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Oventrop i Reflex zapraszają na warsztaty projektowe do centrów 
szkoleniowych w Broniszach k. Warszawy oraz w Poznaniu

Oventrop – wiodący producent armatury premium 
i Reflex – lider w zakresie układów utrzymania ci-
śnienia i odgazowania zapraszają projektantów  
i wykonawców zaawansowanych układów instala-
cyjnych do uczestnictwa w nowej formule warszta-
tów projektowych.
Dzięki nowemu wyposażeniu sal szkoleniowych w mo-
dele hydrauliczne z armaturą równoważąco-regulacyjną 
dla różnych typów instalacji oraz urządzeń do odgazo-
wania próżniowego i automatycznej stabilizacji ciśnienia 
organizatorzy proponują zupełnie nową jakość szkoleń. 
Wszystkie elementy równoważąco-regulacyjne Oven-
trop oraz urządzenia firmy reflex podłączono do sys-
temu BMs, który umożliwia sterowanie poszczególny-
mi obiegami oraz kontrolę parametrów pracy instalacji. 
Takie wyposażenie instalacji pozwala na prowadzenie 
kompleksowych szkoleń technicznych, podczas któ-
rych uczestnicy poznają nie tylko produkty obu firm, ale 
przede wszystkim wszelkie aspekty ich doboru, usta-
wienia i kontroli na budowie.
Projektanci i wykonawcy skomplikowanych układów in-
stalacyjnych otrzymują wskazówki prawidłowego projek-

towania i wykonawstwa i wraz ze specjalistami analizu-
ją przyczyny nieprawidłowej pracy instalacji grzewczych 
i chłodniczych. jednym z podstawowych elementów 
szkolenia jest omówienie typowych błędów popełnia-
nych w różnych fazach projektowania i wykonawstwa 
oraz rozwiązań technicznych, które gwarantują energo-
oszczędną i niezawodną pracę instalacji w całym okre-
sie jej eksploatacji.
Wszyscy zainteresowani będą mieli również możliwość wej-
ścia do zmodernizowanej kotłowni w obiekcie należącym 
do firmy Oventrop w Broniszach. instalacja kotłowni i bu-
dynku została praktycznie w całości wykonana w oparciu 
o produkty z katalogu firmy. W pracującej instalacji można 
poznać systemowe rozwiązania firmy Oventrop w zakresie 
wyposażenia kotłowni. 

szkolenia organizowane są cyklicznie (raz w miesiącu) 
lub – w zależności od zainteresowania – częściej, również 
w terminach indywidualnie uzgadnianych np. z dużymi 
biurami projektowymi. Wszystkich zainteresowanych – 
projektantów, inspektorów, instalatorów, przedstawi-
cieli technicznych inwestorów – zapraszamy do kon-
taktu pod adresami info@oventrop.pl, office@reflex.pl  
lub z regionalnymi przedstawicielami techniczno-han-
dlowymi firmy Oventrop lub reflex.

