego cenowo ogrzewania peletem, mogę zapre-
zentować energooszczędny dom o pow. użytkowej 120 m2 jednego z moich klientów. W domu 
tym instalacja c.o. została wykonana tylko jako system ogrzewania podłogowego, kocioł oczy-
wiście jest peletowy o mocy 12 kW (z automatycznym czyszczeniem palnika oraz wymiennika), 
w układ został wpięty bufor ciepła multiwalentny (konstrukcji zbiornik w zbiorniku) 1000/300. 
Układ pompowy z pompą autoadapt oraz sterowaniem temperaturą w każdym pokoju (śred-
nia temp. w domu wynosiła 22°C).  Na ogrzewanie tego domu w sezonie grzewczym od paź-
dziernika do końca kwietnia zużyto zaledwie 2 tony peletu!

ruchome części automatycznie czyszczonego palnika w kotle peletowym firmy Nibe
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zaś ilość dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń 
wydzielających się z materiałów budowlanych, mebli  

i elementów wyposażenia wnętrz (kleje, impregnaty 
itp.) skutkami takich działań może być złe samopo-

  Grawitacja nie zawsze skutecznym 
systemem wentylacji

Każde mieszkanie i każdy dom muszą mieć zapew-
niona sprawną wentylację. Wynika to oczywiście  
z przepisów i odpowiednich norm, ale powstały one 
z troski o nasze zdrowie i bezpieczeństwo. Wraz z roz-
wojem technologii normy też ulegają zmianom, ale 
nikt nie kwestionuje podstaw ich istnienia. Wentyla-
cja mechaniczna umożliwia stałą wymianę powietrza  
w domu w przeciwieństwie do wentylacji grawita-

cyjnej, której wydajność zależy od wielu czynników 
(prędkości i kierunku wiatru, różnicy temperatury itp.). 
Mając wentylację grawitacyjną, nie mamy na nią żad-
nego wpływu, raz działa, raz nie, a czasami zastana-
wiamy się, czemu dmucha zimne powietrze z kratki do 
środka. stosując nowoczesne, szczelne okna wydaje 
nam się, że oszczędzamy na ogrzewaniu. W rzeczywi-
stości szczelne okna zaburzają pracę instalacji wen-
tylacji grawitacyjnej, brak wentylacji to niższe koszty 
ogrzewania, ale też problemy. Przy zbyt małej wen-
tylacji zmniejsza się w powietrzu ilość tlenu, rośnie 

Coraz częściej budujący dom starają się stosować 
nowoczesne materiały i rozwiązania, które poprawiają 
komfort mieszkania i zmniejszają koszty późniejszej 
eksploatacji, czyli zapewniają niższe rachunki za energię. 
Jednym z takich nowoczesnych rozwiązań jest wentylacja 
mechaniczna z odzyskiem ciepła – rekuperacja. Poniżej 
postaram się przedstawić kilka zaleceń, jak powinno 
się prawidłowo wykonać rekuperację w domu i jakich 
błędów unikać. Informacje powinny być pomocne zarówno 
inwestorowi, jak i wykonawcy takich instalacji. 

Jakich błędów unikać  
w systemach z rekuperacją?

Rekuperacja w domu krok po kroku

GrZeGorZ KitlińsKi

Rekuperacja najprościej mówiąc to odzysk ciepła z powietrza zanieczyszczonego, 
usuwanego z domu do powietrza świeżego nawiewanego do pomieszczeń. 
Powszechnie rekuperatorem nazywana jest centralka wentylacyjna zbudowana  
z filtrów powietrza, wentylatorów – wywiewnego i nawiewnego oraz wymiennika  
ciepła, w którym powietrze dopływające do domu ogrzewa się, odbierając ciepło od 
powietrza wywiewanego. Strumienie powietrza oczywiście nie mieszają się ze sobą. 
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czucie domowników oraz pojawienie się wilgoci na 
powierzchni ścian, a z czasem pleśni.

Rekuperacja nie zastąpi klimatyzacji

Część inwestorów myśli, że rekuperacja z wymienni-
kiem gruntowym zastąpi im klimatyzację. Tak nie bę-
dzie. rekuperator o wydajności 300 m3/h dostarcza-
jąc do domu powietrze o temperaturze 18°C w okresie 
lata, zapewnia zaledwie około 0,7 kW „chłodu” na cały 
dom, podczas gdy zyski ciepła np. tylko dla salonu 
mogą wynosić około 3-4 kW. Zapewni więc pewne 
schłodzenie powietrza wewnątrz, ale nie na poziomie 
sprawnie działających klimatyzatorów w upalne dni.

Konieczny projekt systemu wentylacji 
z odzyskiem ciepła

Pierwszym krokiem jest wykonanie projektu i można 
powiedzieć, że to pierwszy i najważniejszy etap. Ko-
nieczna jest rozmowa z projektantem lub inną oso-
bą posiadającą doświadczenie w systemach reku-
peracji i sprecyzowanie oczekiwań inwestora co do 
przyszłego działania takiej instalacji. 
Gotowe projekty domów, które najczęściej są kupo-
wane mają wentylację grawitacyjną. Tak jest w 95% 
przypadków. Instalacja systemowa, która jest w ofer-
cie części producentów, zajmuje w domu miejsce. 

Najczęściej o rekuperacji inwestorzy zaczynają my-
śleć jak dom stoi w stanie surowym wraz z kominami 
wentylacji grawitacyjnej. Te kominy to niepotrzebny 

wydatek, jeżeli planowana jest wentylacja mecha-
niczna. Jak widać w pierwszym etapie można za-
oszczędzić sporą ilość gotówki, odpowiednio przy-
gotowując inwestycję na lata. Jeżeli jednak dom już 
stoi, a inwestor postanowił wyposażyć go w reku-
perację, to nie znaczy, że można pominąć oblicze-
nia zapotrzebowania powietrza, doboru urządzenia 
i obliczenia instalacji. Zawsze przed rozpoczęciem 
montażu inwestor powinien wymagać od wykonaw-
cy przedstawienia takich obliczeń. Nie jest to trud-
ne ani bardzo czasochłonne dla standardowego 
domu. Poniżej przykład obliczeń i dobór urządze-
nia. Obliczając zapotrzebowanie powietrza dla po-
mieszczeń korzystamy z normy PN-83/B-03430 ze 
zmianą Az3:2000 „Wentylacja w budynkach miesz-
kalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej – wymagania”. 
Powietrze nawiewamy do pokoi w ilości:
- około kubatury pokoju ,
- minimum 20 m3/osobę, 
- nie mniej niż 30 m3/pokój.
Powietrze wywiewamy z pomieszczeń „brudnych” 
zgodnie z normą.
Korytarze są wentylowane pośrednio.

Dobór odpowiedniego rekuperatora

Ilość powietrza powinna być zbilansowana, czyli ilość 
powietrza nawiewanego ma być równa ilości powie-
trza wywiewanego. Wtedy rekuperator osiąga swo-
ją maksymalną sprawność. dla naszego przykładu 
ilość powietrza nawiewanego wynosi 280 m3/h. Te-
raz powinniśmy naszemu inwestorowi dobrać re-
kuperator. urządzenie może pracować na jednym 
z 3 lub 4 biegów (na każdym biegu z inną wydajno-
ścią). dobierając urządzenie, najczęściej patrzymy na 
jego wydajność na najwyższym biegu. Jest to związa-
ne z kosztami urządzeń, większe jest zawsze droższe, 
a instalację i tak będziemy liczyć dla obliczonego już 
zapotrzebowania powietrza. Wybieramy urządzenie, 
które zapewni nam wydajność 280 m3/h. 

Na dom o powierzchni 120-180 m2 
wypada około 30 odcinków rur (około 
200 m.b.) o średnicy 75-90 mm. Jeżeli 
nie będzie przewidziane na nie miejsca 
przed rozpoczęciem budowy, to póź-
niej będzie tylko i trudniej, i drożej. 

http://www.instalreporter.pl


Opory i możliwości regulacji

Mając już wybrane urządzenie, przystępujemy do obli-
czenia oporów naszej instalacji wentylacji. Nawiewną 
i wywiewną liczymy oddzielnie, ponieważ są to dwie 
oddzielne instalacje, każda ze swoim wentylatorem. 

Poprawna praca rekuperatora zależy w dużej mierze 
od oporów instalacji. spręż dyspozycyjny dla mak-
symalnej wydajności w większości rekuperatorów to 
150-180 Pa. Zalecane przez producentów urządzeń 
opory instalacji to 30-130 Pa. Aby instalacja dostar-
czała świeże powietrze w założonej ilości do poszcze-
gólnych pomieszczeń, opory każdego obiegu powin-
ny być takie same (opór od czerpni do anemostatu  
w danym pokoju to 1 obieg). Wykonanie często odbie-
ga od tego co na papierze, ale różnice w długościach 
rur nie będą duże i tym samym taką instalację będzie-
my mogli wyregulować. Przy źle wykonanej instalacji 
(bez obliczeń) regulacja nie będzie możliwa, często 
również urządzenie nie zapewni odpowiedniej wy-
dajności. Poprawki wtedy są już z reguły niemożliwe 

i możemy powiedzieć, że pieniądze poszły w błoto. 
I jeszcze tylko uwaga co do lokalizacji: czerpnię po-
wietrza powinniśmy umieszczać na ścianie północ-
nej lub wschodniej. 

Hałas, czyli… jak go tłumić

Kolejnym ważnym elementem instalacji są tłumiki aku-
styczne. Wentylatory w rekuperatorze generują hałas, 
który przenosi się do pomieszczeń przez sieć kanałów. 

Nie testujmy takiej instalacji w czasie prac budow-
lanych, ponieważ poziom tła jest większy od hałasu 
generowanego przez urządzenie. systemowe kana-
ły wentylacyjne mogą być prowadzone w ścianach  
i podłogach. Mogą być zalane w wylewce np. w pod-
łodze 1. piętra jako rozprowadzenie dla parteru. dla 
pomieszczeń poddasza kanały powinny się znaleźć 
w warstwie izolacji stropu. sam rekuperator powi-
nien być zamontowany w pomieszczeniu technicz-
nym lub poddaszu. Warunki są tylko dwa: 
1. w pomieszczeniu temperatura musi zawsze być 
powyżej 0°C,
2. konieczna jest przestrzeń na serwisowanie urzą-
dzenia.
Po wykonaniu wszystkich prac należy wykonać po-
miary i wyregulować instalację. To ostatnia rzecz, 
jaką mamy do zrobienia.  

Centrale wentylacyjne zgodne
z EKOPROJEKTEM

C4PLUS C3C4.1 C3.1/C5.1

Budynki mieszkalne (SWM)
wydajność do 1000 m3/h

Budynki niemieszkalne (SWNM)
wydajność od 1000 m3/h do 100000 m3/h

Potwierdzona efektyw-
ność przez EUROVENT.

System PLUG&PLAY ze 
zintegrowaną automatyką.

Automatyka
A+ Oszczędność energii. 

Zaawansowane funkcje 
automatyki w standardzie.

Domekt R
centrale wentylacyjne z obrotowym
wymiennikiem ciepła

Domekt RHP
centrale wentylacyjne z wymiennikiem 
obrotowym i pompą ciepła

Domekt P
centrale wentylacyjne z wymiennikiem 
krzyżowym

Domekt CF
centrale wentylacyjne z wymiennikiem 
przeciwprądowym

Domekt S
centrale wentylacyjne nawiewne oraz 
wyciągowe

Verso R
centrale wentylacyjne 
z wymiennikiem obrotowym

Verso RHP
centrale wentylacyjne z wymien-
nikiem obrotowym i pompą ciepła

Verso P
centrale wentylacyjne 
z wymiennikiem krzyżowym

Verso CF
centrale wentylacyjne z wymien-
nikiem przeciwprądowym

Verso S
centrale wentylacyjne nawiewne 
oraz wyciągowe

www.ventia.plWyłączny przedstawiciel na terenie Polski
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Na opór instalacji składają się opo-
ry liniowe (opór rur rozprowadzają-
cych) oraz miejscowe (np. czerpnia 
powietrza). I tu nie wykonując obli-
czeń, instalatorzy często popełniają 
błąd, montując czerpnię powietrza 
o takiej samej średnicy, jak kanał 
wentylacyjny doprowadzający świe-
że powietrze do urządzenia. Opory 
miejscowe na czerpni wynoszą wte-
dy powyżej 50 Pa, a prędkość powie-
trza do 4 m/s. Stosując czerpnię o 
większej średnicy (prędkość powie-
trza na czerpni w powierzchni net-
to powinna być poniżej 2 m/s) opór 
miejscowy spada do 12 Pa. 

Moc akustyczna generowana przez 
wentylator do kanału na najwyższej 
prędkości bez zastosowania tłumi-
ka wynosi około 70 dB(A). Konieczne 
jest stosowanie tłumików (przynaj-
mniej 1,5 m) na instalacji od strony 
pomieszczeń zarówno nawiewnej, jak 
i wywiewnej. Prawidłowo wykonanej 
instalacji nie słychać w domu na żad-
nej prędkości pracy urządzenia. 

http://www.ventia.pl
http://www.instalreporter.pl


20s t r.0 7 / 2 0 1 6
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

wadzania poszczególnych rodzajów pomieszczeń  
w budynku np. pokoje dzienne, sypialnie, kuchnia itd. 
do tego celu służą trzy zakładki. Pierwsza z zakładek 
odpowiada za pomieszczenia, do których nawiewa-
ne jest świeże powietrze. druga za pomieszczenia,  
z których powietrze jest wywiewane (usuwane) i trze-
cia – pomieszczenia, w których masy powietrza tylko 
się przemieszczają. W każdej z tych zakładek wyko-
nuje się te same czynności. Najpierw z rozwijanego 
menu wybiera się rodzaj pomieszczenia, a następnie 
wprowadza się jego wymiary. Na tym etapie arkusz 
już sugeruje krotność wymian powietrza w danym 
pomieszczeniu. Jeśli wartość jest nieodpowiednia, 
można ją skorygować lub wprowadzić ilość powie-
trza jaka powinna być dostarczona. 

Uwaga – nie warto przewymiarowywać 
rekuperatora!
Warto tutaj na chwilę zrobić dygresję dotyczącą 
teorii doboru rekuperatora. Na ogół w budynkach, 
gdzie korzysta się z wentylacji grawitacyjnej, zakła-
da się krotność wymian powietrza w granicach 0,5 
na godzinę. W praktyce zdarza się, że ta wymiana 
zachodzi jeszcze rzadziej. Jednym z powodów jest 

np. brak ciągu kominowego. dobierając natomiast 
centralę wentylacyjną z odzyskiem ciepła, nie war-
to jej przewymiarowywać, czyli dobierać na większy 
wydatek powietrza niż to jest konieczne, co ma czę-
sto miejsce. Powoduje to przeinwestowanie centrali,  
a czasami nadmierną wymianę powietrza, czyli cią-
głe przewietrzanie pomieszczeń. dlatego program  
Buderus Calculation Tool dobiera krotność wymian 
w granicach od 0,5 do ponad 1 wymiany na godzinę 
w zależności od rodzaju pomieszczenia. 

Kalkulacja punktów, długości systemu 
i dobór jednostki
Wracając do arkusza, po określeniu ilości powietrza, 
kalkuluje on minimalną liczbę punktów nawiewnych/
wywiewnych oraz długości kanałów powietrznych 

  Jak działa arkusz doborowy?

Określenie obiektu i wstępny dobór 
krotności wymian
Arkusz doborowy oparty jest na normie dIN 1946/6. 
Na początku korzystania z programu należy wpro-
wadzić liczbę kondygnacji budynku, wskazać poło-
żenie rekuperatora w budynku, wybrać rodzaj ka-
nałów wentylacyjnych. do wyboru są dwa rodzaje 

systemów wentylacyjnych z tworzywa sztucznego, 
oferowane przez markę Buderus. Pierwszy to sys-
tem kanałów okrągłych o średnicy 75 mm, a drugi 
to kanały płaskie o wymiarach 50x140 mm. dostęp-
na jest również opcja mieszana okrągłe i płaskie.  
Na końcu należy wprowadzić informację, czy budynek 
narażony jest na silny wiatr, czy też nie. Jest to infor-
macja potrzebna do uwzględnienia infiltracji powie-
trza do budynku. Następnie przechodzi się do wpro-

Buderus oferuje nie tylko centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła – Logavent 
HRV, lecz także zapewnia narzędzie służące do doboru odpowiedniej jednostki do 
budynku oraz systemu kanałów wentylacyjnych. Na stronie www.buderus.pl można 
znaleźć program sterujący Calculation Tool, który może być wykorzystywany przez 
firmy instalacyjne do obliczeń. 

Program Calculation Tool marki Buderus
Proste narzędzie sterujące, także do doboru systemu rekuperacji

http://www.instalreporter.pl
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do każdego z tych punktów. Oba wyniki można sko-
rygować w zależności od potrzeb. Na koniec pro-
gram oblicza straty ciśnienia dla wprowadzonych da-
nych i określa, która z jednostek wentylacyjnych jest  
w stanie dostarczyć odpowiednią ilość powietrza  
i pokonać opory kanałów wentylacyjnych. Jeśli ilość 
powietrza, jaką chcemy dostarczyć lub opory kana-
łów powietrznych są za duże, po lewej stronie arkusza,  
w którym się znajdujemy, zmienia się komunikat oraz 
tło, na którym on się wyświetla. Kolor zielony oznacza, 
że urządzenie sprosta postawionym warunkom pracy, 
a kolor czerwony przeciwnie. Jeśli trzeba zrównoważyć 
ilość powietrza dostarczanego do różnych pomiesz-
czeń, to w arkuszu można również znaleźć informację, 
jak ustawić kryzy w skrzynce rozdzielczej (w systemie 
marki Buderus dostępne są tylko dwie skrzynki roz-
dzielcze, co bardzo upraszcza cały system). 

Przygotowanie oferty
Po uzupełnieniu danych w trzech zakładkach, moż-
na przejść do kolejnej zakładki, gdzie zestawione 
są informacje dla wszystkich pomieszczeń na jed-
nej stronie, a w kolejnej zakładce znajduje się ofer-
ta na wszystkie elementy, które dobrał program 
wraz z cenami oraz opcja wprowadzenia informacji 
o kosztach instalacji całego systemu. Tak przygoto-
waną ofertę, można przedstawić klientowi. Oczy-
wiście trzeba pamiętać, że program nie zastępuje 
projektu wykonywanego przez projektanta, ale po-
zwala w dużym stopniu określić wielkość urządze-
nia wentylacyjnego oraz koszty związane z całym 
systemem wentylacyjnym. dodatkowo do arkusza 
dołączona jest instrukcja obsługi, która ułatwia ko-
rzystanie z programu. Calculation Tool jest bardzo 
intuicyjny.  

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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Nazwa handlowa Logavent HRV2-140 Logavent HRV2-230 Logavent HRV2-350
Rodzaj wymiennika krzyżowo-przeciwprądowy aluminiowy
Wydatek powietrza 25-180 m3/h 30-300 m3/h 60-450 m3/h
Spręż dyspozycyjny 150 Pa 175 Pa 170 Pa
Sprawność 
wg PN13141-7 90% 90% 89%

Wymiary (szer./wys./dł.) [mm] 600x1000x430 700x1050x600 700x1050x750
Ciężar 36 kg 49,5 kg 62,5 kg
Poziom hałasu otocz. 3 m 52,1 dB(A) 51,7 dB(A) 56,6 dB(A)
Pobór mocy wentylatorów maks. 170 W maks. 170 W maks. 240 W
Gwarancja 2 lata 2 lata 2 lata

Moc nagrzewnicy maks. 700 W, moc 
modulowana

maks. 1200 W, moc 
modulowana

maks. 1600 W, moc 
modulowana

Zabezpieczenia przed 
szronieniem nagrzewnica wstępna, regulacja przepływu powietrza nawiewno-wywiewnego

Regulacja pracy wentylatora regulacja 4-stopniowa
Cena producenta 9680 zł netto 10 850 zł netto 13 350 zł netto

  Aktualnie dostępne są dwa modele rekupera-
tora: NIBE GV-Hr110-250 oraz NIBE GV-Hr110-400,  
o maks. wydajności odpowiednio do 330 i 510 m3/h, 
przeznaczone do domów o powierzchni do 360 m2. 
urządzenia wyposażono też w sterownik skonfigu-
rowany fabrycznie, ale z możliwością łatwego do-

stosowania ustawień do indywidualnych preferen-
cji użytkownika i powierzchni użytkowej budynku. 
sterownik rekuperatora umożliwia programowa-
nie czterech prędkości wentylatora, programowa-
nie czasowe, ustawienie kalendarza tygodniowego, 
szybkiego przewietrzania, ustawienie alarmu wymia-

Urządzenie NIBE GV-HR110 to wysokiej klasy rekuperator wyposażony  
w przeciwprądowy wymiennik ciepła o sprawności do 96%, energooszczędne 
wentylatory EC oraz automatyczny bypass. 

Rekuperatory NIBE

http://www.instalreporter.pl
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ny filtra, pomiar temperatury w 5 lokalizacjach (po-
mieszczenie, wywiew, nawiew, czerpnia, wyrzutnia)  
i stały monitoring pracy urządzenia. Oba modele do-
stępne są w wersji pionowej lub poziomej.

Energooszczędność z certyfikatem
urządzenie spełnia wymagania techniczne stawiane 
centralom wentylacyjnym z odzyskiem ciepła, stoso-

wanym w budynkach w standardzie Nf-40 i Nf-15,  
co kwalifikuje je do uzyskania dopłat NfOŚiGW. NIBE 
nie ogranicza się do deklaracji parametrów – centra-
la NIBE GV-Hr 110-250 ma certyfikat Instytutu do-
mów Pasywnych (PHI). rekuperatory NIBE osiągają 
klasę A (zgodnie z dyrektywną ErP). 

Współpraca z pompą ciepła
Inwestorzy indywidualni, decydując się na rozwią-
zania energooszczędne, coraz częściej myślą o nich 
jako o sieci współpracujących urządzeń i wybierają 
coraz bardziej złożone systemy. Z doświadczeń in-
stalatorów pomp ciepła NIBE wynika, że połowa do-
mów jednorodzinnych z pompami ciepła wyposażona 
jest także z system wentylacyjny z rekuperacją. dla-
tego firma NIBE-BIAWAr w październiku br. wprowa-
dza do oferty wysokiej klasy rekuperator NIBE Ers,  
jako rozwiązanie uzupełniające do pomp ciepła NIBE. 
W pierwszej kolejności w ofercie będzie dostępny re-
kuperator NIBE Ers 10-500, charakteryzujący się wy-
soką efektywnością i niskim poborem energii przez 
wentylator (niezwykle niski współczynnik sfP), o wy-
dajności 480 m3/h przy 150 Pa.
Praca całego systemu, w tym rekuperatora NIBE Ers,  

sterowana jest przez użytkownika za pomocą wie-
lofunkcyjnego, intuicyjnego menu w języku pol-
skim, dostępnego z poziomu kolorowego wyświe-
tlacza pompy ciepła lub wirtualnie (komputer, 
tablet, smartfon, system inteligentnego zarządza-
nia budynkiem) za pomocą systemu NIBE uPLINK 
i darmowych aplikacji NIBE app. Jest to niezwykle 
intuicyjne narzędzie do szybkiego i prostego monito-
rowania i zarządzania systemem NIBE przez Internet  
z dowolnego miejsca na Ziemi. Poprzez witrynę  
www.nibeuplink.com, można uzyskać podgląd na 
aktualny status urządzeń oraz pobrać najnowszą 
aktualizację oprogramowania, zupełnie za darmo. 
uPLINK umożliwia śledzenie i sterowanie systemu 
centralnego ogrzewania, ciepłej wody i wentylacji 
dla uzyskania maksymalnego komfortu użytkowa-
nia. W przypadku wystąpienia zakłóceń w pracy sys-

temu, za pomocą e-mail lub telefonu komórkowego 
system wysyła ostrzeżenie, które pozwoli na szybką 
reakcję serwisową. system umożliwia również zdal-
ne przeprowadzenie diagnostyki pracy systemu,  
a tym samym obniżenie kosztu usług serwisowych.
rekuperator NIBE Ers w połączeniu z pompą ciepła 
daje kompletny system zapewniający ogrzewanie, 
produkcję c.w.u., chłodzenie i wentylację z odzyskiem 
ciepła. Jest to najbardziej ekonomiczny i ekologicz-
ny system, ze względu na wysoką sprawność ogrze-
wania, osiąganą przez pompę ciepła NIBE (np. sCOP 
pompy ciepła NIBE f1255 osiąga 5,5 wg EN14825), 
wysoką sprawność odzysku ciepła z wentylacji w re-
kuperatorze NIBE Ers (do 96%), wykorzystanie dar-
mowego chłodu dolnego źródła do pasywnego chło-
dzenia budynku i zerową bezpośrednią emisję CO2 
do atmosfery.  

NIBE uPLINK to:

• Szybkie i proste zarządzanie systemem NIBE 
przez Internet, telefon
komórkowy, tablet i system inteligentnego 
zarządzania budynkiem
• Swobodny dostęp do aktualnych wersji 
oprogramowania
• Zdalna diagnostyka pracy urządzeń, niższe 
koszty serwisu
• Prosta instalacja poprzez podłączenie kabla 
sieciowego lub bezprzewodowo przez adapter Wifi

Ulotka o rekuperatorach 
NIBE

Przejdź

Certyfikat PHI 
rekuperatora NIBE  
GV-HR 110-250

Pobierz

Film prezentujący 
nowości w tym 
rekuperator NIBE

obejrzyj

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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Nazwa handlowa NIBE GV-HR 250 NIBE GV-HR 400 NIBE ERS 500
Rodzaj wymiennika przeciwprądowy
Wydatek powietrza 270 m3/h przy 100 Pa 410 m3/h przy 150 Pa 480 m3/h przy 150 Pa
Spręż dyspozycyjny 250 Pa 350 Pa 400 Pa
Sprawność do 96% do 96% do 96%
Wymiary (szer./wys./dł.) [mm] 550/550/1014 mm 550/550/1014 mm 612/900/600 mm
Ciężar 32 kg 32 kg 35 kg
Poziom hałasu otocz. 1 m maks. 40 dB(A) maks. 45 dB(A) maks. 40 dB(A)
Pobór mocy wentylatorów 83 W 170 W 85 W
Gwarancja 2 lata 2 lata 2 lata
Moc nagrzewnicy opcja opcja opcja
Zabezpieczenia przed 
szronieniem regulacja wentylatorów

Regulacja pracy wentylatora płynna

Cena producenta 7100 zł netto 6300 zł netto produkt dostępny
 od 10.2016 r.

http://www.instalreporter.pl
http://www.biawar.com.pl/pompy-ciep%25C5%2582a-nibe/gruntowe/akcesoria/item/download/547_ef6f757f23fd2ef173fbb86c3f25cf0d
http://www.biawar.com.pl/pompy-ciep%25C5%2582a-nibe/gruntowe/akcesoria/item/download/934_bb392c887f2038b708dc069b939750fb
https://www.youtube.com/watch?v=9EmZH-3ilI0
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szczególnie przydatny, gdy temperatura powietrza 
latem na zewnątrz budynku ma niższą wartość niż 
w pomieszczeniach. Wtedy by-pass jest uruchamia-
ny automatycznie i powietrze czerpane nie przepły-
wa przez wymiennik ciepła, lecz omija go. do po-
mieszczeń nawiewane jest chłodniejsze powietrze 
spoza budynku. 

Podwójny syfon
To kolejny element dostarczany razem z rekupera-
torem, który ma za zadanie odprowadzić wilgoć, 
wykraplającą na wymienniku 
ciepła. skropliny kierowane są 
do dwóch komór, potem tra-
fiają do syfonu, a stamtąd do 
odpływu. Cały korpus centrali 
wentylacyjnej wykonany jest ze 
spienionego styropianu (EPs), 
który jest materiałem izolują-
cym, co zabezpiecza przed po-
wstawaniem mostków ciepl-
nych i wykraplaniem się wilgoci 
na obudowie. Jeszcze jedną za-
letą materiału EPs jest możli-
wość swobodnego formowa-
nia kształtu w czasie produkcji. 
Komory przepływu powietrza 
mają wyprofilowane krawędzie, 
dzięki czemu szum powietrza 

jest obniżony, co przekłada się na cichszą pracę ca-
łej instalacji wentylacyjnej. 

Filtry
Kolejnym elementem dostarczanym z urządzeniem 
jest para filtrów o klasie G4. Po ich zużyciu wymiana 
jest łatwa i nie wymaga żadnych narzędzi oraz roz-
bierania urządzenia. Jeśli potrzebne są filtry o wyż-
szej klasie filtracji, na przykład dla osób z dolegliwo-
ściami alergicznymi, to jako akcesoria są dostępne 
filtry o klasie f7.  

  Dużą zaletą przy zamawianiu urządzenia jest to, 
że nie trzeba rozróżniać wersji prawej lub lewej. stan-
dardowo dopływ świeżego oraz wyrzut „zużytego” 
powietrza podłącza się z prawej strony. Jeśli jednak 
jest potrzebne podłączenie lewe, to na miejscu insta-
lacji można „przezbroić” urządzenie, co powinno za-
jąć kilkanaście minut. Ta funkcja jest również szcze-
gólnie przydatna, kiedy w miejscu instalacji zmienia 
się plan prowadzenia kanałów. W takim wypadku nie 
trzeba wymieniać urządzenia, ale wystarczy je „prze-
zbroić”. Wszystkie kanały powietrzne w AerastarCom-
fort podłącza się od góry. Tylko w modelu LP 140-2 

istnieje dodatkowa możliwość podłączenia dwóch 
kanałów od spodu urządzenia i dwóch od góry. Mon-
taż urządzenia może odbyć się na posadzce za pomo-
cą konsoli podłogowej lub na ścianie, wykorzystując 
wsporniki lub listwę do powieszenia. Odzysk ciepła 
za pomocą wymiennika krzyżowo-przeciwprądo-
wego wg normy EN-PN 13 141-7 wynosi nawet 90%, 
co pozwala w wysokim stopniu odzyskiwać ciepło  
z powietrza wentylacyjnego, a co za tym idzie oszczę-
dzać na kosztach eksploatacji budynku. 

Nagrzewnica wstępna
Centrala wentylacyjna AearastarComfort ma wiele 
elementów wbudowanych w urządzenie. Jednym  
z nich jest elektryczna nagrzewnica wstępna. uru-
chamia się on tylko wtedy, kiedy temperatura powie-
trza świeżego spada poniżej -3°C lub kiedy tempera-
tura powietrza nawiewanego spada poniżej 16,5°C. 
Nagrzewnica ma za zadanie zabezpieczyć wymien-
nik ciepła przed zamarzaniem wilgoci, co mogłoby 
zablokować przepływ powietrza przez urządzenie. 
dzięki jej zastosowaniu możliwa jest bezproblemo-
wa eksploatacja rekuperatora nawet do -25°C. Po-
niżej tej temperatury wentylator czerpiący świeże 
powietrze z zewnątrz budynku zostaje zatrzymany. 

By-pass
Kolejnym elementem, który jest standardowo wbu-
dowany w rekuperator, jest obejście (by-pass). Jest 

Rekuperator AerastarComfort marki Junkers to urządzenie pozwalające na komfortową wentylację budynków z jednoczesnym 
odzyskiem ciepła. Urządzenia są dostępne w trzech wersjach o nominalnych przepływach powietrza 140, 230 i 350 m3/h, gdzie 
minimalny przepływ powietrza dla najmniejszej jednostki wynosi 25 m3/h a maksymalny dla największej 450 m3/h. 

Rekuperator AerastarComfort marki Junkers
GrZeGorZ ŁuKAsiK

system kanałów płaskich 
dystrybucji powietrza

http://www.instalreporter.pl
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kich podłączonych elementów lub może wykonać 
kalibrację urządzenia. 
Jeśli do urządzenia podłączymy jeden z czujników: 
CO2, wilgotności lub zanieczyszczeń powietrza VOC 
(dostępne w opji), to w każdym przypadku sterowa-
nia (podstawowe, rCV lub Configuration Tool) mamy 
dodatkowy tryb pracy: wg zapotrzebowania. Ozna-
cza to, że jeśli wartość mierzona na jednym z czuj-
ników wykracza poza ustawioną skalę, to wentyla-
tory zmieniają swoją wydajność.

System kanałów
Oprócz samych urządzeń wentylacyjnych Junkers 
dostarcza również kompletny system kanałów do 
rozprowadzenia powietrza. system obejmuje:
- kanały główne doprowadzające i odprowadza-
jące powietrze do rekuperatora wykonane z EPP  
w dwóch rozmiarach Ø125 mm i Ø160 mm, czerp-
nie i wyrzutnie,
- kanały płaskie z tworzywa, który charakteryzuje się 
małą wysokością 50 mm i dużą możliwością trans-
portu powietrza, co ogranicza ich ilość;
- kanały okrągłe z tworzywa o rozmiarze Ø75 mm, 
które można zaginać w dowolnym kierunku.
Zarówno system kanałów płaskich, jak też okrągłych 
wykonany jest z materiałów antystatycznych i anty-
alergicznych. skrzynka rozdzielcza powietrza pasuje 
do obydwu rodzajów kanałów. dzięki wysokiej jako-
ści złączkom uszczelniającym spasowującym kolejne 
elementy systemu, nie trzeba ich dodatkowo uszczel-
niać taśmą, co skraca czas montażu.  

Regulacja
Każda jednostka AerastarComfort wyposażona jest 
również w wbudowany, podstawowy regulator po-
zwalający na samodzielną pracę. dostępne funkcje 
sterujące to m.in. praca wg jednego programu cza-
sowego, tryb sterowania manualnego (ustawienie 
prędkości wentylatora), tryb automatycznego lub 
ręcznego uruchamiania by-passu, tryb rozpalania 
kominka, kalibracji wentylatorów. rekuperator sy-
gnalizuje także potrzebę wymiany filtrów.
Jeśli użytkownik chce sterować zdalnie rekuperato-
rem, może to zrobić za pomocą pilota bezprzewodo-
wego rCV. Pilot wyposażony jest w duży wyświetlacz 
LCd, na którym można odczytywać temperaturę  
z 4 czujników, w które rekuperator jest standardo-
wo wyposażony oraz innych podłączonych czujni-
ków. Oprócz funkcji dostępnych dla podstawowego, 
wbudowanego regulatora, za pomocą rCV można 
wybrać jeden z 10 programów czasowych oraz re-
gulować inne ustawienia AerastarComfort. dodat-
kowymi trybami pracy są: tryb nocny (wentylato-
ry obniżają swoją wydajność i jednocześnie hałas) 

oraz funkcja urlopowa. Pilot bezprzewodowy do-
stępny jest jako opcja dodatkowa.  
Najszerszy wachlarz możliwości sterowania reku-
peratorem daje program komputerowy Configura-
tion Tool. (bezpłatne pobranie z www.junkers.pl).  
Po zainstalowaniu programu na komputerze i po-
łączeniu z rekuperatorem za pomocą przewodu 
usB, użytkownik może zaprogramować własny in-
dywidualny program czasowy lub obserwować na 
wykresie zmiany parametrów mierzonych na czuj-
nikach. Instalator lub serwisant ma dodatkowo 
możliwość wykonania testu przekaźników wszyst-

robert Bosch sp. z o.o., ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
infolinia: 801 600 801, www.junkers.pl, junkers-infolinia@pl.bosch.com
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Nazwa handlowa Aerastarcomfort LP140-2 Aerastarcomfort LP140-2 Aerastarcomfort LP140-2
Rodzaj wymiennika krzyżowo-przeciwprądowy aluminiowy
Wydatek powietrza 25-180 m3/h 30-300 m3/h 60-450 m3/h
Spręż dyspozycyjny 150 Pa 175 Pa 170 Pa
Sprawność wg PN13141-7 90% 90% 89%
Wymiary (szer./wys./dł.) 
[mm] 600x1000x430 700x1050x600 700x1050x750

Ciężar 36 kg 49,5 kg 62,5 kg
Moc akustyczna 52,1 dB(A) 51,7 dB(A) 56,6 dB(A)
Pobór mocy 
wentylatorów maks. 170 W maks. 170 W maks. 240 W

Gwarancja 2 lata 2 lata 2 lata

Moc nagrzewnicy maks. 700 W, 
moc modulowana

maks. 1200 W, 
moc modulowana

maks. 1600 W, 
moc modulowana

Zabezpieczenia przed 
szronieniem nagrzewnica wstępna, regulacja przepływu powietrza nawiewno-wywiewnego

Regulacja pracy 
wentylatora regulacja 4- stopniowa

Cena producenta 9450 zł netto 10 600 zł netto 13 000 zł netto 

20 czerwca na Politechnice Warszawskiej odbyła się gala 
finałowa 6. edycji Akademii Wynalazców im. roberta Bo-
scha. W tegorocznej edycji programu gimnazjaliści zgłosi-
li rekordową liczbę 110 pomysłów na wynalazek. spośród 
nich jury wybrało po 10 najlepszych projektów z Warszawy 
i Wrocławia, które zakwalifikowały się do II etapu konkur-
su. Zadaniem uczniów, którzy dostali się do ścisłego finału 
było przygotowanie prototypów zgłoszonych wynalazków. 
Jury składające się z przedstawicieli Politechniki Warszaw-
skiej i Wrocławskiej, partnerów merytorycznych i medial-
nych wyłoniło po 3 najlepsze projekty z obu miast. Ocenie 
podlegały takie kryteria jak: niskie koszty realizacji, możli-
wość powszechnego użycia oraz wpływ urządzenia na śro-
dowisko naturalne.

Projekty nagrodzone w Warszawie:
I miejsce – zespół „spółdzielnia pomysłów” z Gimnazjum 
dwujęzycznego nr 42 im. Bohaterek Powstania Warszaw-
skiego w Warszawie – za wynalazek „Migacze”. Jest to na-
ręczny, automatyczny sygnalizator, który dzięki migającym 
diodom pełni role rowerowego drogowskazu. urządzenie 
służy zwiększeniu bezpieczeństwa rowerzystów na drodze.
II miejsce – zespół „zatrzymaj się!” z Gimnazjum nr 13 
im. s. staszica w Warszawie – za wynalazek „Bezpiecz-
ne Przejście”, który za pomocą diody ostrzega pieszych 
o zbliżającym się pojeździe jadącym z dużą prędkością.
III miejsce – zespół „NNds” z Gimnazjum nr 121 im. W. Za-
wadzkiego w Warszawie – za projekt „LuMENOGNIAZd-
KO”. Wynalazek ułatwia trafienie w ciemności wtyczką do 
gniazdka elektrycznego.

W 6. edycji programu firma Boscha wraz z politechnikami 
udostępniła blisko 1500 miejsc na 50 warsztatach kreatyw-
nych, a w programie wzięło udział 46 szkół.

Zwycięzcy 6. edycji 
Akademii Wynalazców

http://www.instalreporter.pl
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cja pracuje z określoną wydajnością niezależnie od 
warunków zewnętrznych.
Energooszczędne wentylatory EC zastosowane w pro-
duktach linii CWL-Excellent gwarantują użytkowni-
kom dostosowanie poziomów nawiewu do potrzeb 
pomieszczeń. Ich działanie prowadzi do dostarczenia 
czystego i ogrzanego powietrza, zgodnie z wymoga-
mi dotyczącymi domów energooszczędnych i pasyw-
nych. rekuperatory CWL-Excellent uzyskały certyfikat 
poświadczający możliwość stosowania tego typu roz-
wiązań w obiektach mieszkalnych o zapotrzebowaniu 
energetycznym poniżej 15 kWh/(m² × rok).
Poza współczynnikiem komfortu oraz kryterium 
sprawności do 95%, urządzenia linii CWL-Excellent 
spełniają wymogi w zakresie higieny powietrza w po-
mieszczeniu. Mają również funkcję ustawiania rów-
nowagi przepływu powietrza i opatentowany system 
ochrony przeciwzamrożeniowej, który pozwala na 
sprawne działanie. Wysoka efektywność systemów 

wentylacji CWL-Excellent pozwala na znaczące ob-
niżenie kosztów eksploatacji obiektów mieszalnych 

  System wentylacji marki WOLf automatycz-
nie przejmuje zadania pełnej wentylacji w budynku  
w sposób sprawny i efektywny. Ponadto ciepło z po-
wietrza wywiewanego nie jest tracone, ale wykorzy-
stywane do podgrzewania nawiewanego powietrza 
zewnętrznego. Oszczędza to energię i pieniądze.
rekuperatory CWL-Excellent to wysokiej klasy, in-
nowacyjne urządzenia gwarantujące najwyższą 
jakość w zakresie wymiany powietrza i odzysku 
ciepła, przy jednoczesnym niskim zużyciu energii 
elektrycznej. Powietrze świeże jest nawiewane do 
pokoi i sypialni, a usuwane z kuchni, łazienek, gar-
deroby czy pomieszczeń gospodarczych. Instala-

Wentylacja mechaniczna z zastosowaniem rekuperatora umożliwia 
stałą wymianę powietrza w domu z dużym ograniczeniem strat ciepła. 