Miliard zł na poprawę  
jakości powietrza

Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie lub unik-
nięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii  
z odnawialnych źródeł oraz zmniejszenia zużycia energii  
w budynkach – to cel programu „Poprawa jakości powietrza”, 
na który NfOŚigW przeznaczy 1 mld zł. Wnioski na Część 1)  
można składać od 8 sierpnia, na Część 2) od 1 sierpnia.
W ramach całego programu priorytetowego „Poprawa ja-
kości powietrza” (dwie części) Narodowy fundusz Ochrony 
Środowiska i gospodarki Wodnej przewidział do 300 mln 
zł dotacji i do 700 mln zł preferencyjnych pożyczek.
Część 1) Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermal-
nych zakłada wspieranie takich inwestycji, jak: budowa 
nowej, rozbudowa lub modernizacja istniejącej ciepłow-
ni/elektrociepłowni geotermalnej; modernizacja lub roz-
budowa istniejących źródeł wytwarzania energii o cie-
płownię/elektrociepłownię geotermalną oraz wykonanie 
lub rekonstrukcja otworu, z zastrzeżeniem, że nie kwalifi-
kuje się wykonania otworu badawczego. Beneficjentami 
tychże działań mogą być przedsiębiorcy. Budżet konkursu 
wynosi 500 mln zł, a jego przewidziana forma finansowa-
nia to pożyczka preferencyjna lub pożyczka na zasadach 
rynkowych bądź inwestycja kapitałowa. Nabór wniosków 
odbędzie się w okresie od 8 sierpnia do 16 grudnia 2016 r. 
Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie 
obejmuje finansowanie termomodernizacji na warun-
kach zbliżonych do budynków o niskim zużyciu energii, 
które dodatkowo w strukturze budownictwa są miej-
scami o szczególnym znaczeniu (np. obiekty zabytko-
we, muzea, hospicja, akademiki, obiekty prowadzące 
działalność leczniczą). Obiekty te nie mają możliwości 
skorzystania ze wsparcia w innych programach. Budżet 
konkursu także opiewa na kwotę 500 mln zł. ubiegać się 
można o dotację lub preferencyjną pożyczkę. Nabór roz-
począł się 1 sierpnia i potrwa do 30 grudnia 2016 r.
Źródło: NfOŚigW  
Więcej

http://www.instalreporter.pl
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/poprawa-jakosci-powietrza-energetyczne/
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serwis internetowy eko-blog.pl pod patronatem marki vaillant pro-
wadzony jest od 2011 roku. 
Zawiera informacje w formie licznych prezentacji online skierowa-
nych zarówno do bardziej „dociekliwych” klientów indywidualnych, 
jak i fachowców branży grzewczo-instalacyjnej. 
Przyjazna forma graficzna i tekstowa służy zrozumieniu czasem trud-
nych i złożonych zagadnień. Materiały zawierają wiele konkretnych 
przykładów szczególnie  z zakresu kosztów eksploatacyjnych syste-
mów grzewczych. redakcja serwisu kładzie nacisk na promowanie 
systemów o najwyższej efektywności energetycznej, korzystających 
z energii odnawialnej. 
eko-blog.pl cieszy się systematycznie rosnącą liczbą użytkowników, 
która miesięcznie przekracza 25 tys. wyświetleń prezentacji. 
W tym roku serwis obchodzi swój mały jubileusz: 5-lecie istnienia 
oraz przedstawienie 100 prezentacji online. Z tej także okazji serwis 
zyskał nową szatę graficzną (→ www.eko-blog.pl)

Już 5 lat i 100 prezentacji 
online w serwisie eko-blog.pl

Centrum szkoleniowe NIBE-BIAWAR 
– z akredytacją UDT

Centrum szkoleniowe NiBE-BiAWAr sp. z o.o., z siedzibą  
w Białystoku, uzyskało akredytację uDT (nr OZE-
-A/01/00059/16) i  zaprasza do wzięcia udziału w specjali-
stycznych szkoleniach z zakresu pomp ciepła. ukończenie 
szkolenia w akredytowanym centrum i uzyskanie zaświad-
czenia potwierdzonego akredytacją jest jednym z wymogów 
przystąpienia do egzaminu uDT oraz uzyskania certyfikatu in-
stalatora mikroinstalacji i małych instalacji z pompami ciepła. 
Certyfikat uDT jest dokumentem potwierdzającym posia-
danie przez instalatora kwalifikacji do montażu wybrane-
go rodzaju urządzeń OZE, np. pomp ciepła. Od 1 stycznia 
2016 roku posiadanie niniejszego certyfikatu stało się wy-

mogiem dla instalatora przy instalacjach dofinansowanych 
ze środków publicznych (w tym w programie PrOsuMENT). 
Przy pozostałych instalacjach certyfikat jest dodatkowym 
uprawnieniem i podnosi wiarygodność i profesjonalizm 
osoby dokonującej montażu mikro oraz małych instalacji.
W ramach szkolenia firma NiBE-BiAWAr zapewnia wy-
kwalifikowaną kadrę szkoleniową, komplet wytycznych 
POrT PC do projektowania, wykonania i odbioru instala-
cji pomp ciepła, prezentacje szkoleniowe w formie druko-
wanej i na nośnikach elektronicznych oraz wyżywienie. 
informacja o planowanych szkoleniach zostanie zamiesz-
czona na stronie www.biawar.com.pl oraz www.nibe.pl