Rekuperatory CWL-Excellent marki Wolf 
Kompleksowe rozwiązanie wentylacyjne

Wysoka jakość powietrza w pomieszczeniu 
oraz wysoka wydajność urządzenia nie 
wykluczają się wzajemnie. dzięki urządzeniom 
CWL-Excellent marki WOLf możliwe jest 
odzyskanie aż do 95% ciepła z powietrza 
wywiewanego dzięki wysokosprawnemu, 
przeciwprądowemu wymiennikowi ciepła

Przeciwprądowy wymiennik ciepła. Wykonany  
z materiału syntetycznego PETG o grubości  
0,2 mm, który gwarantuje łatwe czyszczenie, co 
zapewnia stabilny przepływ i sprawność do 95% 

Nazwa handlowa CWL- T- Excellent-300 CWL- Excellent-400 CWL- D- 70
Rodzaj wymiennika przeciwprądowy przeciwprądowy rurkowy
Wydatek powietrza 300 m3/h 400 m3/h 70 m3/h
Spręż dyspozycyjny 150 Pa 150 Pa -
Sprawność 95% 95% 80%
Wymiary (szer./wys./dł.) [mm] 475x1287,5x585 756x677x564 398x398x300-600
Ciężar 50 kg 38 kg 13 kg
Pobór mocy wentylatorów 10-164 W 3-172 W 4,2-23 W
Gwarancja 5 lat na system wentylacyjny 2 lata
Moc nagrzewnicy 1000 W 1000 W 275 W
Zabezpieczenia przed 
szronieniem 

w standardzie – nagrzewnica wstępna, inteligentny system 
przeciwzamrożeniowy WOLF

Regulacja pracy wentylatora czterostopniowa
Cena producenta 8850 zł netto 9550 zł netto 3950 zł netto
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i użytkowych, które w zakresie ogrzewania mogą 
zmniejszyć się nawet o 25%. rekuperatory mają  
w standardzie inteligentny system ogrzewania wstęp-
nego, który chroni wysokosprawny, przeciwprądo-
wy wymiennik ciepła przed zaszronieniem. 
Centrale CWL-Excellent wyposażone są w standardzie 
w automatycznie sterowany by-pass, który w chłod-
niejsze, letnie noce przepuszcza powietrze świeże  
z pominięciem wymiennika ciepła – wychładzając 
budynek w okresie nocnym. Jeżeli na etapie budo-
wy inwestor zdecyduje się na wykonanie gruntowego 
wymiennika ciepła dla powietrza doprowadzanego 
do domu poprzez centralę CWL, to uzyska dodat-
kowe korzyści: w okresie letnim powietrze świeże  
z temperatury 32°C schładza się do ok. 20°C w zależ-
ności od typu wymiennika gruntowego oraz ulega 
odwilżeniu. Inwestorzy, który mają już doświadcze-

nie, jak taki układ pracu-
je – rozważają nie, czy za-
stosować rekuperację,  
a jakiej wydajności reku-
perator dobrać do współ-
pracy z wymiennikiem 
gruntowym.
sterowanie centralą reku-
peracyjną odbywa się za 
pomocą modułu obsłu-
gowego BM-2 marki Wolf, 
który umożliwia ustale-
nie harmonogramu pracy 
urządzenia i dopasowa-
nia go do indywidualnych 
potrzeb. Ważną zaletą re-

kuperatorów marki Wolf jest również wyjątkowo ci-
cha i ekonomiczna praca. Osiągnięto ją dzięki zredu-
kowaniu oporu wewnętrznego w urządzeniu.
Nowością 2016 jest system rozdzielaczy i orurowania 
do rekuperatorów CWL Excellent. rozdzielacze wy-
stępują w trzech wielkościach (8, 16, 24 przyłącza). 
Średnica przyłączy do kanałów elastycznych wyno-
si 75 mm. Możliwe jest podłączenie innych średnic 
czy kanałów płaskich za pomocą przejściówek do-
stępnych w ofercie firmy Wolf Technika Grzewcza sp. 
z o.o. rozdzielacze charakteryzują się łatwym mon-
tażem i możliwością podłączenia do każdej wielko-
ści jednostki rekuperacyjnej CWL-Excellent, dzięki 
możliwości podłączenia przewodów powietrznych 
o średnicach od 125 do 180 mm do kanału izolowa-
nego. Instalatorzy coraz częściej doceniają prostotę 
i szybkość montażu takiego rozwiązania.  

Wolf Technika Grzewcza sp. z o.o.
sokołów, ul. sokołowska 36, 05-806 Komorów k. Warszawy
tel. 22 720 69 01, faks 22 720 69 02
wolf@wolf-polska.pl, www.wolf-polska.pl

Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie
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Firma Danfoss przejmuje Sondex

firmy danfoss i sondex zawarły porozumienie odno-
śnie nabycia przez danfoss pełnego prawa własności 
do prywatnej spółki sondex Holding A/s, światowe-
go lidera w dziedzinie technologii wymiany ciepła. 
firma sondex zajmuje się opracowywaniem, pro-
dukcją oraz sprzedażą wymienników ciepła, 
i stanowi idealne dopasowanie do profilu działalno-
ści danfoss Heating (Ogrzewnictwo).  Procedura na-
bycia potwierdza strategiczne ukierunkowanie firmy 
danfoss na budowanie wiodącej pozycji i przyspie-
szenie rentownego wzrostu.  
„sondex to dobrze funkcjonująca firma, posiadająca 
wiedzę specjalistyczną na temat wymienników cie-
pła. dzięki połączeniu sił jesteśmy w stanie zaofero-
wać szerszą, jeszcze bardziej konkurencyjną i innowa-
cyjną ofertę produktów 
i usług w rozwiązaniach  
w zakresie transferu ciepła 
z korzyścią dla naszych 
klientów”, mówi Niels B. 
Christiansen, prezes 
i dyrektor wykonawczy 
firmy danfoss. 
Połączenie tych dwóch 
firm jest istotną siłą napę-
dową do dalszego umac-
niania pozycji danfoss 
na rynku ciepłownictwa 
oraz systemów ogrzewa-
nia, wentylacji i klimaty-
zacji, a także w przemy-
śle morskim, żywności  
i napojów, wydobyw-
czym oraz chłodnictwa 
przemysłowego.
„Zarówno sondex, jak  

i danfoss startują z silnej pozycji w kluczowych ob-
szarach działalności. Teraz połączyliśmy nasze przed-
siębiorstwa, aby mieć jeszcze większy wpływ na ryn-
kach, które obsługujemy. Jestem bardzo zadowolony 
z możliwości połączenia naszych sił oraz przeko-
nany, że wspólnie stworzymy atrakcyjną i bezkon-
kurencyjną wartość na naszym rynku”, mówi Aage 
søndergaard Nielsen, dyrektor wykonawczy sondex. 
sondex ma swoją główną siedzibę w Kolding, w danii 
i zatrudnia około 1200 pracowników na całym świe-
cie. Po zatwierdzeniu transakcji ze strony organu re-
gulacyjnego, firma sondex staje się częścią danfoss 
Heating (Ogrzewnictwo).
strony nie ujawniły ceny sprzedaży ani żadnych in-
nych warunków transakcji.

http://www.instalreporter.pl
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tyce interwały usuwania osadu co 3-5 lat, a w per-
spektywie lat przynosi to niebywałe oszczędności.

Charakterystyka procesu oczyszczania

układ technologiczny oczyszczalni zawiera się w jed-
nym dwukomorowym zbiorniku z polietylenu o po-

jemności 3000 l. Zaprojektowanie oczyszczalni  
w jednym zbiorniku stanowi zaletę podczas prac na 
budowie, ponieważ producent dostarcza kompak-
towy produkt, gotowy do posadowienia w wykopie. 
Niezbędne czynności instalacyjne ograniczone zo-
stały do przyłączenia rur PCV, zamocowania węży 
powietrznych i uruchomienia urządzenia sterujące-

  Roth MicroStar, to coś więcej 
niż typowy SBR

Technologia przydomowej oczyszczalni ścieków roth 
Microstar, zgodnie z klasyfikacją Niemieckiego Insty-
tutu Techniki Budowlanej (dIBt), określana jest jako 
ssB (sequential stabilizing activated sludge proces = 
sekwencyjny stabilizujący proces oczyszczania me-
todą osadu czynnego). W oczyszczalni neutralizowa-
ne są nie tylko ścieki, ale również osady ściekowe. 

Tzw. zrównoważenie osadów możliwe jest poprzez 
napowietrzanie. W tym celu rurowy napowietrzacz 
został umiejscowiony w obu komorach technologicz-
nych jednocześnie, tzn. w osadniku biologicznym  
i dodatkowo w osadniku wstępnym.  
dopływ tlenu powoduje przetwarzanie osadu na mi-
kroorganizmy i substancje humusopodobne, które 
nie generują przykrego zapachu. W związku z tym 
tlenowo ustabilizowane osady ściekowe nie wyma-
gają już dalszej obróbki, a przede wszystkim często-
tliwość ich odprowadzania zostaje znacznie zreduko-
wana. usuwanie osadów ściekowych w oczyszczalni 
roth Microstar odbywa się bowiem 3-4 razy rzadziej 
niż w tradycyjnym reaktorze sBr. Oznacza to w prak-

Najnowocześniejsza, najnowsza i najmłodsza, tak w trzech określeniach z „naj” firma 
Roth przedstawia swoją pionierską przydomową oczyszczalnię ścieków MicroStar. 
W chronologii dostępnych do tej pory urządzeń do neutralizacji ścieków na polskim 
rynku, MicroStar funkcjonuje co prawda niezbyt długo, ale rynek niemiecki zdążył już 
zweryfikować jej możliwości i wykazał na przestrzeni lat, że oczyszczalnia działa bez 
zarzutu. MicroStar spełnia bowiem restrykcyjne wymogi wszystkich aktów prawnych 
i norm obowiązujących nie tylko w Niemczech, ale i w całej Unii Europejskiej. 
Oczyszczalnia została skontrolowana w notyfikowanym laboratorium na zgodność  
z normą zharmonizowaną EN 12566-3+A2 z oznakowaniem CE w zakresie sprawności 
oczyszczania, wodoszczelności, stabilności oraz wytrzymałości. 

Stabilizacja tlenowa osadu ściekowego 
przydomowej oczyszczalni Roth MicroStar

JustynA PytKowsKA

Opis technologii oczyszczalni ROTH MicroStar
Przykładowy schemat oczyszczalni ROTH MicroStar

  Napowietrzanie: oczyszczanie ścieków

Ścieki z gospodarstwa domowego doprowadzane są grawitacyjnie do osadnika wstępnego (2000 l) - 
pierwsza komora zbiornika.
Tutaj rozpoczyna się już wstępne biologiczne oczyszczanie ścieków, jak również proces denitryfi kacji 
i zatrzymania grubych zawiesin. 
Związki organiczne ulegają rozkładowi przy udziale tlenu i dzięki obecności mikroorganizmów zawartych 
w osadzie czynnym. 
Wstępnie biologicznie oczyszczone ścieki przedostają się grawitacyjnie do drugiej komory zbiornika przez 
okrągły otwór w ściance dzielącej.

  Osadzanie: funkcja oczyszczania wtórnego

W drugiej komorze zbiornika (1000 l) odbywa się dodatkowe biologiczne oczyszczanie ścieków przy 
udziale tlenu. Ze względu na cykliczne sterowanie faz, komora druga pełni również rolę osadnika wtórnego. 
Po zakończeniu fazy napowietrzania, osad czynny znajdujący się w komorze, opada na dno. W górnej 
części komory natomiast powstaje strefa czystej wody.

  Odpompowywanie: odprowadzenie oczyszczonej wody

Po zakończeniu fazy osadzania, zbędny osad recyrkuluje do pierwszej komory, a oczyszczona woda zostaje 
wypompowana do odbiornika. Następnie rozpoczyna się kolejny cykl.

Wszystkie procesy oczyszczania realizowane są w ramach regularnego cyklu, programowanego za pomocą urządzenia sterującego.
Jeden cykl oczyszczania składa się z następujących faz:

Cennik ROTH MicroStar
Ważny od 1 marca 2016

4

oczyszczalnia spełnia 
wymagania normy 

EN 12566-3+A2

http://www.instalreporter.pl
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ciepłej wody z elektrociepłowni, kotłowni osiedlo-
wej lub blokowej – zgodnie z rozporządzeniem mini-
stra infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w spra-
wie norm zużycia wody (patrz tabela). 
Przy założeniu powyższego, zestaw oczyszczalni 
roth Microstar o deklarowanej maks. wydajności 
0,6 m3/d, może obsłużyć 4 mieszkańców lub więcej.

Sterowanie procesem technologicznym
 
regulowanie prawidłowości zachodzących czynności 
technologicznych oczyszczania odbywa się elektro-
nicznie za pośrednictwem urządzenia z wyświetlaczem 
LCd. W chwili uruchamiania urządzenie jest nastawiane 
na maksymalną dopuszczalną liczbę mieszkańców i to 
jest jedyna wymagana czynność konfiguracji. W przy-
padku krótszych okresów zwiększonej eksploatacji lub 
dłuższych okresów zmniejszonej eksploatacji, zmiana 
ustawienia liczby użytkowników nie jest potrzebna.
Błędy w pracy urządzenia zgłaszane są sygnałami 

optycznymi i dźwiękowymi. Wbu-
dowany odrębnie zasilany moduł alar-
mowy pozwala sygnalizować optycznie  
i akustycznie brak napięcia w instalacji oraz archiwi-
zuje liczbę przepracowanych godzin z możliwością 
odczytania w razie potrzeby.

Producent świadczy 15-letni okres gwarancyjny dla zbior-
nika oczyszczalni Microstar oraz 2-letni dla pozostałych 
urządzeń na wady wynikłe z procesu produkcji.  

go procesem oczyszczania. W ramach regularnego 
zaprogramowanego cyklu w wydzielonych ścianą 
komorach zachodzi cykliczne oczyszczanie ście-
ków metodą osadu czynnego w procesie spiętrza-
nia, jak również separacja osadu, jego stabilizacja  
i gromadzenie. 

Jeden cykl oczyszczania składa się 
z następujących faz:

• Napowietrzanie: oczyszczanie ścieków 
(natlenianie aerobowe, nitryfikacja  
aerobowa i denitryfikacja beztlenowa)

Ścieki z gospodar-
stwa domowego 
doprowadzane są 
grawitacyjnie do 
pierwszej komory 
zbiornika o pojem-
ności 2000 l, okre-
ślanej osadnikiem 
wstępnym. 
Tutaj rozpoczyna 

się już wstępne biologiczne oczyszczanie ścieków, 
jak również proces denitryfikacji i zatrzymania gru-
bych zawiesin. Związki organiczne ulegają rozkłado-
wi przy udziale tlenu i dzięki obecności mikroorgani-
zmów zawartych w osadzie czynnym. Napowietrzacz 
rurowy umieszczony na dnie komory dostarcza znaj-
dujący się w powietrzu tlen niezbędny do rozkładu 
składników ścieków. 
Napowietrzanie odbywa się w sposób przerywany, 
tak aby odpowiednia ilość powietrza została dostar-
czona przy niewielkim nakładzie energii. W instalacji 
powstaje atmosfera aerobowa. Napowietrzanie po-
woduje jednocześnie dobre przemieszanie w obu ko-
morach całej instalacji.
Wstępnie biologicznie oczyszczone ścieki przedo-
stają się grawitacyjnie do drugiej komory zbiornika 
przez okrągły otwór w ściance dzielącej.

• Sedymentacja: funkcja oczyszczania wtórnego

W drugiej mniejszej 
komorze zbiornika 
o pojemności 1000 l  
odbywa się dodat-
kowe biologiczne 
oczyszczanie ście-
ków przy udziale 
tlenu. Ze względu 
na cykliczne stero-
wanie faz, komora 

druga pełni również rolę osadnika wtórnego. Po za-
kończeniu fazy napowietrzania, osad czynny znaj-
dujący się w komorze, opada na dno. W górnej czę-
ści komory natomiast powstaje strefa czystej wody.

• Odpompowywanie: odprowadzenie 
oczyszczonej wody

Po zakończeniu se- 
dymentacji, zbędny 
osad recyrkuluje do 
pierwszej komory,  
a oczyszczona woda 
zostaje wypompo- 
wana do odbiornika. 
Następnie rozpoczy-
na się kolejny cykl. 

Przeznaczenie oczyszczalni

Zestaw kompaktowej oczyszczalni roth Microstar 
przeznaczony jest do oczyszczania ścieków byto-
wych w gospodarstwach domowych w ilości max 
0,6 m3/d. deklarowana maks. przepustowość zesta-
wu oczyszczalni roth Microstar została określona  
i przebadana w oparciu o jednostkową ilość ścieków 
przypadającą na 1 mieszkańca w ilości 150 dm3/d, 
jako średnia wartość przeciętnych norm zużycia wody 
dla domów z wodociągiem, WC, łazienką i dostawą 

roth Polska sp. z o.o.
ul. Osadnicza 26, 65-785 Zielona Góra
tel./faks 68 453 91 02
service@roth-polska.com
www.roth-polska.com
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Wyposażenie mieszkańca w instalacje
Przeciętne normy zużycia wody

dm3/mieszkańca
dobę

m3/mieszkańca
miesiąc

Wodociąg bez ubikacji i łazienki (brak kanalizacji),  
pobór wody ze zdroju podwórzowego lub ulicznego 30 0,9
Wodociąg, ubikacja bez łazienki 50-60* 1,5-1,8*
Wodociąg, zlew kuchenny, WC, brak łazienki i ciepłej wody 70-90* 2,10-2,70*
Wodociąg, ubikacja, łazienka, lokalne źródło ciepłej wody  
(piecyk węglowy, gazowy – gaz z butli, elektryczny, bojler) 80-100* 2,4-3,0*

Wodociąg, WC, łazienka, dostawa ciepłej wody  
(z elektrociepłowni, kotłowni osiedlowej lub blokowej) 140-160* 4,2-5,4*

*wartości niższe odnoszą się do budynków podłączonych do zbiorników bezodpływowych na terenach nieskanalizowanych, 
wartości wyższe odnoszą się do budynków podłączonych do sieci kanalizacyjnych

http://www.instalreporter.pl
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   Zasada działania pompy ciepła NUOS

Pompy ciepła NuOs działają na zasadzie wymiany 
ciepła z powietrzem. Bazują na odwróconym cy-
klu chłodniczym – pobierają energię z powietrza  
i transferują ją do ciepłej wody użytkowej. Wyko-
rzystywana jest tu specyficzna właściwość (ental-
pia) czynnika chłodniczego. Czynnik ten ma właści-
wości łatwego parowania w niskiej temperaturze.  
W pompach NuOs zastosowano czynnik r134A (te-
trafluoroetan C2H2f4). Przy ciśnieniu atmosferycz-
nym woda paruje w 100°C, a r134A w -27°C. Ta zmia-
na stanu skupienia (z gazu w ciecz i z cieczy w gaz) 
pozwala na transfer ciepła. Energia czerpana z po-
wietrza jest odnawialna i darmowa. dlatego jedyną 
zużytą energią w procesie zachodzącym w pompie 
jest energia elektryczna do zasilania kompresora, 
wentylatora i układu elektronicznego. Pompy ciepła 
NuOs osiągają wartość COP do 3,35 (wg normy EN 
16147) gwarantując oszczędności energii do 80%, co 
stanowi osiągnięcie najwyższej możliwej klasy efek-
tywności energetycznej jeśli chodzi o podgrzewa-
nie wody użytkowej.

NUOS PLUS w domu jednorodzinnym
       
do domów jednorodzinnych, w których liczba miesz-
kańców wynosi od 4 do 5 osób Ariston rekomenduje 
pompy ciepła o pojemności > 200 litrów. Przeciętnie 
przyjmuje się, że w takiej konfiguracji każda osoba 
zużywa 40-50 l ciepłej wody dziennie. 
Z tej grupy produktów najczęściej wybieranymi obec-
nie modelami są urządzenia stojące NuOs PLus – no-
wość w ofercie Ariston wprowadzona na początku 
2016 r. Te pompy ciepła pracują w szerokim zakre-
sie temperatury powietrza – umożliwiają odzyski-
wanie ciepła z powietrza nawet przy temperaturze 
poniżej zera.
NuOs PLus występuje w wersji z jedną lub dwie-
ma wężownicami (sYs lub TWIN sYs). Wężownice 
te można podłączyć do dowolnego, zewnętrznego 

Pompy ciepła serii NUOS 
Czysta oszczędność

Dom ma służyć mieszkańcom przez długie lata, warto więc dokładnie 
przemyśleć, jak rozwiązać tę kwestię ogrzewania budynku już  
na etapie projektu. Jednocześnie nie można zapominać  
o urządzeniu, które będzie w stanie zapewnić  
komfort ciepłej wody użytkowej.

http://www.instalreporter.pl
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Nietypowe zastosowania pomp ciepła

Podstawową funkcją podgrzewacza wody z pom-
pą ciepła jest oczywiście produkcja c.w.u. Niedoce-
nianym „produktem ubocznym” natomiast w przy-
padku pomp ciepła typu Monoblok jest chłodne 
powietrze. Pompa typu monoblok ogrzewa wodę 
ciepłem odzyskanym z powietrza atmosferyczne-
go – po tym procesie wymiany ciepła powietrze wy-
chodzące z urządzenia jest o kilka stopni chłodniej-

sze od wchodzącego. W czasie, gdy pompa ciepła 
pracuje możemy wykorzystać to chłodne powie-
trze jako swego rodzaju prostą klimatyzację. Na 
pompach firmy Ariston zostało już zrealizowanych 
kilkanaście instalacji wykorzystujących chłodne 
powietrze: serwerownie w biurach, chłodzenie po-
mieszczeń w cukierniach, piekarniach, a także wy-
korzystanie w domach – do schładzania spiżarni, 
czy najwyższych kondygnacji, gdzie latem panują 
najwyższe temperatury.  

źródła ciepła. Częstym rozwiązaniem jest np. połą-
czenie pompy z kotłem na paliwo stałe czy komin-
kiem z płaszczem wodnym, wtedy zimą ogrzewamy 
wodę w zbiorniku pompy za pomocą kotła, a w lecie 
możemy cieszyć się oszczędnościami wynikającymi 
z korzystania z energii odnawialnej.
NuOs PLus to nowy model pompy cie-
pła Ariston oferujący najwyższe parame-
tr y w zarówno zakresie sprawności, jak  
i komfortu.
Współczynnik COP to 3,35 (wg normy EN 16147) oraz 
duża moc grzewcza pozwalają podgrzać wodę w za-
sobniku znacznie szybciej niż większość modeli do-
stępnych na rynku. Wysoka sprawność to również 
realne oszczędności – średni miesięczny koszt pod-
grzania wody dla 4-osobowej rodziny to zaledwie 35 
zł (Przy założeniu: zużycie dobowe: 120 l, temperatu-

ra wody gorącej: 55ºC, 
temperatura wody zim-
nej: 10ºC, zasysanie po-
wietrza z zewnątrz, COP 
wyznaczone przy śred-
niej miesięcznej tempe-
raturze dla Krakowa z 
lat 1980-2010).
Przy pompach ciepła 
typy monoblok – z kom-
presorem i wentylato-
rem zintegrowanym ze 
zbiornikiem – mamy do 
czynienia z hałasem ge-
nerowanym przez urzą-
dzenie, co w przypadku 

instalacji np. w pobliżu sypialni może obniżać komfort 
eksploatacji. NuOs PLus to pompa z funkcją supersi-
lent, która po aktywacji sprawia, iż hałas generowany 
przez urządzenie to zaledwie 52 dB(A).
W modelu NuOs PLus zastosowano innowacyjny 
system wewnętrznego filtra powietrza, znacznie uła-
twiający konserwację urządzenia.
szereg opatentowanych rozwiązań zastosowanych 
w tym modelu sprawia, iż model ten już dziś osiąga 
zaplanowaną do wprowadzenia w 2017 roku nową 
klasę energetyczną w zakresie ciepłej wody: A+.
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Ariston Thermo Polska sp. z o.o.
31-408 Kraków
ul. Pocieszka 3
service.pl@aristonthermo.com
www.ariston.com/pl

Ariston Thermo oferuje możliwość 
przedłużenia gwarancji na zbiornik 
podgrzewacza pompy ciepła do 5 lat.

Stanowisko PORT PC w sprawie ustawy OZE

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy  
o Odnawialnych Źródłach Energii (1 lipca br.) Polska 
Organizacja rozwoju Technologii Pomp Ciepła wy-
stosowała pismo do Ministra Energii przedstawiają-
ce swoje stanowisko w tej kwestii. 
Zdaniem POrT PC ustawa w obecnym kształcie 
wstrzyma rozwój energetyki odnawialnej – w tym 
również przydomowych inwestycji prosumenc-
kich. Podobnie jak nowo przyjęta ustawa „odle-
głościowa” trwale zablokuje rozwój energetyki 
wiatrowej w Polsce. 

W stanowisku zwrócono uwagę m.in. na brak 
uwzględnienia w nowelizacji mechanizmów wspar-
cia dla produkcji ciepła z OZE. Organizacja argu-
mentuje, że uwolnienie potencjału produkcji cie-

pła z OZE może być ogromną szansą dla likwidacji 
problemu tzw. „niskiej emisji” zanieczyszczeń po-
wietrza, z którym boryka się znaczna część Polski. 
Zamiana kotłów węglowych na mikroinstalacje 
OZE to jeden ze skutecznych, bezpiecznych ener-
getycznie i trwałych sposobów radzenia sobie  
z tym wyzwaniem.

stanowisko POrT PC miało na celu zwrócenie uwa-
gi Ministerstwa Energii na konieczność opraco-
wania kompleksowej strategii rozwoju energetyki  
z uwzględnieniem realnego wzrostu udziału odna-
wialnych źródeł energii w ogólnym miksie energe-
tycznym kraju. 
Uważamy, że dalsze ograniczanie rozwoju OZE  
w Polsce wynikające z przyjętych w ostatnim cza-
sie aktów prawnych przyczyni się do brzemiennych  
w skutkach dysproporcji w stosunku do gospoda-
rek krajów wysokorozwiniętych. Stabilny i sprawie-
dliwy społecznie system wsparcia dla produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych może stać się mo-
torem napędowym rozwoju polskiej gospodarki – 
pisze POrT PC.

Pełna treść stanowiska

http://www.instalreporter.pl
http://portpc.pl/stanowisko-port-pc-blokowanie-rozwoju-oze-duzy-blad-rozwoju-energetyki-polsce/
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28 odwiertów o długości 100 m.b. każdy. Pompy cie-
pła zapewniają temperaturę wewnętrzną budynku 
na poziomie 21°C. Należy dodać, że w tym przypad-
ku wyeliminowano także źródło niskiej emisji szcze-

gólnie szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza, 
jak pyły zawieszone i rakotwórcze (PM10 i PM2,5) 
oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatycz-
ne (benzo(a)piren).
Kolejnym przykładem zastosowania pompy ciepła  
w obiekcie edukacyjnym jest przedszkole integracyjne 
„Osinkowo” w Głownie. Inwestor,  ze względu na brak 
dostępu do gazu ziemnego, oprócz pomp ciepła brał 
pod uwagę system z gazem LPG lub olejem opałowym.  
Po analizie ekonomicznej wybrano instalację z pom-
pami ciepła. W budynku po modernizacji zamontowa-
no 2 pompy ciepła typu powietrze/woda, które są za-
instalowane na zewnątrz i połączone w kaskadę. Ich 
łączna moc to 26 kW. Ze względu na przeznaczenie 
budynku dużą wagę przywiązuje się do zapewnienia 
ciszy i komfortu. Na parterze budynku zastosowano 
ogrzewanie podłogowe, a na pierwszym piętrze za-
instalowano grzejniki. Efekt ekonomiczny – rachun-
ki za ogrzewanie i ciepłą wodę są znacznie niższe  
w porównaniu do alternatywnych źródeł ciepła.  

  Na pompę ciepła zdecydowano się m.in.  
w szkole podstawowej w Zalesiu Śląskim. Budy-
nek został zmodernizowany w 2013 r. Wybudowany  
w 1965 roku gmach szkoły ogrzewany był dotychczas 

za pomocą dwóch kotłów węglowych. Wymieniono 
je na dwie pompy ciepła, które pracują w kaskadzie, 
osiągając moc grzewczą do 120 kW. Źródłem ciepła 
jest kolektor gruntowy pionowy wykonany w postaci  

Okres wakacji dla wielu szkół oznacza czas remontu placówki. Modernizacja dotyczy czasem wymiany 
okien, parkietu czy odświeżenia ścian. Często jednak wiąże się z  poważnymi nakładami jak np. wymiana 
lub modernizacja systemu ogrzewania. Dokonując wyboru, warto wziąć pod uwagę instalację z pompą 
ciepła jako rozwiązanie ekonomiczne i ekologiczne, trwale likwidujące tzw. „niską emisję” zanieczyszczeń 
powietrza. Poniżej kilka przykładów dobrych praktyk stosowania tej technologii w obiektach edukacyjnych.

Pompy ciepła… w szkołach
Tanie i ekologiczne ogrzewanie obiektów edukacyjnych

Przedszkole integracyjne „Osinkowo” w Głownie szkoła Podstawowa w Zalesiu Śląskim

Zespół szkół Nr 1 w Choszcznie 
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Podobne rozwiązania przyjęto również w 6 obiektach 
edukacyjnych na terenie gminy Aleksandrów Łódzki:  
w dwóch przedszkolach i w czterech szkołach podstawo-
wych. Środki na inwestycję pochodziły z Europejskiego 
funduszu rozwoju regionalnego oraz budżetu gminy.
W placówkach edukacyjnych stosowane są również 
gazowe absorpcyjne pompy ciepła. Zastosowano je 
między innymi w Zespole szkół Nr 1 w Choszcznie, 
szkole Podstawowej w Lipnicy Wielkiej oraz szko-
le Podstawowej w Trzycierzu. We wszystkich tych 
obiektach pompy ciepła zostały wybrane ze wzglę-
du na chęć posiadania taniego w eksploatacji i bez-
obsługowego systemu grzewczego. 
W czasach niżu demograficznego zasadnym wyda-
je się być obniżanie kosztów utrzymania placówek 
edukacyjnych. Nic więc dziwnego, że coraz więcej 
samorządów decyduje się na zastosowanie w szko-
łach pomp ciepła, często korzystając z możliwości 
pokrycia części kosztów inwestycyjnych z dofinan-
sowań przeznaczonych na modernizację budynków 
administracji publicznej. Pompy ciepła to niezawod-
ne urządzenia, które dodatkowo nie wymagają obsłu-
gi. serwis i konserwacja urządzeń nie są kosztowne 
i nie leżą w gestii pracowników szkoły, a żywotność 
urządzeń to zwykle kilkanaście a nawet kilkadzie-
siąt lat – to również przekłada się na dodatkowe 
oszczędności. Jednocześnie zachowana jest este-

tyka budynków, co zapewnia odpowiednie warun-
ki do nauki dla podopiecznych placówek szkolnych 
i edukacyjnych. Instalacja z pompą ciepła może być 
jednocześnie obiektem dydaktycznym wykorzysty-
wanym podczas pokazowych lekcji z ekologii.

Artykuł prasowy powstał w ramach kampanii 
informacyjnej „Pompy ciepła – oszczędność  

w praktyce” prowadzonej przez Polską  
Organizację Rozwoju Technologii  

Pomp Ciepła (PORT PC)  

Regulamin promocji oraz szczegółowe informacje na www.biawar.com.pl

NIBE-BIAWAR Sp. z o.o. al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok, tel. 85 662-84-90, fax 85 662-84-81, infolinia: 0801 003 066, e-mail:pompyciepla@biawar.com.pl, www.biawar.com.pl
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Model „autoproducenta” czyli przedsiębiorstwa z insta-
lacją OZE, zyskuje coraz większą popularność. Grupa in-
nowacyjnych przedsiębiorstw, zwłaszcza prowadzących 
produkcję energochłonną w branżach o średniorocznym 
zużyciu energii przekraczającym wg danych Gus nie-
jednokrotnie 500 GWh/rok (a w przypadku branż takich 
jak np. przetwórstwo spożywcze i gospodarka wodno-
-ściekowa – wielokrotność tej liczby), zdecydowała się 

na wykorzystanie energii produkowanej we własnych 
instalacjach OZE. Od 1 lipca br. mogą też sprzedawać 
do sieci nadwyżki wyprodukowanej energii po cenie 
z rynku hurtowego. stopniowo, także w innych sekto-
rach rośnie liczba firm przemysłowych i usługowych 
wykorzystujących energię z OZE na cele produkcyjne. 
Zopoznaj się z projektem IEO – Energia odnawialna 
w przedsiębiorstwie

Instalacja OZE dla przedsiębiorstw, czyli 
przemysłowy „autoproducent” energii z OZE

http://www.biawar.com.pl
http://www.instalreporter.pl
http://ieo.pl/pl/projekty/energia-odnawialna-w-przedsiebiorstwie
http://ieo.pl/pl/projekty/energia-odnawialna-w-przedsiebiorstwie
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rowanie temperaturą. Liczne funkcje dodatkowe 
obejmują wspomaganie przygotowania c.w.u. i tryb 
urlopowy czy tryb powiadamiania o niecodzien-
nych zdarzeniach. Ponadto MiGo dostosowuje pra-
cę urządzenia grzewczego do zmian temperatury na 
zewnątrz. W tym celu dane o lokalnych warunkach 
atmosferycznych są pobierane z Internetu. Zapo-
biega to wyziębieniu czy przegrzaniu pomieszczeń  
i pozwala zaoszczędzić znaczną ilość energii. Ponad-
to ogrzewanie i dostępność ciepłej wody można za-
programować dokładnie na czas, gdy są potrzebne. 

Aplikację MiGo można pobrać bezpłatnie z App store  
lub z Google Play.

Większa wydajność i wyższy komfort
MiGo udostępnia wskaźniki parametrów w czasie 
rzeczywistym oraz wyświetla usterki i inne istotne 
zdarzenia na ekranie głównym aplikacji. regulator 
umożliwia użytkownikom osiągnięcie idealnej tem-
peratury w domu – połączenie najwyższego kom-
fortu z niższymi kosztami energii.  

  MiGo jest rozwiązaniem opracowanym do użytku  
z nowymi i dotychczasowymi kotłami saunier  
duval wyposażonymi w interfejs eBus. MiGo zapew-
nia maksymalny komfort, wyższą wydajność i więk-
sze oszczędności, gdyż wszystkie elementy mar-
ki saunier duval, w tym aplikację, regulator, bramę 
sieciową i kocioł zoptymalizowano w celu osiągnię-
cia najwyższych parametrów.

Łatwy montaż
Zaletą MiGo jest szybki i łatwy montaż. urządzenie 
grzewcze trzeba jedynie włączyć do wewnętrznej 

sieci wifi oraz połączyć z aplikacją i sterownikiem. 
Autoryzowany instalator wykonuje jedynie połącze-
nie eBus między bramą internetową a kotłem. MiGo 
współpracuje ze wszystkimi kotłami wyposażonymi 
w eBus wyprodukowanymi w ciągu ostatnich dzie-
sięciu lat (zależnie od modelu). MiGo zaprojektowa-
no do sterowania jednym obiegiem grzewczym i za-
rządzania przygotowaniem cwu. 

Sterowanie ogrzewaniem i ciepłą wodą 
przez aplikację
regulator może być zamontowany na ścianie lub 
stać w dowolnym miejscu na dołączonej podstaw-
ce. W porównaniu z regulatorem aplikacja udostęp-
nia więcej opcji niż załączanie i wyłączanie czy ste-

MiGo to więcej niż regulator, to osobisty asystent ogrzewania, 
umożliwiający sterowanie temperaturą w domu za pomocą regulatora 
i aplikacji na urządzenie mobilne (smartfon, tablet). To zintegrowane 
rozwiązanie pozwala na regulację ogrzewania i przygotowania ciepłej 
wody dosłownie z dowolnego miejsca.

Regulator MiGo
Inteligentne rozwiązanie do sterowania  
kotłami Saunier Duval przez Internet

- Nowoczesny, bezprzewodowy regulator 
pogodowy

- Wygodne zarządzanie instalacją grzewczą
- Pełna kompatybilność wszystkich 

elementów marki Saunier Duval
- MiGo to system, a nie tylko aplikacja
- Łatwy montaż

MiGo – inteligentny 
regulator pogodowy

obejrzyj
Regulator MiGo – 
jak skonfigurować?

obejrzyj

http://www.instalreporter.pl
https://www.youtube.com/watch?v=8u7S5YlDvjg
https://www.youtube.com/watch?v=rLswD4CbQ10
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  Komfort i niezawodność
Zapłon, odpopielanie tacy palnika oraz transport 
pelletu drzewnego są automatyczne. Elektronicz-
ny regulator kotła z ergonomicznym programowa-
niem pozwala łatwo uzyskać pożądaną temperatu-
rę ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Łatwa instalacja
Kocioł Easypell nie wymaga poważnych prac insta-
lacyjnych, ani dużo miejsca w kotłowni. Kompakto-
we wymiary sprawiają, że na instalację wystarczy 
mniej niż 1 m2 powierzchni użytkowej, a w tym za-
warty jest automatyczny pojemnik do przechowy-
wania pelletu. dzięki temu łatwo można wymienić 
stary kocioł na paliwo stałe lub gaz, bez wymiany 
grzejników czy systemu ogrzewania podłogowego.

Easypell działa tak samo, jak kocioł gazowy
Pellet, jako paliwo, podawany jest od dołu (podsuwo-
wo) na tacę palnika, przez napędzany silnikiem elek-
trycznym podajnik ślimakowy. W miejscu podawa-
nia paliwa następuje spalanie pierwotne, laminarne, 
spokojne bez unoszenia popiołu, natomiast w górnej 
części komory spalania poprzez dodatkowe otwo-
ry doprowadzane jest powietrze wtórne do spalania 
turbulentnego. Temperatura spalania nie przekracza 
1100°C, przez co unika się powstawaniu spieków i żuż-
la na palniku. Gorące spaliny przepływają następnie 
przez wymiennik ciepła, oddając energię wodzie kotło-
wej. Część spalin jest następnie zawracana do procesu 
spalania, a reszta jest odprowadzana przez dmuchawę 
do komina. Modulacja mocy kotła Easypell w zakre-
sie do 30% mocy znamionowej nie powoduje pogor-

szenia efektywności kotła. W przypadku braku zapo-
trzebowania na ciepło kocioł wyłącza się całkowicie.

Przegląd zalet
• Półautomatyczny system oczyszczania
– stałe utrzymanie sprawności
– niższe zużycie paliwa
• Automatyczne odpopielanie tacy palnika
– zbędne czyszczenie ręczne
– nie wymaga dodatkowego silnika
– brak części ruchomych
• Automatyczne rozpalanie
– technologia sprawdzona w ponad 60 000 kotłów 
na całym świecie
– niskie zużycie prądu przy zapotrzebowaniu mocy 
zaledwie 250 W

• Atestowane zabezpieczenie przeciwpożarowe
– sprawdzone, bezpieczne rozwiązanie
– stosowane w ponad 60 000 kotłów na całym świecie
– nie wymaga sensorów fotoelektrycznych
• Podnoszenie temperatury powrotu w wyposaże-
niu seryjnym
– brak części ruchomych i sensorów

Automatyczny kocioł Easypell 20 kW to tanie, i efektywne 
rozwiązanie. Kocioł łączy wysoką wydajność i trwałość  
z prostotą konstrukcji. Dzięki temu jest niezawodny  
i bezpieczny oraz pozwala stworzyć prosty i wygodny  
w obsłudze system centralnego ogrzewania.