16 lipca weszła w życie ustawa z dnia 20 maja 2016 r.  
o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, któ-
ra wprowadza zmiany do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane. Zgodnie z nowymi przepisami, or-
ganem właściwym do wydania decyzji o pozwoleniu na 
budowę elektrowni wiatrowej będzie wojewoda. 
Zgodnie z art. 4 ust. 1. ustawy z dnia 20 maja 2016 r.  

o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych 
(Dz.u. 2016 poz. 961), odległość elektrowni wiatrowej 
od budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji 
mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszka-
niowa, musi być równa lub większa od dziesięcio-
krotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej 
od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, 
wliczając elementy techniczne, w szczególności wir-
nik wraz z łopatami. 
ustawa wprowadza trzy zmiany do ustawy z dnia  
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Pierwsza z nich pole-
ga na wykreśleniu przepisu wprowadzającego podział 
elektrowni wiatrowej na część budowlaną i niebudow-
laną. Druga ze zmian polega na wskazaniu wojewody 
jako organu administracji architektoniczno-budowla-
nej właściwego do wydania decyzji o pozwoleniu na 
budowę elektrowni wiatrowej. Trzecia zmiana polega 
na jednoznacznym wskazaniu, że elektrownia wiatro-
wa zaliczana jest do kategorii XXiX obiektów budow-
lanych, a tym samym wymaga uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie.

Nowe zasady budowania elektrowni wiatrowych

W gazecie Wyborczej czytamy: energetyka wiatrowa  
w Polsce stanęła. 99% planowanych inwestycji może zo-
stać niezrealizowanych, a pracę w branży stracić 4 tys. 
osób. Po miesiącu od wejścia w życie ustawy o budowie 
elektrowni wiatrowych branża podsumowała jej pierw-
sze skutki. Na mocy przepisów, które ograniczają budo-
wę nowych wiatraków do miejsc, gdzie najbliższe zabu-
dowania dzieli odległość równa 10-krotności wysokości 
wiatraka, 99,2% projektów zostało wstrzymanych – wyni-
ka z ankiety przeprowadzonej przez firmę doradczą Am-
biens. Oznacza to, że polska energetyka wiatrowa zatrzy-

ma się blisko poziomu 5,6 tys. MW zainstalowanej mocy. 
Obecnie całkowita moc w Polsce wynosi ok. 36 tys. MW. 
Według szacunków PsEW możliwe, że zostanie zrealizo-
wanych jeszcze tylko ok. 0,5 gW nowych wiatraków, któ-
re mają pozwolenia na budowę.
jednak nie tylko kryterium odległości jest problemem,  
a również projekt rozporządzenia do nowej ustawy o OZE. 
Ogranicza on inwestorom, którzy produkują energię z OZE, 
możliwość uzyskania subsydiów, bez których ta działal-
ność jest nieopłacalna.
Więcej o subsydiach w artykule 

Energetyka wiatrowa – skutki rozporządzenia

http://www.instalreporter.pl
http://wyborcza.biz/biznes/1,147744,20556555,nowe-rozporzadzenie-moze-doprowadzic-do-finansowej-zapasci-energetyki.html
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2,5 mld zł na niskoemisyjną i zasobooszczędną 
gospodarkę, nabór wniosków od 16 sierpnia 