Kocioł Easypell
Viessmann – technika ogrzewania pelletem

system ECO. Efektywna kontrola i optymalizacja 
spalania poprzez czujnik temperatury płomienia 
i pomiar podciśnienia. Kontrola komory spalania 
czujnikiem temperatury w samej komorze umożliwia 
optymalne i szybkie dopasowywanie spalania do 
zmienych warunków, np. jakości paliwa

Palnik recyrkulacyjny systemu rCB zapewnia 
efektywne spalanie i jednocześnie nie wymaga 
stosowania sondy lambda

http://www.instalreporter.pl
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– brak wymogu stosowania zaworu 4-drogowego 
oraz pompy kotłowej
– niezawodna ochrona przed korozją
• Automatyczne rozpoznawanie paliwa
– nie wymaga kalibracji
– proste i szybkie uruchomienie
– automatyczna adaptacja przy zmianie rodzaju pelletu
– stale optymalne spalanie
• Wentylator wyciągowy spalin z regulacją obrotów
– utrzymuje i kontroluje podciśnienie w komorze 
spalania
• Gotowy do przyłączenia  

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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Easypell 20 kW

1   Palnik recyrkulacyjny systemu RCB
2   Programowalny sterownik kotła 
3   Łatwy dostęp do czyszczenia i przeglądów
4   Kompaktowy regulator 

obiegów grzewczych
5   Komora spalania ze stali szlachetnej
6   Taca palnika
7   Półautomatyczne oczyszczanie kotła
8   Rozpalanie elektroniczne
9   Atestowane zabezpieczenie 

przeciwpożarowe 
10  Zintegrowane podnoszenia 

temperatury powrotu
11  System ECO
12  Pomiar podciśnienia
13  Zbiornik pelletu

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Przegląd zalet

  Półautomatyczny system oczyszczania 
– zbędne czyszczenie ręczne 
– stałe utrzymanie sprawności 
– niższe zużycie paliwa

  Automatyczne odpopielanie tacy palnika 
– zbędne czyszczenie ręczne 
– nie wymaga dodatkowego silnika 
– brak części ruchomych

  Automatyczne rozpalanie 
– technologia sprawdzona w ponad 60 000 
kotłów na całym świecie 
– niskie zużycie prądu przy 
zapotrzebowaniu mocy zaledwie 250 W

  Atestowane zabezpieczenie 
przeciwpożarowe 
– sprawdzone, bezpieczne rozwiązanie 
– stosowane w ponad 60 000 kotłów na 
całym świecie 
– nie wymaga sensorów fotoelektrycznych 

  Podnoszenie temperatury powrotu 
w wyposażeniu seryjnym 
– brak części ruchomych i sensorów 
– niezawodna ochrona przed korozją

  Automatyczne rozpoznawanie paliwa 
– nie wymaga kalibracji 
– proste i szybkie uruchomienie 
– automatyczna adaptacja przy zmianie 
rodzaju pelletu 
– stale optymalne spalanie

  Dmuchawa spalin z regulowanymi 
obrotami 
– uniemożliwia powstawanie nadciśnienia 
w komorze spalania

  Gotowy do przyłączenia

Moc znamionowa kotła 20 kW
Moc kotła przy obciążeniu 
początkowym 6 kW

Sprawność kotła przy obciążeniu 
znamionowym 93,6%

Sprawność kotła przy obciążeniu 
częściowym 92%

Szerokość całkowita/wysokość 
zbiornika pelletu 1206/1267 mm

Wymiary kotła wys./szer./gł. 1091/695/752 mm
Ciężar 320 kg
Pojemność zbiornika pelletu 125 kg
Średnica rury spalin 130 mm

Zespół IEO przygotował opinię do ustawy o odnawial-
nych źródłach energii. Opinia dotyczy tylko elementów 
uchwalonej ustawy (rozdziału 4. ustawy), w stosunku do 
których można przeprowadzić ilościowe analizy ekono-
miczne. Odnosi się generalnie do segmentu mikroinsta-
lacji (źródeł OZE o mocy elektrycznej do 40 kW), któ-
rych parametry systemu wsparcia zasadniczo znalazły 
się bezpośrednio w ustawie.
Zdaniem IEO w warunkach stworzonych przepisami 
ustawy o OZE, nie powinni inwestować prosumen-
ci indywidulani – gospodarstwa domowe. Inwesty-
cje tego typu, pod rządami uchwalonej ustawy o OZE 
są nieopłacalne i obarczone olbrzymim, niekontrolo-
wanym przez prosumenta ryzykiem. Jeżeli ekonomicz-
nie nie dopina się pojedyncza instalacja OZE, to nieste-
ty nie będzie dopinała się także inwestycja w systemie 
klastrowym, bo (bez dotacji, a te nie mają sensu w sys-
temie aukcyjnym) nie będzie generowała nadwyżki fi-
nansowej do podziału pomiędzy uczestników klastra. 
Można też dodać, że osoby o dużej wrażliwości ekolo-
gicznej powinny też przemyśleć swoje ew. decyzje in-
westycyjne motywowane innymi niż ekonomika wzglę-
dami. Oddawanie ustawowej (20-30%) nadwyżki energii 
(w praktyce może to być znacząco więcej) za darmo wę-
glowym koncernom energetycznym nie musi bowiem 
służyć nowym proekologicznym inwestycjom. IEO nie 
badał opłacalności budowy mikroinstalacji OZE tam, 
gdzie nie ma dostępu do sieci elektroenergetycznej lub 
tam gdzie przerwy w dostawach energii zmuszają do 
tego typu inwestycji.
są też informacje pozytywne w sensie rachunku ekono-
micznego. IEO wskazał, że ustawa umożliwia opła-
calne ekonomiczne inwestycje w mikroinstalacje 
realizowane w formule „prosumenta biznesowego” 
(tu na szczęście ustawa wykluczyła firmy pokrywające  
z OZE potrzeby energetyczne wynikające z własnej pod-

stawowej działalności z definicji „prosumenta”) przez 
przedsiębiorstwa korzystające z najdroższych taryf 
„C”. ustawodawca nie zlikwidował całkowicie przepisu 
uchwalonego 20 lutego 2015 roku i w nieco zmienionej 
formie wejdzie od lipca w życie. Jest zatem szczelina, 
jeszcze niewielki, ale atrakcyjny obszar do inwesty-
cji mających prawdziwy sens ekonomiczny. 
uchwalona ustawa wiele dobrego może zrobić dla OZE 
poprzez jej wpływ na wzrost cen energii. IEO twierdzi co 
prawda, że ten wpływ może być w praktyce iluzoryczny 
dla gospodarstw domowych korzystających z taryf „G”, 
z uwagi na trwały trend do wzrostu cen energii poprzez 
wzrost składnika stałego w taryfach. Taki trend powodu-
je, że z czasem, czym bardziej prosument oszczędzać bę-
dzie na zużyciu energii, tym mniej zyska finansowo, czy-
li tym więcej straci na inwestycji. Wprowadzana już od  
1 lipca tzw. „Opłata OZE” działać będzie stymulująco na 
autoproducenckie inwestycje w OZE oraz na całą energe-
tykę przemysłową, bo będzie zależała od zużycia energii, 
a przewidywana znacząca skala współspalania biomasy  
z węglem już wkrótce (współspalanie może bardzo szyb-
ko wygenerować koszty, nawet jeżeli nie służy to jeszcze 
realizacji celu OZE na 2020 roku) może znacząco podnieść 
jej wartość początkową („jedynie” 2,5 zł/MWh). General-
nie, planowane nowe kapitałochłonne inwestycje w blo-
ki węglowe, w Kaskadę dolnej Wisły i być może w bloki 
jądrowe, będą przenoszone głównie w taryfach dla ma-
łych i średnich przedsiębiorstw i poprawią warunki inwe-
stowania w OZE. Korzystnie na wszelkie inwestycje pro-
sumenckie wpłynie też wdrożenie zapowiadanego rynku 
mocy. Jest przestrzeń do inwestowania w OZE całkowicie 
poza uchwalonymi przepisami ustawy o OZE. Nie korzy-
stając z przepisów ustawy o OZE można bez ograniczeń 
w zakresie pomocy publicznej określonej w artykule 39 
ustawy, korzystać z instrumentów dotacyjnych.
Pełna opinia pod tym linkiem.

IEO: inwestycje w mikroinstalacje OZE opłacalne 
tylko dla przedsiębiorców

http://www.instalreporter.pl
http://ieo.pl/pl/aktualnosci/1090-opinia-instytutu-energetyki-odnawialnej-o-uchwalonej-ustawie-o-odnawialnych-zrodlach-energii-inwestycje-w-mikroinstalacje-oze-oplacalne-tylko-dla-przedsiebiorcow
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  Pompa składa się z ze-
społu zewnętrznego, mo-
dułu wewnętrznego oraz 
podgrzewacza o pojemno-
ści 180 l. 

Zespół zewnętrzny zawiera 
sprężarkę modulującą typu 
Twin rotary i scroll. Zastoso-
wanie technologii Inverter po-
zwala na ograniczenie poboru 
prądu rozruchowego i dosto-
sowanie mocy grzewczej do 
aktualnego zapotrzebowania 
na ciepło. 

Na zespół zewnętrzny skła-
dają się także: parownik sta-
nowiący zespół miedzianych 
rurek i aluminiowych żeberek, 
jeden lub dwa (w zależności 
od wersji) wentylatory osio-
we pracujące cichobieżnie ze 
zmienną prędkością, pojem-
nik antyuderzeniowy płynu i rezerwy mocy, zawo-
ry rozprężne elektroniczne, filtr oraz presostaty za-
bezpieczające wysokiego ciśnienia. 

Wewnętrzny moduł hydrauliczny MIV-4…V200 
jest dostępny w 2 wersjach: 
- MIV-4 V200/E: dla wspomagania zintegrowaną grzał-
ką elektryczną o mocy 3 lub 6 kW zasilaną prądem 

jednofazowym albo o mocy 3, 6 lub 9 kW zasilaną 
prądem trójfazowym;
- MIV-4 V200/H: dla wspomagania hydraulicznego 
przez kocioł. 

Moduł MIV-4 zawiera: prostą w eksploatacji konsolę 
sterowniczą, z regulacją pogodową, kondenser – pły-
towy wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, rozdzie-
lacz hydrauliczny, pompę obiegową c.o. o wskaźni-
ku energochłonności EEI < 0,23, naczynie wzbiorcze  
o pojemności 8 litrów, a także manometr elektro-
niczny, zawór bezpieczeństwa, odpowietrznik au-
tomatyczny, regulator przepływu i konsolę pogo-
dową IniControl 2. 

Minimalna temperatura zewnętrzna, od której pra-
cuje pompa ciepła to aż -20°C.  

Pompa ciepła  
Alezio evolution 
AWHP V200 

Nowość De Dietrich

Alezio evolution AWHP V200 to 
kompaktowa pompa ciepła typu 
powietrze-woda do ogrzewania 
budynku i podgrzewania wody, 
zapewniająca optymalny komfort c.w.u. 
Pompa charakteryzuje się wysoką klasą 
efektywności energetycznej: A++ dla c.o.  
i A dla c.w.u. Współczynnik COP wynosi nawet 
4,65 (przy 7/35°C). 

Alezio evolution AWHP V200 gwarantuje opty-
malny komfort ciepłej wody użytkowej dzięki 
podgrzewaczowi o pojemności 180 l z wężowni-
cą i przewodami połączeniowymi z modułem we-
wnętrznym. Podgrzewacz jest emaliowany, chro-
niony antykorozyjnie anodą magnezową. 

http://www.instalreporter.pl
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ne i doprowadzić do szkód. Typowe uszkodzenia to: 
• uszkodzenie spowodowane przez rozkład lub pęcz-
nienie, 
• korozja metalowych elementów nośnych, 
• pękające fugi między płytkami, 
• wykwity na powierzchni, 
• wypłukanie środka wiążącego, 
• uszkodzenia na powierzchni płytek i kamienia na-
turalnego spowodowane mrozem, 
• odpadanie płytek i kamienia naturalnego od kleju, 
• tworzenie się pleśni w fugach. 
To wszystko może powodować problemy zdrowotne 
osób przebywających w zawilgoconych pomieszcze-
niach, a także doprowadzić do zniszczenia budynku. 
Budynki oraz ich elementy konstrukcyjne narażone 
na działanie wilgoci wykładane są z reguły okładzi-
nami odpornymi na jej działanie. W takich rozwiąza-
niach systemowych konieczne jest zastosowanie fug, 
które z reguły nie są jednak wodoszczelne. 

Uszczelnienia zespolone

W celu ochrony przed wnikaniem wilgoci sprawdzają 
się w praktyce płynnie nanoszone uszczelnienia ze-
spolone (nazywanie także alternatywnymi). są one 
umieszczane pomiędzy płytą rozkładającą obcią-
żenia a podłogą. dzięki temu elementy budowlane 
leżące poniżej uszczelnienia, takie jak jastrych, czy 

izolacja akustyczna, są chronione przed zawilgoce-
niem. Zapobiega to także przenikaniu chemikaliów 
i mikroorganizmów oraz zapewnia wysoką żywot-
ność całej konstrukcji podłogi. 
W miejscach, gdzie zostały zainstalowane odpływy, 
stosuje się uszczelnienia zespolone w połączeniu  
z płytkami. W przypadku powierzchni wykorzystywa-
nych przemysłowo, np. w dużych kuchniach, poza wy-
maganiami związanymi z uszczelnieniem, należy także 
przestrzegać innych wymagań dotyczących obciąże-
nia mechanicznego, chemicznego i termicznego. Aby 
uniknąć szkód budowlanych, przejście pomiędzy wpu-
stem a uszczelnieniem zespolonym musi być wyko-
nane w sposób trwały. Przejście od materiału do ma-
teriału pomiędzy odpływem z kołnierzem a warstwą 
rozkładającą obciążenie (jastrych) należy wykonać 
za pomocą fartucha uszczelniającego. do wykonania 
tego przejścia, w zależności od sposobu podłączenia 
do wpustu/odpływu, stosuje się trzy konstrukcje: połą-
czenie klejone, zaciskane lub fabryczne. dostosowanie 
elementów wymaga starannego projektowania, od-
powiedniego produktu i wykonania wysokiej jakości. 

Projektowanie 

Całkowita konstrukcja podłogi łącznie z odpływem i uszczel-
nieniem zespolonym musi zostać szczegółowo zaplano-
wana. Ważne jest skoordynowanie prac wykonywanych 

  Działanie wilgoci

Wiele budowli oraz ich elementów konstrukcyjnych jest 
regularnie narażonych na działanie wilgoci. dotyczy to 

zarówno zewnętrznych balkonów i tarasów, na które 
trafia woda deszczowa, jak i pomieszczeń mieszkalnych 
wewnątrz budynków, takich jak łazienki, czy pryszni-
ce. Wilgoć może wniknąć w te elementy konstrukcyj-

Odpływy podłogowe to miejsca newralgiczne dla zachowania ciągłości hydroizolacji 
w pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci. Do ich zabezpieczenia 
dedykowanych zostało szereg rozwiązań i sposobów uszczelnień, które należy 
uwzględnić w fazie projektowania inwestycji, a następnie oraz dopilnować 
uzgodnień pomiędzy instalatorem, wykonawcą posadzki oraz płytkarzem.
Kluczowe aspekty stanowią tu realistyczne oszacowanie klasy obciążenia wodą, 
precyzyjny dobór stosowanych rozwiązań i materiałów oraz staranny montaż 
zgodnie z wytycznymi dla wykonawstwa uszczelnień zespolonych.

Uszczelnienia 
zespolone odpływów

Aktualne wytyczne i wskazówki nt. zabudowy

AnnA MiKoŁAJcZAK

Przepisy 

same uszczelnienia zespolone są jako 
produkt budowlany regulowane nor-
mą PN-EN 14891 „Wyroby nieprzepusz-
czające wody stosowane w postaci cie-
kłej pod płytki ceramiczne mocowane 
klejami”. Krytycznym punktem, według 
doświadczenia różnych fachowców nie 
jest samo uszczelnienie zespolone, ale 
przede wszystkim łączenia tego rodza-

ju uszczelnień z odpływami. Wpusty  
i odpływy regulowane są jako produkt 
budowlany normą PN-EN 1253. Jed-
nakże aktualna wersja nie uwzględnia  
w stopniu dostatecznym połączenia ich 
z uszczelnieniem.
W celu przeprowadzania systemowej 
oceny dla wpustów i odpływów z za-
stosowaniem uszczelnień zespolonych 

do tej pory wprowadzono dwa zestawy 
przepisów: 
• przepisy niemieckie: dIBt PG AIV (Za-
sady oceny uszczelnień Alternatywnych 
Niemieckiego Instytutu Techniki Budow-
lanej), 
• na płaszczyźnie europejskiej: ETAG 022 
„Zestawy wodoszczelnych pokryć ścian 
i podłóg pomieszczeń mokrych”.

Wprowadzenie
Narażone na działanie wilgoci budowle i ich części, takie jak 
pomieszczenia mokre, do których zalicza się łazienki i po-
wierzchnie użytkowane w celach przemysłowych, muszą być chro-
nione przed przenikaniem wilgoci. Napływającą wodę należy
fachowo odprowadzać. W miejscach, gdzie zostały zainstalowane
wpusty i odpływy, stosuje się uszczelnienia zepolone (czyli alter-
natywne) w połączeniu z płytkami.

W przypadku powierzchni wykorzystywanych  przemysłowo, np.
w dużych kuchniach, poza wymaganiami związanymi z uszczel-
nieniem należy także przestrzegać innych wymagań dotyczących
obciążenia mechanicznego, chemicznego i termicznego, co nie
stanowi przedmiotu niniejszych wskazówek.

opisywane w niniejszych wskazówkach uszczelnienia zespolone
sprawdziły się w praktycznym zastosowaniu.

Aby uniknąć szkód budowlanych, przejście pomiędzy wpustem 
a uszczelnieniem zespolonym musi być wykonane w sposób
trwały. Przejście od materiału do materiału pomiędzy wpus-
tem / odpływem z kołnierzem a warstwą rozkładającą obciążenie
(jastrych) należy wykonać za pomocą fartucha uszczelniającego.
do wykonania tego przejścia, w zależności od sposobu
podłączenia do wpustu/odpływu, stosuje się trzy konstrukcje:
•   połączenie klejone fartucha uszczelniającego/maty tkanej 

pomocą środków budowlanych,
•    połączenie zaciskane fartucha uszczelniającego/maty tkanej 

za pomocą środków budowlanych,
•    fabryczne połączenie fartucha uszczelniającego.

dostosowanie elementów wymaga starannego projektowania, 
produktu i wykonania. Podajemy tu ważne wskazówki
uzupełniające do istniejących publikacji normatywnych. Celem jest
wykonanie trwałego szczelnego połączenia pomiędzy wpustem
czy odpływem a uszczelnieniem zespolonym.

Rys. 2: Zasada funkcjonowania uszczelnienia zespolonego: często oble-
wane wodą powierzchnie podłóg pokrytych kafelkami i płytkami bez 
uszczelnienia nie są trwale szczelne. Wilgoć może przedostawać się
przez szczeliny i rozprzestrzeniać się pod okładziną a następnie
prowadzić do uszkodzeń. Chroni przed tym fachowo naniesione uszczel-
nienie zespolone.

Projektowanie
Całkowita konstrukcja podłogi łącznie z wpustem/odpływem 
i uszczelnieniem zespolonym musi zostać szczegółowo zaplano-
wana. Należy skoordynować prace wykonywane przez instalatora,
wykonawcę jastrychu oraz kafelkarza.
•   Należy przede wszystkim stosować normę dIN 1986-100.
•   Wpust/odpływ oraz przewody kanalizacyjne należy dostosować 

do ilości napływających ścieków.
•   Przy wykonywaniu spadku i pozycjonowaniu należy uwzględnić 

wysokości spiętrzania przy wpuście/odpływie w celu ustalenia 
jego przepustowości.

•   Powierzchnie podłogi w pomieszczeniach mokrych o wysokim 
narażeniu na działanie wilgoci, np. w łazienkach z prysznicami 
bez brodzików należy przyporządkować do klasy obciążenia 
wodą A

•   Kuchnie przemysłowe należy przyporządkować do klasy obcią-
żenia wodą C.

•  Właściwy system uszczelnienia zespolonego należy dobrać 
w zależności  od klasy narażenia podłoża na działanie wilgoci.   
W systemie można stosować wyłącznie sprawdzone uszczel  
nienia zespolone.

•  Wszystkie produkty budowlane należy dobrać w taki sposób, 
aby spełnione były zarówno wymagania co do samego produktu
jak i co do możliwości łączenia tych produktów ze sobą w spo-
sób trwały.

Rys. 2: Przerwanie uszczelnienia zespolonego przez wpust podłogowy wymaga zastosowania szczególnych środków i bardzo starannego
postępowania, tak by zapewnić ochronę jastrychu, izolacji cieplnej i akustycznej przed przenikaniem wilgoci.

Warstwa płytek

Klej do płytek/cienka warstwa
zaprawy
uszczelnienie zespolone

Wylewka jastrychowa

Warstwa rozdzielająca

Izolacja cieplna/akustyczna

Strop surowy z żelazobetonu
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Odpływy
Odpływy, a szczególnie konstrukcyjne sposoby wy-
konania ich przyłączenia, muszą być odpowiednie 
do stosowanego uszczelnienia zespolonego. do wy-
boru są tutaj połączenia: 
• klejone fartucha uszczelniającego/maty tkanej za 
pomocą środków budowlanych, 
• zaciskane fartucha uszczelniającego/maty tkanej 
za pomocą środków budowlanych, 
• fabryczne fartucha uszczelniającego z poświadcze-
niem przydatności i wykonanie zabudowy zgodne  
z instrukcją podaną przez producenta wpustu. 
Kolejne wymagania dla produktów to wykonanie 
zgodnie z PN-EN 1253. 
dla kołnierza klejonego możliwa do wykorzystania mini-
malna szerokość kołnierza wynosi 30 mm dookoła i do-
brze poddająca się klejeniu powierzchnia z materiałów 
takich, jak ABs lub tworzywa sztuczne ze zintegrowaną 
włókniną z PP, stal nierdzewna czy beton polimerowy. 
dla kołnierza zaciskowego minimalna szerokość koł-
nierza wynosi 40 mm w przypadku kołnierza luźne-
go i 50 mm – kołnierza stałego, w połączeniu z od-
powiednim fartuchem uszczelniającym lub wkładką  
z tkaniny dla wszystkich klas obciążeń. Wykonując 
uszczelnienie, należy także postępować zgodnie  
z PN-EN 14891 „Wyroby nieprzepuszczające wody 
stosowane w postaci płynnej pod płytki ceramiczne”.
 
Fartuch uszczelniający/mata tkana 
Należy stosować materiały ze specyfikacją i poświad-
czeniem badania systemu producenta uszczelnień 
zespolonych, konfekcjonowane dla okalającej za-
kładki L z uszczelnieniem zespolonym wynoszącej 
min. 50 mm. Można tu stosować cienką, trwale ela-
styczną folię nośną z PE, Pu lub TPE z jednostronnie 
lub obustronnie chłonną, odporną na zasady włókni-
ną lub dzianiną z poświadczeniem przydatności lub  
z odpowiednią matą tkaną. umieszczone fabrycz-
nie na kołnierzu fartuchy uszczelniające muszą być 
trwale szczelne oraz muszą dokładnie przylegać do 
kołnierza. Należy je starannie chronić podczas trans-

portu i prac budowlanych. W przypadku połączeń 
zaciskowych dokładnie należy wykonać wszystkie 
otwory do wprowadzenia śrub. Należy unikać połą-
czeń kołnierzy klejonych z samoklejącymi fartucha-
mi uszczelniającymi i przemysłowymi taśmami kle-
jącymi z piaskiem kwarcowym. 

Klej pomiędzy fartuchem uszczelniającym 
a kołnierzem klejonym
reakcyjne kleje żywiczne stanowią pewne połącze-
nie. Kombinacje tworzywa sztucznego z zaprawą  
i dyspersjami polimerowymi możliwe są tylko wtedy, 
gdy można wykazać ich przydatność do tego celu. 
1-komponentowe kleje montażowe, które utwardza-
ją się dopiero po kontakcie z wilgocią z powietrza, 
jak na przykład kleje sMP, można stosować tylko  
w sprawdzonej kombinacji z mankietem uszczelnia-
jącym i kołnierzem wpustu. 

Kombinacja kołnierza uszczelniającego/materiału  
łączącego/taśmy uszczelniającej lub fartucha 
uszczelniającego
W celu wykonania połączenia z odpływami podło-
gowymi za pomocą taśm uszczelniających i fartu-
chów uszczelniających można używać produktów 
podanych przez producenta zgodnie z odpowied-
nim dopuszczeniem produktowym. 

Zabudowa 

Konieczna jest aklimatyzacja wszystkich materiałów 
do temperatury otoczenia oraz przestrzeganie tem-
peratury zalecanej do obróbki. 
Przy zabudowie odpływu należy zwrócić uwagę na 
stabilne i odporne na skręcanie połączenie warstwy 
rozkładającej obciążenie (jastrych) za pomocą do-
kładnego wypełnienia zaprawami wylewanymi lub 
żywicami epoksydowymi. Przy stosowaniu cemen-
towych zapraw wylewanych odpływ musi zapewnić 
dobre połączenie z ich powierzchnią, np. w przypad-
ku elementów zakotwienia. Jeśli połączenie odby-

przez instalatora, wykonawcę jastrychu oraz płytkarza. 
Odpływ oraz przewody kanalizacyjne należy dosto-
sować do ilości napływających ścieków. Podczas 
wykonywania spadku trzeba uwzględnić wysokości 
spiętrzania. Właściwy system uszczelnienia zespo-
lonego dobiera się w zależności od klasy narażenia 
podłoża na działanie wilgoci. Powierzchnie podłogi 
w pomieszczeniach mokrych o wysokim narażeniu 
na działanie wilgoci, np. w łazienkach z prysznicami 
bez brodzików określane są klasą obciążenia wodą A,  

kuchnie przemysłowe – klasą obciążenia wodą C. 
Ważne jest, aby produkty budowlane spełniały wy-
magania zarówno co do samego produktu, jak i co 
do możliwości łączenia ze sobą w sposób trwały.

Wybór produktu 

Poszczególne produkty powinny zostać dobrane 
przez projektanta w odpowiednio wczesnej fazie pro-
jektowania. 

rysunek 4: Połączenie zaciskane 

Rysunek 5: Zasada połączenia klejonego: fartuch uszczelniający nakleja się na kołnierz klejony. Należy to wykonać niezwykle starannie.

Rysunek 6: Połączenie klejone: użytkowa szerokość kołnierza F powinna wynosić przynajmniej 30 mm i założenie fartucha uszczelniającego na
wylewkę jastrychową powinno wynosić przynajmniej 50 mm.
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Połączenie zaciskowe: fartuch uszczelniający/matę tkaną należy zacisnąć z nasadką odpływu  
po utwardzeniu uszczelnienia zespolonego
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Rysunek 5: Zasada połączenia klejonego: fartuch uszczelniający nakleja się na kołnierz klejony. Należy to wykonać niezwykle starannie.
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ruszt

Nasadka z kołnierzem klejonym

ruszt
Nasadka z kołnierzem zaciskanym

Kołnierz luźny

5

Połączenie klejone: fartuch uszczelniający nakleja się na kołnierz klejony. Należy to wykonać 
niezwykle starannie.
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wa się wyłącznie na zasadzie adhezji (przywiera-
nia) pomiędzy odpływem a warstwą rozkładającą 
obciążenie, należy stosować żywicę epoksydową.  
Nie są odpowiednie do tego celu jastrychy/zapra-
wy wiązane siarczanem wapnia. Z kołnierza odpły-
wu należy usunąć wszystkie zanieczyszczenia takie, 
jak tłuszcz, resztki zaprawy czy kurz.
Przy oddzielnie konfekcjonowanych fartuchach nale-
ży zwrócić uwagę na ich odpowiednie docięcie. far-
tuchy uszczelniające aż do momentu umieszczenia 

w uszczelnieniu zespolonym należy chronić przed 
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Jeśli konieczne jest 
użycie taśm uszczelniających, muszą one zostać fa-
chowo połączone zgodnie z zaleceniami producenta. 
W przypadku połączeń zaciskanych fartuch uszczel-
niający/wkład tkaninowy należy zamocować w od-
powiednim momencie skręcającym, zgodnie z in-
strukcją producenta wpustu.
Artykuł został przygotowany na podstawie materia-
łów firmy Kessel  

I N F o r M A C J E  o G Ó L N E |  7

Uszczelnienia zespolone

Zabudowa odpływów

Etapy zabudowy uszczelnienia zespolonego

Porady fachowców | Aktualności z branży | Informacje o produktach | Promocje | Katalog firm

r e k l a m a

Nowa odsłona Kongresu PORT PC już jesienią

W tym roku Polska Organizacja rozwoju Technologii 
Pomp Ciepła (POrT PC) obchodzi pięciolecie działal-
ności. u podstaw aktywności POrT PC niezmiennie 
leżą cele związane z jakością wykonywanych instalacji 
z pompami ciepła, a także z rozwojem i wsparciem ryn-
ku pomp ciepła w Polsce. Stowarzyszenie dostrzega 
także duży potencjał wykorzystania pomp ciepła 
w walce z problemem niskiej emisji zanieczyszczeń 
z którym boryka się wiele polskich miast i gmin – 
szczególnie w Polsce Południowej. 
Tegoroczny V Kongres POrT PC zatytułowany „Najlepsze 
praktyki w likwidacji niskiej emisji” będzie bezpośred-
nio nawiązywał do tej tematyki. Problem niskiej emisji 
związany jest między innymi z powszechnym stosowa-
niem urządzeń grzewczych niespełniających minimal-
nych standardów emisji zanieczyszczeń (Ekoprojektu). 
Co więcej często zdarza się, że w przydomowych ko-
tłowniach spalane są także śmieci. Jednym z propono-
wanych rozwiązań tego problemu jest zamiana star-
szych kotłów węglowych na pompy ciepła. Zdaniem 
PORT PC przy odpowiednim wsparciu klientów koń-
cowych, stosowanie pomp ciepła w większej skali 
może przyczynić się do znacznej i długotrwałej po-
prawy jakości powietrza. Takie rozwiązanie problemu 
niskiej emisji zostało mocno wsparte przez rząd chiń-
ski i szeroko zastosowane np. w północnych Chinach.
Organizatorzy V Kongresu POrT PC tym razem zdecy-
dowali się na zupełnie nową formułę wydarzenia. Po 
zakończeniu części ogólnej konferencja podzielona zo-
stanie na dwie równoległe sesje tematyczne w celu jak 
najlepszego dopasowania tematyki do grona odbior-
ców. POrT PC wychodzi naprzeciw tym, którzy poszu-

kują sposobów na realne rozwiązanie problemu niskiej 
emisji w miastach i gminach. specjalnie dla przedstawi-
cieli jednostek samorządu terytorialnego przewidziano 
panel tematyczny podczas którego zainteresowanym 
uczestnikom przedstawione i omówione zostaną zało-
żenia techniczne optymalnego programu dofinansowań 
do pomp ciepła – uwzględniającego m.in. czekające nas 
już wkrótce zmiany w warunkach technicznych nowych 
budynków. równolegle trwać będzie panel techniczny 
dla instalatorów, projektantów, architektów i osób za-
interesowanych dotyczący najważniejszych zagadnień 
związanych z opracowywanymi przez POrT PC kolej-
nymi wytycznymi projektowania i wykonania instalacji  
z pompami ciepła oraz wytycznymi dla dolnych źródeł 
(w postaci wód gruntowych i powierzchniowych). uczest-
nicy panelu dowiedzą się między innymi jak korzystać 
z opracowanych przez POrT PC narzędzi (Wytycznych 
POrT PC i arkuszy kalkulacyjnych). To co zainteresuje 
instalatorów i projektantów pomp ciepła to zapowiedź 
wydania jesienią 2016 pierwszych, kompleksowych wy-
tycznych doboru i instalacji z pompami ciepła.
Każdego roku Kongres POrT PC staje się miejscem 
spotkań przedstawicieli branży pomp ciepła, urządzeń 
grzewczych, branży instalacji odnawialnych źródeł ener-
gii jak również przedstawicieli samorządów terytorial-
nych i decydentów. Piąty Kongres POrT PC będzie do-
datkowo doskonałą okazją do podsumowania 5 lat 
działalności stowarzyszenia. Tradycyjnie już konferen-
cja odbędzie się podczas Targów Energii Odnawialnej 
i Efektywności Energetycznej RENEXPO 2016, tym ra-
zem 20 października (czwartek) 2016r. w Warszawie.
Źródło: POrT PC
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Właściwości akustyczne

system niskoszumowej kanalizacji wewnętrznej rAu-
PIANO PLus gwarantuje jakość, spokój i komfort 
mieszkania w budynkach. Badania przeprowadzo-
ne przez uznany Instytut fizyki Budowlanej w stut-
tgarcie oraz potwierdzone opinią Zakładu Akustyki 
Instytutu Techniki Budowlanej wykazały w prakty-
ce, że natężenie hałasu osiągane przez system rAu-
PIANO PLus jest niższe niż 30 dB(A) uznawane zgod-
nie z dIN 4109 za minimalny standard. 
Okazało się ponadto, że system rAuPIANO PLus 
osiąga wartości lepsze od maksymalnych wymagań 
dużo bardziej restrykcyjnej wytycznej VdI 4100 (sto-
pień ochrony akustycznej III/mieszkania w domach 
bliźniaczych i szeregowych, instalacje wodociągo-
we i kanalizacyjne).

  System kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej 
rAuPIANO PLus został stworzony z myślą o grawita-
cyjnych instalacjach kanalizacyjnych zgodnie z PN-
-EN 12056 wewnątrz budynków i dopuszczony przez 

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (dIBt) w Ber-
linie (dopuszczenie Z-42.1-223).
rury, kształtki i elementy uszczelniające można sto-
sować do temp. 95°C (krótkotrwałe narażenie). są 

one przeznaczone do 
odprowadzania ścieków 
agresywnych chemicznie  
o wartości pH od 2 (kwa-
śny) do 12 (zasadowy).
Charakterystyka ognio-
wa odpowiada klasie pal-
ności B2 normalnie palny 
zgodnie z dIN 4102.
Połączenia rur zachowu-
ją szczelność do warto-
ści wewnętrznego nadci-
śnienia wody 1 bar (10 m  
słup wody).

Budowa rury

Nowoczesne systemy ru-
rowe charakteryzują się 
obecnie wielowarstwową 
budową, uzyskując wła-

ściwości odpowia-
dające stawianym im wyma-
ganiom. Ścianki rAuPIANO PLus mają 
budowę trójwarstwową . Każdej warstwie 
jest przypisana poważna rola w realiza-
cji funkcji niezawodnego systemu rurowego. 
Optymalne właściwości hydrauliczne są osią-
gane dzięki bardzo gładkiej i śliskiej warstwie we-
wnętrznej, która skutecznie zapobiega osadom 
oraz inkrustacji. 
Wytrzymała warstwa zewnętrzna zapewnia z kolei 
podwyższoną funkcjonalność układania. Środkowa 
warstwa jest odpowiednio sztywna. Budowa wie-
lowarstwowa wpływa dodatkowo na podwyższe-
nie sztywności obwodowej (sztywność obwodowa  
> 4 kN/m2 wg dIN EN IsO 9969). 
Cały system wraz ze kształtkami i obejmami to in-
stalacja o doskonałej izolacji akustycznej. system 
charakteryzuje się zoptymalizowanymi właściwo-
ściami technicznymi. Jest odporny na udarność  
w niskiej temperaturze (wyróżniony znakiem Eiskri-
stall zgodnie z normą PN-EN 1451/1411), odporny na 
pękanie do -10°C, wytrzymały w transporcie, maga-
zynowaniu i na budowie. Można go magazynować 
na wolnym powietrzu do 2 lat.

RAUPIANO PLUS jest uniwersalnym niskoszumowym systemem grawitacyjnej kanalizacji wewnętrznej 
dedykowanym zarówno do domów jednorodzinnych, jak i do budynków hotelowych, handlowych, 
przemysłowych itp. System RAUPIANO PLUS jest dostępny w zakresie średnic od DN 40 do DN 200. 
Ofertę uzupełnia bogaty program kształtek i obejm.

RAUPIANO PLUS –  
po prostu cicha kanalizacja

http://www.instalreporter.pl
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- Trójniki pojedyncze
- Czwórniki
- Czwórniki narożnikowe
- Trójniki równoległe
- Inne kształtki specjalne
- rury i kształtki wykonane zgodnie z AT-15-7407/
2009 ITB

Elementy uszczelniające
rury i kształtki wyposażone są fabrycznie w uszczel-
kę wargową zgodnie z PN-EN 681-1.

Twardość: 60 ±5 shore A.
Materiał: kauczuk butadienowo-styrenowy (sBr).

Elementy mocujące
- uchwyt tłumiący składający się z obejmy mocują-
cej i podtrzymującej
- Obejma ustalająca/zabezpieczająca
- Obejma prowadząca

Artykuł został przygotowany na podstawie materia-
łów firmy Rehau  

Sposób na redukcję hałasu w systemie 
RAUPIANO PLUS
W systemie kanalizacyjnym występują zarówno 
dźwięki powodowane przez drgania powietrza, jak 
i ciał stałych. Ścianka rury przewodu kanalizacyjne-
go wprawiana jest w drgania przez przepływające 
ścieki. rodzaj i intensywność tych drgań zależy od 
różnych czynników, takich jak ciężar rury, materiał,  
z jakiego rura jest wykonana oraz od jej wewnętrznej 
zdolności tłumienia drgań. dźwięki przenoszone są 
w postaci drgań powietrza bezpośrednio przez rurę 
oraz w postaci drgań ciał stałych poprzez mocowa-
nia rury do konstrukcji.

Podczas opracowywania systemu niskoszumowej 
kanalizacji wewnętrznej należy uwzględnić obydwa 
te rodzaje rozprzestrzeniania się dźwięku.

Izolacja drgań powietrza
redukcja drgań powietrza w systemie rAuPIANO PLus 
następuje poprzez zastosowanie specjalnych materia-
łów, wypełniaczy izolujących akustycznie oraz zwięk-
szenie ciężaru systemu. Optymalizacja masy kolan  
o średnicy znamionowej dN 90 do dN 125 zapewnia 
dodatkowo izolację akustyczną w obszarze zgięcia.

Izolacja drgań ciał stałych
redukcja drgań ciał stałych w systemie rAuPIANO 
PLus następuje poprzez zastosowanie specjalnych 
obejm:
- obejma podtrzymująca nieznacznie sprzężona  
z rurą stanowi połączenie rury ze ścianą,
- obejma mocująca bez sprzężenia stałego z obejmą 
podtrzymującą utrzymuje rurę w pozycji. 

Oczywiście podczas projektowania i montażu każde-
go systemu kanalizacyjnego trzeba zachować szcze-
gółowe wytyczne zapewniające maksymalne ogra-
niczenie powstającego hałasu. 

Kształtki a hałas
W obszarze zmiany kierunku powstaje ryzyko, że przy 
dużych objętościach przepływu system rurowy bę-
dzie narażony na drgania. Może mieć to negatywny 
wpływ na właściwości tłumienia dźwięków. Aby zmi-
nimalizować ten efekt i przeciwdziałać jego negatyw-
nym skutkom, miejsca najbardziej narażone, czyli kola-
na o średnicy znamionowej dN 90 do dN 125, zostały 
zoptymalizowane wagowo. Zapewniło to stabilizację 
funkcji dźwiękochłonnej i tym samym jeszcze wyższe 
tłumienie dźwięków w obszarze uderzania.