Program „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemi-
syjnej i zasobooszczędnej gospodarki” – którego celem 
jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przed-
sięwzięć na środowisko poprzez działania inwestycyj-
ne – został przyjęty i ogłoszony w 2015 r. Wówczas,  
w i naborze zostało złożonych 18 wniosków na łączną 
kwotę dofinansowania ponad 950 mln zł. Pozytywną 
ocenę uzyskało 13 wniosków (w sumie 650 mln zł dofi-
nansowania), z czego 6 posiada już zawarte z NfOŚigW 
umowy, a pozostałe są jeszcze kontraktowane. Przed-
sięwzięcia zgłoszone do programu mają zróżnicowany 
charakter: dotyczą instalacji sektora energetycznego, 
hutniczego oraz meblowego. jednym z ciekawszych 
przykładów projektów, które wspiera Narodowy fun-
dusz, jest przedsięwzięcie polegające na budowie za-
mkniętego systemu chłodzenia wody z przeponową 
chłodnią wentylatorową. Projekt ten przyczyni się do 
oszczędności wody 963 m3/rok oraz zmniejszenia zapo-
trzebowania na energię elektryczną o 8 125,34 MWh/rok.
W tym roku, Narodowy fundusz Ochrony Środowiska  
i gospodarki Wodnej rozszerzył zakres programu o dwie 
dodatkowe części. Obok pierwszej pn. E-Kumulator – Eko-
logiczny Akumulator dla Przemysłu, drugą skierowano do 
beneficjentów i osi Programu Operacyjnego infrastruk-
tura i Środowisko 2014-2020, a trzecią w szczególności 
do sektora ciepłowniczego. ich budżety wynoszą odpo-
wiednio: 1 mld zł, 500 mln zł i 1 mld zł. Ogłoszony przez 
NfOŚigW nabór wniosków o preferencyjne pożyczki ru-
szy 16 sierpnia i potrwa do 16 grudnia 2016 r. dla Czę-

ści 1) i Części 3) oraz do 30 stycznia 2017 r. dla Części 2).
Część 1) E-Kumulator – Ekologiczny Akumulator dla 
Przemysłu dedykowana jest kompleksowemu wspar-
ciu przedsiębiorców przemysłowych, którzy chcą lepiej 
gospodarować surowcami pierwotnymi oraz zmniej-
szać szkodliwe emisje do atmosfery. W ramach pro-
gramu przewidziane jest wsparcie inwestycji z zakresu: 
zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych, ograni-
czenia emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki i tlen-
ków azotu oraz ograniczenia lub uniknięcia emisji pyłów.
Część 2) Współfinansowanie I Osi POIiŚ 2014-2020 
oferuje niezbędne współfinansowanie krajowych in-
westycji wspieranych w ramach i Osi POiiŚ 2014-2020.
Część 3) Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze 
adresowana jest przede wszystkim do tych przedsię-
biorców, którzy chcieliby uzyskać wsparcie przedsię-
wzięć realizowanych w istniejącym przedsiębiorstwie/
zakładzie dotyczących budowy lub przebudowy jed-
nostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci 
dystrybucyjnej/przesyłowej mających na celu dopro-
wadzenie systemu ciepłowniczego, w którym funkcjo-
nują, do spełnienia definicji „efektywnego systemu cie-
płowniczego”, w którym do produkcji ciepła lub chłodu 
wykorzystuje się w co najmniej: 50% energię ze źródeł 
odnawialnych lub 50% ciepło odpadowe lub 75% cie-
pło pochodzące z kogeneracji lub w 50 % wykorzystu-
je się połączenie takiej energii i ciepła.
Źródło: NfOŚigW 
Więcej 

Pompy ciepła Hewalex nagrodzone prestiżowym 
tytułem Budowlana Marka Roku 2016!

23 czerwca 2016 r. w venecia Palace w Michałowicach  
k. Warszawy odbyła się gala Wręczenia Nagród Budow-
lana Marka roku i Champion roku 2016. 
Marka pomp ciepła hewalex została poddana badaniu 
opinii w ogólnopolskim rankingu Budowlana Marka roku 
i wg referencji firm wykonawczych już przy pierwszym 
podejściu uplasowała się na podium. Została nagrodzo-
na tytułem Brązowa Budowlana Marka roku w katego-
rii POMPY CiEPŁA za sukcesy w kreowaniu silnej marki 
na rynku materiałów budowlanych w 2016 roku. Tytuły 
Budowlanej Marki  roku są przyznawane wg kryteriów 
częstotliwości stosowania marki, najwyższej dostęp-
nej na rynku jakości i najlepszej relacji ceny do jakości. 
ranking Budowlana Marka roku od 12. edycji wyłania naj-
lepsze marki materiałów budowlanych w Polsce. AsM – Cen-
trum Badań i Analiz rynku w pierwszym kwartale 2016 r. 
przeprowadziło ogólnopolskie badanie ankietowe wśród 
wykonawców, aby poznać ich opinie na temat kilkudzie-
sięciu grup asortymentowych materiałów budowlanych. 
Tegoroczna edycja okazała się rekordowa, jeśli chodzi  
o liczbę firm aplikujących o tytuł Budowlanej Marki roku. 
Na czym polega wartość i siła Rankingu ogłaszanego 
przez ASM? Na ten temat wypowiedziała się joanna flor-
czak-Czujwid – senior Project Managera AsM i Kierownik 
Projektu. – Przede wszystkim jest to unikalne na polskim 
rynku przedsięwzięcie, ze względu na jego badawczy, nie-
zależny charakter i  ogromny zasięg. Ranking oferuje pro-
ducentom trzy główne korzyści – wiedzę o pozycji wła-
snej i konkurencji, promocję wśród klientów oraz prestiż. 
Wiedza o rynku to podstawa niezbędna do planowania 
działań strategicznych, koniecznie należy ją zdobywać  
i wykorzystywać. Umożliwiamy to, czy to poprzez badania 
udziałów rynkowych i badania satysfakcji, czy też poprzez 
raporty, które otrzymują uczestnicy Rankingu Budowla-
na Marka Roku. My pracujemy na obu ścieżkach, dzięki 
czemu producent ma dostęp do pełnego obrazu rynku, 

a dzięki takim narzędziom wspierającym może zdecydo-
wać o działaniach marketingowych.  Producent biorący 
udział w Rankingu Budowlana Marka Roku dowiaduje się 
o pozycji poszczególnych marek na rynku, o ich postrzega-
niu przez wykonawców. Na tej podstawie może ocenić czy 
jego działania, które podejmuje z firmami wykonawczymi 
przynoszą skutek nie tylko w aspekcie sprzedażowym, ale 
także – a może przede wszystkim, wizerunkowym. Po dru-
gie, jego marka uczestniczy w szerokiej gamie działań pro-
mocyjnych zarówno w mediach, jak i wśród wykonawców, 
którzy otrzymują informację zwrotną na temat preferencji 
całego środowiska. Inwestorzy z kolei mogą się opierać na 
rankingu wykonawców podejmując decyzje zakupowe.
Pełna wersja informacji: kliknij
szczegóły dotyczące wydarzenia dostępne są na stro-
nie www.rankingmarekbudowlanych.pl. 

http://www.instalreporter.pl
http://www.klimatyzacja.pl
http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,860,2-5-mld-zl-na-niskoemisyjna-i-zasobooszczedna-gospodarke-nabor-wnioskow-w-nfosigw-od-16-sierpnia.html
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firma hewalex rozszerzyła ofertę kolektorów próżnio-
wych o typoszereg Thermomax i varisol podejmując 
współpracę z  uznanym producentem Kingspan Envi-
ronmental Ltd. z irlandii Północnej. rury próżniowe 
Kingspan cechują się szczególnie wysoką sprawnością, 
wytrzymałością i trwałością oraz 20-letnią gwarancją. 
Dzięki zastosowaniu szkła sodowo-wapniowego o wy-
sokiej przepuszczalności promieniowania słoneczne-

go sprawność optyczna sięga 77,5%. Próżnia 10-6 mbar 
oznacza usunięcie 99,9999999% powietrza. Potwierdzo-
na badaniami jest także odporność na gradobicie (EN 
12975-2, kule lodowe 25 mm).
Do innowacyjnych rozwiązań należy zaliczyć wbudowa-
ne w kolektorach typu heat pipe ograniczniki tempera-
tury maksymalnej. Kolektory serii varisol zbudowane są 
w sposób modularny – rury próżniowe łączy się ze sobą 