Elementy systemu

Rury i kształtki
- Wykonane ze wzmocnionego włóknem mineral-
nym rAu-PP
- Kolor biały (zbliżony do rAL 9003)
- Średnice znamionowe dN 40, 50, 75, 90, 110, 125, 200
- długości od 150 mm do 3000 mm
- Kompletny program kształtek
- Kolanka od 15° do 87° (dN 90 do dN 125 z pogru-
bioną ścianką)

standardowa technika
połączeń (obejma z wkładką
gumową lub bez)

drgania przenoszone
przez powietrze

drgania przenoszone
przez ciała stałe

Rura HT-PP

system mocowań RAUPIANO PLUS,
opatentowany uchwyt tłumiący dźwięki 
przenoszone przez ciała stałe

redukcja drgań 
przenoszonych 
przez powietrze

redukcja drgań 
przenoszonych 
przez ciała stałe

Rura RAUPIANO PLUS 
z warstwą środkową 
tłumiącą drgania

standardowa technika
połączeń (obejma z wkładką
gumową lub bez)

drgania przenoszone
przez powietrze

drgania przenoszone
przez ciała stałe

Rura HT-PP

system mocowań RAUPIANO PLUS,
opatentowany uchwyt tłumiący dźwięki 
przenoszone przez ciała stałe

redukcja drgań 
przenoszonych 
przez powietrze

redukcja drgań 
przenoszonych 
przez ciała stałe

Rura RAUPIANO PLUS 
z warstwą środkową 
tłumiącą drgania

1,0 l/s 2,0 l/s 
0 dB(A) 

5 dB(A) 

10 dB(A) 

15 dB(A) 

20 dB(A) 

25 dB(A) 

30 dB(A) 
30 dB(A): DIN 4109 

20 dB(A): maksymalne wymogi dyrektywy 4100 
(stopień III, mieszkania w budynkach bliźniaczych i szeregowych)
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Hałas powstaje z połączenia drgań przenoszonych przez powietrze oraz drgań przenoszonych przez ciała 
stałe. RAUPIANO PLUS redukuje obie te składowe hałasu. Dzięki zastosowaniu w rurach i kształtkach  
specjalnego materiału z warstwą środkową tłumiącą szum, dźwięki przenoszone przez powietrze są 
wyraźnie wyciszone. Opatentowany, w dużym stopniu tłumiący hałas system mocowań minimalizuje  
przenoszenie drgań przez ciała stałe na ścianę znajdującą się przy instalacji.

TAK DZIAŁA RAUPIANO PLUS

Przenoszenie dźwięku w systemach kanalizacji Tłumienie hałasu przez RAUPIANO PLUS

Wskaźniki tłumienia hałasu przez system RAUPIANO PLUS 
Pomiarów dokonano w Instytucie Fizyki Budowlanej w Stuttgarcie
Wyniki pomiarów na niskim parterze, za ścianą szachtu instalacyjnego.

Przepływ wody o wielkości 4 l/s odpowiada równoczesnemu użyciu dwóch 6-litrowych spłuczek toaletowych.

Katalog techniczny 
RAUPIANO PLUS

Pobierz

http://www.instalreporter.pl
https://www.rehau.com/download/1301054/informacja-techniczna-raupiano-plus-312600-pl-05-2014.pdf
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  Nie z aluminium, a jego stopu
Grzejniki aluminiowe możemy podzielić zasadni-
czo na dwie grupy: odlewane ciśnieniowo – rozstaw  
w osiach od 350 mm do 800 mm (na nich właśnie się 
skupimy w tym artykule) oraz grzejniki produkowane 
metodą ciągnioną  o rozstawie w osiach od 900 mm  
do 2000 mm.
W przypadku grzejników aluminiowych odlewanych 
ciśnieniowo (ciśnienie odlewu w matrycy dochodzi 
do 350 bar), nazwa ich jest nieco nieadekwatna, gdyż 
surowiec używany do odlewu to nie wyłącznie alu-
minium, lecz jego stop.
Wartość procentową użytych materiałów reguluje 
norma EN 442-2, a wartości użytych pierwiastków 
przedstawiają tabele poniżej:

O produkcji i zabezpieczeniach grzejnika
Produkcja składowych elementów grzejnika, czy-
li ogniw (popularnie określanych jako tzw. żeberka) 
przebiega wieloetapowo. W zależności od stopnia 

Artykuł ten ma na celu przybliżyć wiedzę dotyczącą obecnie produkowanych 
grzejników aluminiowych bez… udowadniania wyższości diesli nad silnikami 
benzynowymi i odwrotnie, czyli porównywaniu ich do innych rodzajów grzejników.

Grzejniki aluminiowe coraz trwalsze 
i lepiej zabezpieczone

rAfAŁ Budyn

BLITZ super – grzejnik aluminiowy o ciekawej konstrukcji zwiększającej wydajność

Odnosząc się więc do stopu aluminium, trzeba 
powiedzieć, że grzejnik wykonany z tego rodza-
ju stopu to grzejnik aluminiowo-krzemowo-mie-
dziany (nazewnictwo proporcjonalne do zawar-
tości procentowej głównych pierwiastków). Stąd 
wytrzymałość na ciśnienie od 16 bar do nawet  
30 bar, zwiększona odporność na korozję, a przez 
to dłuższa trwałość eksploatacyjna i użytkowa. 

http://www.instalreporter.pl
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osiąganych mocy dla ΔT = 70K!, gdzie często przyję-
te medium nie osiągnie nigdy takich parametrów (np.  
w przypadku instalacji niskotemperaturowej z użyciem 
kotła kondensacyjnego, dla układu którego przyjmuje 
się deltę w granicach 30 K). Może wtedy dojść do sytu-
acji znaczącego niedowymiarowania mocy instalacji.

Nowości „aluminiowe” Fondital
Z istotnych rozwiązań (oprócz wymienionego wcze-
śniej grzejnika łazienkowego Cool) należy wymienić 
modele grzejników z przyłączem od dołu umożliwia-
jące wpięcie ich w instalację zamiast starych grzej-
ników żeliwnych. Na rynku polskim dostępne są już 
grzejniki fondital wymagające jedynie zakupu spe-
cjalnego elementu (lewy lub prawy), który dokręca-
my do istniejącego grzejnika. Ten adaptacyjny ele-
ment wyposażony jest w moduł połączenia dolnego 
(prosty, w standardzie przyjętym na rynku, czyli roz-
staw 50 mm, zasilanie od wewnątrz, przyłącze ¾″) 
oraz wkładkę termostatyczną. 
Propozycja innej firmy to całe grzejniki (gotowe skrę-
cone 10-elementowe grzejniki z dolnym przyłączem), 
gdzie zasilanie zastosowano od zewnątrz, a rozstaw 
przyłącza to ok. 70 mm plus wkładka termostatycz-
na. Tu niestety musimy już przerabiać podejście in-

stalacji, co nierzadko przysparza sporo kłopotów in-
stalatorom.
W tym roku zostało zaprezentowane przez firmę  
fondital jeszcze jedno ciekawe zastosowanie alumi-
nium – wymiennik w całości wykonany z aluminium 
(seria 1000 lub 3000)  montowany w kotłach konden-
sacyjnych – m.in. w kotle Minorca. Wykonany został 
on według opatentowanej technologii NOCOLOK®. 

Mam nadzieję, że artykuł ten pozwolił szerzej spoj-
rzeć na produkty aluminium i pochodne, choć jest 
jasne, że nie wyczerpuje tematu w stu procentach, 
ale może rozwieje znaczną część wątpliwości i nasu-
nąć szereg dalszych interesujących wniosków.  

zaawansowania samego procesu wytwarzania wy-
mienić można 4 etapy produkcji (odlew, szlif, kąpiel 
chemiczna, malowanie proszkowe) lub 5 etapów – 
bardziej zaawansowana metoda, gdzie przed malo-
waniem proszkowym – finalnym — stosuje się kąpiel 
zanurzeniową w farbie tzw. anaforezę. Grzejnik wte-
dy przepływa przez wannę z farbą naładowany do-
datnio, roztwór naładowany ujemnie, wzajemne zaś 
przyciąganie się ładunków powoduje szczelne po-
krycie aluminium farbą na zewnętrznej powierzch-
ni, nie pozostawiając „wżerów” i miejsc niedomalo-
wanych. Proces ten jest na tyle istotny, że pozwala 
nie tylko na wydłużenie gwarancji na lakier do nawet 
12 lat, ale też jest dość zaawansowany technologicz-
nie przez co pomijany przez większość producentów 
oferujących podobne produkty na polskim rynku. 

Istotna jest również głębokość grzejnika. W standar-
dzie przyjmuje się 97 mm, ale spotykamy odstępstwa 
w postaci 80 mm lub nawet 74 mm, co wpływa nie-

wątpliwie na moc elementu, ale również na jego cenę.
uWAGA: Trzeba pamiętać, że szczegółowe i wiążące 
warunki gwarancji opisane są w Karcie Gwarancyj-
nej, a nie na opakowaniu produktu.

Moc grzejnika i „niesławna” ΔT
Otóż „deltę” grzejnika obliczamy w oparciu o wzór 
wg klasyfikacji europejskiej.

W przypadku otrzymanej już ΔT, możemy obliczyć 
finalną moc obliczeniową grzejnika według wzoru: 
Φ = Km ΔT^n (norma odniesienia EN 442-1), gdzie 
wartości współczynnika Km oraz wykładnika n znaj-
dziemy w materiałach technicznych producentów,  
a wynikają one z przeprowadzonych testów grzejni-
ka podczas jego certyfikacji. 
reasumując: moc grzejnika powinna być podana  
w oparciu o ΔT = 50K (jako baza wyjściowa podana  
w przykładzie). Jest to o tyle istotne, że służy do rze-
telnego porównania grzejników i na to należy zwracać 
szczególną uwagę. Często spotyka się praktykę sztucz-
nego zawyżania mocy grzejnika, podając parametry 

Idąc krok dalej, należy wspomnieć o je-
dynym w swoim rodzaju zabezpieczeniu 
grzejnika od wewnątrz opatentowanym 
przez Fondital – technologii Alethernum 
(związki żywic epoksydowych). Technolo-
gia ta pozwala na wydłużenie gwarancji 
na grzejnik odlewany ciśnieniowo do 20 lat 
oraz zwiększa zakres działania w środowi-
sku bardziej agresywnym PH, między 5-10 
(standardowo gwarancja udzielana jest na 
produkty u wszystkich producentów, jeże-
li PH medium nie przekracza wartości 7-8). 
Również w tym miejscu należy wspomnieć 
o wykorzystaniu tej technologii w produk-
cji jedynych na rynku grzejników alumi-
niowych łazienkowych Cool, dla których 
gwarancja została wydłużona do niespo-
tykanych na rynku 12 lat.

Aluminiowy grzejnik drabinkowy Cool

Grzejnik Exclusivo świetnie sprawdza się w instalacjach, 
które poddawane są renowacji (wymiana grzejników 
żeliwnych na aluminiowe) oraz w instalacjach 
niskotemperaturowych
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w cyklu dobowym lub tygodniowym. Komfort użyt-
kowania urządzenia zapewni wyświetlacz ciekłokry-
staliczny wyświetlający informacje takie, jak numer 
programu wraz z symbolem graficznym, zaprogra-
mowana temperatura, wartość temperatury rzeczy-
wistej czy czas pracy systemu grzejnego.
Przydatne rozwiązanie stanowi funkcja adaptacyjna, 
dzięki której sterownik oblicza czas załączenia ogrze-
wania, co zapewnia określoną temperaturę w czasie 
zaprogramowanym przez użytkownika.
Interesujące rozwiązanie stanowią urządzenia steru-
jące elektrycznym ogrzewaniem podłogowym ba-
zujące na technologii bezprzewodowej. dzięki nim 

  W płaszczyznowym ogrzewaniu podłogo-
wym montuje się przewody samoregulujące  
i stałooporowe. Przewody samoregulujące są zasi-
lane jednostronnie. W efekcie zastosowania zmien-
nej rezystancji w odniesieniu do temperatury bę-
dącej punktem odniesienia przewody wytwarzają 
odpowiednią ilość ciepła. Konstrukcja przewodów 
samoregulujących wykorzystuje dwa równolegle 
ułożone przewody miedziane. Łączy je rdzeń wyko-
nany z usieciowanego polimeru z dodatkiem grafi-
tu. rdzeń jest samoregulującym elementem grzej-
nym z rezystancją zmieniającą się w zależności od 
temperatury. Tym sposobem przewody zwiększają 
swoją moc grzejną wraz ze spadkiem temperatury  
i zmniejszają w przypadku jej wzrostu. Nieco inaczej 
działają przewody stałooporowe z jednostronnym 
zasilaniem i sterowaniem za pomocą termostatu.
Niejednokrotnie w elektrycznym ogrzewaniu pod-

łogowym stosuje się ultracienkie przewody grzejne 
osiągające moc 10 W/m z  jednostronnym zasilaniem. 
rozwiązania tego typu są przeznaczone do montażu  
w zaprawie klejowej lub w wylewkach samopoziomu-
jących, a także w pomieszczeniach o skomplikowa-
nej powierzchni i ograniczonej możliwości podniesie-
nia podłogi. Przewody bardzo dobrze sprawdzają się  
w podłogach budynków remontowanych. W przewo-
dach ultracienkich, w odróżnieniu od tradycyjnych 
przewodów grzewczych, izolację i powłokę kabla wy-
konuje się z teflonu. Tym sposobem jest on nie tylko 
elastyczny, ale również odporny na działanie substan-
cji chemicznych i wysoką temperaturę. Typowy ka-
bel ma przekrój eliptyczny o wymiarach ok. 2x3 mm.

Sterowanie
Biorąc pod uwagę sposób montażu, stosowane są 
sterowniki montowane na szynę dIN oraz natynko-

we i podtynkowe. Ze względu na obsługę montuje 
się sterowniki manualne i z programatorem. Najdo-
kładniejsze są regulatory elektroniczne, których do-
kładność wynosi 0,1-0,3°C. dzięki sterownikom z pro-
gramatorem można zaprogramować temperaturę 

Przewody grzejne nazywane także kablami grzewczymi 
są drutami oporowymi z konstrukcją, która przewiduje 
odpowiednią izolację i ekranowanie. Za pomocą przewodów 
wykonuje się elektryczne ogrzewanie podłogowe.

Przewody do 
elektrycznego 
ogrzewania 
podłogowego

dAMiAn ŻABicKi

dEVIflexTM 6T – kabel zalecany do instalacji ogrzewania podłogowego w bu-dynkach pasywnych

Zestaw do elektrycznego ogrzewania podłogowego
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du czujnika temperatury montowanego w podłodze.  
W bruździe można ułożyć rurę ochronną pozwalają-
cą na przeciągnięcie przewodów. Podczas układa-
nia kabla grzejnego prace rozpoczyna się od miejsca  
w pobliżu puszki, po czym kable prowadzi się rów-
nolegle po podłodze w kierunku najdłuższej ściany 
w pomieszczeniu. specjalne uchwyty lub taśmy z za-
czepami są przeznaczone do mocowania kabla do 
podłoża co około 50 cm. Przy montażu uwzględnia 
się założone odstępy między przewodami. rozstaw 
przewodów zmienia się w przypadku przeszkody. 
Jeżeli jest to konieczne, kable można przedłużyć, 
uwzględniając rozwiązania i instrukcje producenta 
konkretnego rozwiązania.
Przewody grzejne zatapia się w warstwie kleju bez-
pośrednio pod płytkami, a także w warstwie betonu 
lub podkładu anhydrytowego. Warto zadbać o wy-
lewkę betonową, która jest przewidziana do ogrze-

wania podłogowego. Grubość wylewki w takich roz-
wiązaniach wynosi 3 cm (ogrzewanie bezpośrednie) 
i 7-10 cm (ogrzewanie akumulacyjne).

Wymagania względem instalacji elektrycznej
Trzeba pamiętać, że elektryczne ogrzewanie podłogo-
we wiąże się z większym zapotrzebowaniem na moc 
elektryczną, które powinien uwzględniać przydział 
mocy mieszkania lub domu. Ważne jest, aby insta-
lacja elektryczna spełniała wymagania odpowied-
nich norm. Musi być zatem bezpieczna i sprawna, 
co powinny potwierdzić pomiary wykonane przez 
uprawnionego elektryka. Obwody zasilające pętle 
ogrzewania podłogowego trzeba zabezpieczyć wy-
łącznikiem nadmiarowym i wyłącznikiem różnico-
wo-prądowym.

rozważając montaż elektrycznego ogrzewania pod-
łogowego jako źródło ciepła, należy uwzględnić kil-
ka czynników. Trzeba pamiętać, że każdy budynek 
musi być traktowany indywidualnie. Ważne jest, aby 
wykonać obliczenia strat ciepła, a także kalkulację 
kosztów użytkowania i analizę warunków zasila-
nia. Elektryczne ogrzewanie podłogowe może być 
nawet jedynym źródłem ciepła, ale jedynie w no-
wych budynkach, gdzie zastosowano dobre mate-
riały izolacyjne.  

możliwe jest zdalne sterowanie za pomocą smart-
fonu lub tabletu.
Wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi urzą-
dzeniami odbywa się drogą radiową. sterownik jest 
montowany w centralnym punkcie domu, umożli-
wiając nadzór nad wszystkimi obwodami grzewczy-
mi, jakie przewidziano w budynku. urządzenia tego 
typu bardzo często wyposaża się w ekran dotykowy. 
Typowy system bazuje na module sterującym oraz 
kilku termostatach, które kontrolują poszczególne 
instalacje podłogowe. system można rozbudować 
o dodatkowe czujniki montowane w pomieszcze-
niach. Takie rozwiązanie zapewnia pomiar tempe-
ratury powyżej poziomu podłogi oraz temperatury 
odczuwanej przez użytkowników.

Wybór czujników pomiaru temperatury
dla prawidłowej i skutecznej pracy elektrycznego 
ogrzewania podłogowego ważny jest dobór odpo-

wiednich czujników pomiaru temperatury współ-
pracujących ze sterownikiem. Jeżeli wykonywany 
system ogrzewania będzie jedynym źródłem cie-
pła, warto zadbać o czujnik do pomiaru temperatury  
w pomieszczeniu, który jest wbudowany w regu-
lator. Oprócz tego uwzględnia się limitujący czuj-
nik podłogowy pełniący rolę zabezpieczenia przed 
przegrzaniem.
Jeśli ogrzewanie podłogowe będzie odpowiedzial-
ne jedynie za efekt ciepłej podłogi, to wystarczy re-
gulator z czujnikiem temperatury podłogi.

Jak zamontować przewody grzewcze?
Na etapie wykonywania elektrycznego ogrzewania 
podłogowego z użyciem kabli grzejnych w pierw-
szej kolejności w ścianie montowana jest pusz-
ka instalacyjna. Od puszki wykonuje się bruzdę  
w dół do ułożenia przewodu zasilającego i przewo-

Obliczenie zapotrzebowania na moc elektryczną

Należy pamiętać, że wraz z mniejszą wartością 
mocy jednostkowej zmniejsza się rozstaw, jaki 
trzeba uwzględnić podczas układania przewo-
dów. stąd też chcąc uzyskać określoną moc na 
1 m2 powierzchni, przewody, które mają mniej-
szą moc, muszą być dłuższe. Przyjmuje się, że roz-
staw pomiędzy przewodami powinien wynosić 
od 10 do 20 cm, przy czym zbyt gęste rozmiesz-
czenie przewodów może powodować przegrze-
wanie posadzki.
Na etapie wykonywania obliczeń trzeba znać po-
wierzchnię ogrzewanego pomieszczenia. 
Producent konkretnego przewodu zazwyczaj 
podaje zakres stosowania oraz moc, jaką należy 
przewidzieć na 1 m2 ogrzewanego pomieszczenia. 
Np. w łazience przewiduje się moc 100-150 W/m2,  
w pokoju dziennym od 80 do 100 W/m2, w sypial-
ni od 60 do 100 W/m2, w korytarzu, hallu od 50 
do 150 W/m2. 
Mając np. pokój dzienny o powierzchni 10 m2 
zapotrzebowanie na moc grzewczą będzie wy-

nosiło około 800 W. W efekcie przewód o mocy 
jednostkowej 10-17 W/m osiągnie długość 47-
80 m. W przypadku, gdy nie uda się dobrać do-
kładnie przewodu pod względem mocy, należy 
wybrać ten, który jest najbliżej wartości zapo-
trzebowania na moc. Trzeba obliczyć rozstaw 
przewodów tak, aby był on położony na całej 
powierzchni pomieszczenia. Należy sprawdzić 
czy przewód da się ułożyć, uwzględniając do-
puszczalne odstępy. Można to obliczyć poprzez 
podzielenie powierzchni przez długość prze-
wodu, czyli 10 m2/80, co daje rozstaw 12,5 cm.  
Z kolei przy wariancie, że przewód będzie miał 
długość 47 m rozstaw między przewodami bę-
dzie wynosi 21,2 cm. Tym sposobem rozstaw 
między przewodami o mocy 17 W/m będzie  
o 1,2 cm za duży.
Trzeba pamiętać, że przewodów z reguły nie ukła-
da się pod elementami wyposażenia pomiesz-
czeń, zwłaszcza mebli, które nie są podniesione 
lecz leżą bezpośrednio na podłodze.

CK-1 kabel grzejny 
jednostronnie 
zasilany, budowa:
1 – dwie żyły 
grzejne, oporowe
2 – warstwa izolacji 
fluoropolimerowej 
(fEP) o grubości  
0,3 mm
3 – dodatkowa 
izolacja  
z usieciowanego 
polietylenu XLPE  
o grubości 0,6 mm
4 – ekran ochronny 
z 7 cynowanych 
drucików 
miedzianych
5 – folia 
aluminiowa
6 – powłoka 
zewnętrzna z PVC

regulatory Luxbud
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łość użytkowa. Milowym kamieniem, jeżeli chodzi  
o konserwację i serwisowanie urządzenia, jest nowa, 
opracowana przez firmę BrÖTJE technologia monta-
żowa MuLTILEVEL. Wszystkie urządzenia w wykonaniu 
MuLTILEVEL są zbudowane na tej samej zasadzie i ko-
rzystają z tych samych elementów obsługi – oszczę-

Niniejszy artykuł to kolejna 
publikacja prezentująca obiekty,  
w których pracują urządzenia 
Brötje, tym razem  
w województwach: śląskim, 
wielkopolskim, świętokrzyskim, 
pomorskim, lubelskim.  
Oczywiście prezentujemy tylko 
niektóre spośród licznych inwestycji 
zrealizowanych przy wykorzystaniu 
produktów firmy Brötje.

Kotły Brötje na zamku, 
stadionie, komisariacie, 
basenie itd.

  Niezawodny, oszczędny i komfortowy 
– EcoTherm Plus WGB
Gazowe wiszące kotły kondensacyjne EcoTherm Plus 
WGB E o mocy od 2,9 do 110 kW znajdują zastosowanie 
do ogrzewania wszelkiego rodzaju obiektów. są wyjąt-
kowo ekonomiczne dzięki dużemu zakresowi modula-
cji palnika (17-100%) oraz efektywnemu wykorzystaniu 
energii: 109% sprawności normatywnej. Odporny na 
korozję stop aluminium i krzemu, z którego wykonany 
jest wymiennik ciepła, doskonale nadaje się do stoso-
wania w kotłach kondensacyjnych. dobra przewodność 
cieplna zwiększa sprawność i dzięki temu zmniejsza 
zużycie paliwa. Ponadto wyraźnie zwiększa się trwa-

Na Zamku Bobolice w woj. śląskiem zamontowano 
niskotemperaturowe kotły stalowe LogoBloc L 
uB70C (60-70 kW) LogoBloc L180C (160-180 kW)  
oraz LogoBloc LuB50C (40-50 kW)

W regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Chęcinach (woj. świętokrzyskie) zamontowano 
kaskadę dwóch stojących kotłów LogoBloc L180C
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dza to czas i powoduje, że konserwacja jest łatwa.
Kotłownie kaskadowe pracujące na kotłach EcoTherm 
Plus WGB E 50-110 kW charakteryzują się płynną re-
gulacją mocy i jej głębokim zakresem modulacji. 
dodatkową zaletą jest możliwość wyłączenia jednego 
z kotłów bez potrzeby zatrzymywania całej kotłowni. 
Automatyka pogodowa Isr-Plus ma zintegrowany re-
gulator kaskadowy. Obsługuje on do 16 kotłów WGB,  
umożliwiając uzyskanie do 1760 kW mocy.

Ekonomiczność na miarę – LogoBloc L
stalowy, trójciągowy kocioł niskotemperaturowy z sys-
temem Thermomix firmy BrÖTJE do pracy z płynnie 
obniżaną temperaturą wody grzewczej do wartości 

minimalnej 38°C (olej) lub 48°C (gaz) i funkcją całkowi-
tego wyłączenia przy braku zapotrzebowania na cie-
pło. W kotłach LogoBloc zastosowano opatentowaną 
przez firmę BrÖTJE zasadę przepływu wody w kotle 
– Thermomix. rozwiązanie to polega na tym, że zim-
na woda powracająca do kotła jest lekko podgrzewa-
na przed doprowadzeniem do tego miejsca w kotle, 
w którym temperatura spalin jest najwyższa, czyli do 
jego przedniej górnej części. Zapobiega to tworzeniu 
się skroplin w komorze spalania i dzięki temu wydat-
nie wydłuża trwałość eksploatacyjną kotła.
Pozostałe zalety LogoBloc L: 
- drzwiczki kotłowe odchylane na prawo lub na lewo,
- wspawane przeciwkołnierze,

W budynku handlowo-usługowym zamontowano kocioł sGB125 oraz WGB90 (Biedronka) w Gdańsku 
(woj. pomorskie)

W Hotelu  „focus” w Chorzowie pracują dwa gazowe kotły kondensacyjne EuroCondens sGB250 (woj. śląskie)

Basen w Kaliszu (woj. wielkopolskie) wyposażono w kaskadę gazowych kotłów kondensacyjnych  
3x EuroCondens sGB500d

Hotel „Zatoka” z galerią handlową w Gdańsku również wyposażono w model sGB125

III Komisariat Policji w Lublinie (woj. lubelskie) ogrzewają jednofunkcyjne kotły kondensacyjne 
2x EcoTherm Plus WGB110
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- zintegrowany system regulacji z możliwością rozbu-
dowy (Isr Plus) do pogodowego sterowania pracą ko-
tła i obiegów grzewczych oraz diagnozowania układu,
- panel obsługowy w języku polskim z dużym, pod-
świetlanym wyświetlaczem LCd,
- cztery tygodniowe programy pracy do dwóch obie-
gów c.o., przygotowania c.w.u. i pompy cyrkulacyjnej,
- czujnik temperatury zewnętrznej.

Maksymalna moc w niewielkiej przestrzeni 
– EuroCondens SGB
Ekonomiczny, trwały, zajmujący mało miejsca: o mocy 
grzewczej od 20 do 610 kW EuroCondens sGB jest ide-

alnym rozwiązaniem dla dużych obiektów takich, jak 
domy wielorodzinne, kompleksy biurowe lub centra 
handlowe. Kocioł mieści się we wszystkich standar-
dowych drzwiach i odznacza się wysokim wykorzy-
staniem energii ze sprawnością do 109,7%. Kocioł 
kondensacyjny jest optymalnie dopasowany i dosto-
sowany do każdych wymagań grzewczych dzięki sze-
rokiemu zakresowi modulacji od 16 lub 20 do 100%.  
EuroCondens sGB zachęca również nieskomplikowaną 
i prostą instalacją wraz z wyposażeniem dodatkowym 
takim, jak zestawy kaskad, grupy bezpieczeństwa, 
system spalin i wiele innych.
Pozostałe cechy produktu:

- energooszczędna, komfortowa praca dzięki zinte-
growanej regulacji pogodowej Isr-Plus,
- podłączenie odprowadzenia spalin do wyboru od 
góry lub z tyłu kotła,
- prosta instalacja i konserwacja,
- niski koszt montażu i wysokie bezpieczeństwo kal-
kulacyjne ze względu na dostawę kotła gotowego 
do podłączenia,
- łatwy transport za pomocą wózka paletowego (ko-
cioł ma zintegrowaną ramę na wzór palety).  

Kaskada gazowych kotłów kondensacyjnych  
2x EuroCondens sGB500d (62,5-500 kW) oraz olejowy 
kocioł stalowy LogoBloc L400C (330-400 kW) ogrzewa 
szpital w Kostrzyniu n/Odrą (woj. wielkopolskie)

Na stadionie w Ostródzie (woj. pomorskie) zamontowano gazowy kocioł kondensacyjny EcoTherm Plus 
sGB260E (42-260 kW)

Kielecka filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga 
ogrzewana jest kotłem z palnikiem nadmuchowym gazowym 
LogoBloc L150 150kW

Bałtyckie Centrum Biznesu w Gdańsku ogrzewa kaskada gazowych kotłów 
kondensacyjnych 2x EcoTherm Plus sGB 260E

Kościół Świętego Krzyża w Kielcach (woj. świętokrzyskie) 
wyposażono w kaskadę wiszących kotłów kondensacyjnych  
2x EcoTherm Plus WGB50 (12-50 kW)

W Hotelu „Poziom 511” w Podzamczu (woj. 
śląskie) pracuje kaskada wiszących kotłów 
gazowych 5 x EcoTherm Plus WGB110C 

http://www.instalreporter.pl


49s t r.0 7 / 2 0 1 6
p r o d u k t y

Panasonic rozszerza serię pomp Aquarea H 

Panasonic wprowadził na rynek nowe pompy ciepła powietrze-woda typu split o mocy 7 i 9 kW. uzupełnią one 
linię Aquarea generacji H, która dotychczas obejmowała urządzenia o wydajności 
3 i 5 kW.
Cechą wyróżniającą pompy ciepła generacji H jest łatwy w użyciu panel sterowania, wyposażony w 3,5-calo-
wy wyświetlacz LCd. Zapewnia on użytkownikom kontrolę nad systemem i wprowadza szereg nowych funkcji, 
m.in. tryb basenowy. Ponadto panel wyświetla współczynnik COP i monitoruje zużycie energii w skali dnia, ty-
godnia i roku. do jego podstawowych funkcji należą również automatyczne przełączanie trybów ogrzewania  
i chłodzenia, automatyczna regulacja wydajności ze względu na temperaturę panującą w pomieszczeniu, a tak-
że możliwość konfiguracji trybu wakacyjnego czy suszenia betonu.
Nowy panel z czujnikiem temperatury można odłączyć od urządzenia i zamontować w dowolnym pomieszcze-
niu. Panel umożliwia sterowanie i kontrolę nad dwoma niezależnymi obiegami grzewczymi, a jego menu do-
stępne jest w języku polskim.
Jednostka wewnętrzna pomp ciepła Aquarea H uległa modernizacji, w wyniku czego jest mniejsza od poprzed-
nich modeli i łatwiejsza w instalacji. filtr wody wraz z nowymi, skuteczniejszymi zaworami odcinającymi do-
pływ został umieszczony w przedniej części jednostki. dodatkowo pompa została wyposażona w nowy czujnik 
przepływu wody, który mierzy jej prędkość i pozwala kontrolować pracę urządzenia.
układ orurowania także został zoptymalizowany pod kątem jak najprostszej instalacji. Wszystkie przyłącza zo-
stały umieszczone w przedniej części urządzenia w jednym rzędzie, by zapewnić do nich łatwy dostęp. dodat-
kowym atutem jest umiejscowienie płyty sterującej – z przodu jednostki, a nie z boku.
Na efektywność i elastyczność modeli Aquarea H wpływa szereg opcji dodatkowych. użytkownicy mogą za-

instalować opcjonalną płytkę sterującą PCB (CZ-Ns4P), która umożli-
wia zarządzanie takimi funkcjami, jak: przełącznik solarny i zewnętrz-
ny pomiędzy ogrzewaniem a chłodzeniem oraz sygnał 0-10 V  

sterujący poborem mocy. Ponadto 
konstrukcja pomp zaprojektowana zo-
stała do zastosowania z zaworem trój-
drogowym, który ma dwie rury wy-
lotowe, dając instalatorom większą 
elastyczność podczas projektowania 
systemu i zwiększoną moc wyjściową. 
Nowa generacja jest kompatybilna  
z Aquarea smart Cloud.
Pompy ciepła generacji H wyróżnia-
ją się klasą efektywności energetycznej 
A++ zarówno przy temperaturze 35°C, 
jak i 55°C.

PAnAsonic

Gama podgrzewaczy VELIs EVO PLusz oferty Ariston wyróżnia się niespotykaną dotąd na rynku głębokością, 
jedynie 27 cm, oraz tym, że urządzenia te mogą być instalowane zarówno w pionie, jak i poziomie. VELIs EVO 
PLus odznacza się stylową obudową w kolorze szczotkowanej stali. Ekran dotykowy sMArT BLuE TECH umoż-
liwia sprawdzenie dostępnej wody (ilości dostępnych pryszniców) lub czasu oczekiwania na jej podgrzanie.
Cechy VELIs EVO PLus:
- stylowa obudowa w kolorze stali szczotkowanej
- system shower-ready
- funkcja ECO EVO
- dwie anody magnezowe
- możliwość instalacji pionowej lub poziomej
- izolacja z grubej pianki poliuretanowej
- wyświetlacz LEd
- funkcja antylegionella – raz w miesiącu, temperatura wody rośnie 
automatycznie powyżej 65°C aby wyeliminować bakterie i zagwarantować 
higieniczność wody.
- system przeciwzamrożeniowy zabezpiecza urządzenie przed spadkiem 
temperatury poniżej 5°C
- funkcja aktywnej ochrony elektrycznej
- system antyprzegrzewowy

Ariston tHerMo

Podgrzewacze Velis eVo Plus
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Najnowsza propozycja GrOHE – toaleta 
myjąca sensia® Arena – stanowi idealne 
połączenie niemieckiego designu i precy-
zji wykonania z japońskim rytuałem spa. 
Nowa toaleta Grohe oferuje wybór aż pię-
ciu różnych natrysków myjących: Lady 
shower, podwójne ramię natrysku, tylny 
natrysk, natrysk oscylujący, strumień ma-
sujący.specjalny strumień dedykowany 
kobietom.
system umożliwia również regulację tem-
peratury wody oraz natężenie natrysku. 
dodatkowo sensor wyczuwa obecność 
użytkownika i sprawia, że deska oraz po-
krywa unoszą się lub zamykają automa-
tycznie. Tarcza powietrza zapobiegnie 
ucieczce brzydkiego zapachu poza miskę 
toalety, a w momencie odejścia od toale-
ty, sensor aktywuje automatyczne spłukiwanie.
Zastosowana w nowej toalecie myjącej technologia HyperClean wykorzystuje natu-
ralne antybakteryjne jony srebra. Podczas procesu szklenia dodawane jest wyjątko-
wo gładkie i wytrzymałe wykończenie, które zapobiega powstawaniu 99,9% bakterii 
(funkcja certyfikowana przez Towarzystwo Technologii Przemysłowych do Wyrobów 
Antybakteryjnych).
Innowacyjny system spłukiwania tworzy intensywny wir, który pokrywa i czyści całą 

muszlę, a przy tym charak-
teryzuje się niskim zuży-
ciem wody.
sensia® Arena oferuje peł-
ną kontrolę nad myciem, 
dzięki konfiguracji ustawień 
mycia na panelu bocznym 
siedziska lub za pomocą pi-
lota. Można także utworzyć 
indywidualny profil w apli-
kacji na smarfon.

GroHe

toaleta myjąca Grohe

rok temu firma Viega wprowadziła na rynek Megapress – pierwszy w Europie system zaprasowywany do rur ze stali grubościennej. 
Początkowo asortyment obejmował średnice od ½ do 2″, przeznaczone głównie do instalacji przemysłowych. Teraz w ofercie pojawiły 
się także elementy w rozmiarze 3/8″, typowym dla instalacji grzewczych w sektorze budownictwa. 
szczególnie w starszych budynkach, wymiana grzejników i zaworów lub remont całej instalacji jest teraz znacznie łatwiejszy. Technika 
zaprasowywania na zimno pozwala prowadzić prace nawet w zamieszkanych pomieszczeniach, bez ryzyka związanego z używaniem 
otwartego ognia. Ponadto, instalacja nie musi być już 
całkowicie opróżniana przed rozpoczęciem renowa-
cji, jak ma to miejsce w przypadku spawania. 
Wprowadzenie średnicy nominalnej 3/8″ 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 przemysłowo 
lub malowanej proszkowo. 
Montaż w systemie Megapress odbywa się za pomo-
cą zaciskarek Pressgun 5 lub Pressgun Picco. Nowe 
złączki Megapress o śrenicy 3/8″ są wyposażone  
w charakterystyczny dla firmy Viega profil sC-Con-
tur, zapewniający wymuszoną nieszczelność w stanie 
niezaprasowanym. dzięki temu, omyłkowo niezapra-
sowane połączenia zostaną od razu łatwo zauważo-
ne podczas centralnej próby szczelności.
Zabezpieczenie to funkcjonuje w całym zakresie cen-
tralnej próby szczelności przeprowadzanej na sucho: 
od 22 mbar do 3 barów. Przy próbie szczelności wy-
konywanej na mokro sC-Contur działa w zakresie od 
1 do 6,5 bara. 
Złączki Megapress są odporne na ciśnienie do 16 bar 
i temperaturę do 110 ºC. dzięki temu można je sto-
sować nie tylko w tradycyjnych instalacjach grzew-
czych, ale również w instalacjach przemysłowych 
o analogicznych średnicach, a nawet w przemyśle 
okrętowym. 

VieGA

nowe złączki Megapress
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odwodnienia liniowe 
tecedrainline

Kabiny prysznicowe bez brodzika na dobre zagościły  
w polskich łazienkach. Niezbędnym elementem, gwaran-
tującym prawidłowe odprowadzanie wody prysznicowej, 
są odwodnienia liniowe. Ze stali nierdzewnej, szklane, do 
wypełniania kamieniem lub płytkami – szeroki wybór od-
wodnień liniowych TECEdrainline gwarantuje nieograni-
czone możliwości aranżacji przestrzeni prysznicowej.
W ofercie odwodnień liniowych TECEdrainline znajdziemy 
kompletne systemy wraz z rusztami wykonanymi ze sta-
li polerowanej błyszczącej lub szczotkowanej matowej. 
Produkty dostępne są w 7 wzorach (basic, lines, drops, 
royal, quadratum, organic i steel II), w kilku długościach 
(700, 800, 900, 1000, 1200 i 1500 mm). Widoczna szero-
kość rusztów wynosi 66 mm. system umożliwia montaż 
rynien ze stali szlachetnej nie tylko między strefą suchą  
i mokrą, ale także bezpośrednio przy ścianie. 
ruszty TECEdrainline wykonane ze szkła to rozwiązanie, 
które zapewnia skuteczne odwodnienie łazienki, pozosta-
jąc przy tym niewidocznym dla oka. szklane ruszty TECE-
drainline dostępne są w wersji białej, zielonej oraz czar-
nej. W skład systemu wchodzą także rynny odpływowe ze 
stali nierdzewnej z kołnierzem izolacyjnym i taśmą uszczel-
niającą seal system oraz niezbędne do montażu akceso-
ria. Odporność na obciążenia rusztu wynosi 300 kg,  
a widoczna szerokość to zaledwie 52 mm. dostępne dłu-
gości rynny: 700, 800, 900, 1000, 1200, 1500 mm.
rozwiązania typu plate, czyli ruszty do wklejania płytek 
ceramicznych, idealnie dopasowują się do posadzki i po-
zwalają na ukrycie odpływu. Bezspoinowy korpus ryn-
ny wykonany został ze stali nierdzewnej i zaprojektowa-
ny w taki sposób, by zapewnić użytkownikowi jego łatwe 
czyszczenie. Bezpieczeństwo użytkowania instalacji gwa-
rantuje seal system. dostępne długości rynny: 700, 800, 
900, 1000, 1200, 1500 mm.

tece
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