metodą „click-fit”. Atrakcyjny design potwierdzono pre-
stiżową nagrodą if Product Design Award. 
Kolektory próżniowe z rurami próżniowymi produkcji 
Kingspan Environmental Ltd. znajdują zastosowanie od 
ponad 30 lat w każdej strefie klimatycznej świata. insta-
lacje solarne zostały zabudowane w kilkudziesięciu ty-
siącach budynków mieszkalnych, usługowych, przemy-
słowych i wielu innych. Kolektory próżniowe zyskały już 

zaufanie m.in. takich inwestorów jak BBC, NAsA, guiN-
NEss, iKEA, jOhNsON & jOhNsON, czy PENTAgON.
www.hewalex.pl

Hewalex z nowymi kolektorami próżniowymi Thermomax i Varisol

Stanowisko SPIUG w sprawie etykietowania energetycznego kolektorów słonecznych 

Od 26.09.2015 obowiązuje Dyrektywa uE w świetle któ-
rej, większość urządzeń grzewczych wprowadzana do 
obrotu musi być zaopatrzona w etykiety energetycz-
ne. Obecnie, zgodnie z Dyrektywą uE dotyczącą eko-
projektu i etykietowania, wprowadzoną poprzez roz-
porządzenia 811 i 812/2013, kolektory słoneczne w tym 
zakresie występują tylko w wypadku etykietowania ze-
stawu, składającego się z więcej niż jednego urządze-
nia, gdzie dzięki zastosowaniu kolektorów słonecznych 
podnosi się efektywność energetyczną tych urządzeń. 
Kolektory słoneczne jako takie, zgodnie z aktualnymi re-
gulacjami nie podlegają w obowiązkowi umieszczania 
na nich etykiet energetycznych. Wyjątkiem są systemy 
termosyfonowe ze zintegrowanym zasilaniem energią 
elektryczną – odpowiednie rozporządzenie definiu-
je te urządzenia jako podgrzewcze do wody. Zgodnie 
z procedurami dotyczącymi kalkulacji solarnych pod-
grzewaczy do wody, najwyższa klasa energetyczna jest 
zdefiniowana na poziomie A. Zważywszy, że podgrze-
wacze wody elektryczne mają predefiniowaną spraw-
ność 40% i dzięki podłączeniu do systemu kolektorów 
słonecznych, podgrzewacze elektryczne do wody kla-
syfikowane na poziomie C i D mają szansę na etykietę  
w klasie A. Natomiast samodzielne instalacje kolektorów 

słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej 
i ogrzewania, mogące według wytycznych DiN CErTi-
CO uzyskać klasę energetyczną A+++ nie są klasyfikowa-
ne, co w widoczny sposób wpływa negatywnie na wybór 
tego typu instalacji w fazie planowania inwestycji. Powo-
dem tego typu podejścia do kolektorów słonecznych było 
przyjęcie przez KE założenia, że kolektor słoneczny nie wy-
maga zewnętrznego zasilania energią elektryczną, nie zo-
stał więc zakwalifikowany do klasyfikacji energetycznej.
Po prawie roku od wejścia w życie regulacji dotyczą-
cych etykietowania można zauważyć pierwsze nega-
tywne efekty braku wymogu etykietowania dla kolek-
torów słonecznych. użytkownicy końcowi zwracając 
uwagę na brak etykiet energetycznych na kolektorach 
słonecznych, interpretują ten fakt jako brak podstaw 
do kwalifikacji tego typu instalacji do uznania ich jako 
efektywne energetycznie. Występowanie kolektorów 
słonecznych, jedynie jako elementu instalacji powodu-
jącego w wydatny sposób podwyższenie jej klasy efek-
tywności energetycznej wydaje się niewystarczające. 
Aby skorzystać z nowego ustawodawstwa, środowiska 
działające na rzecz wykorzystania w powszechnej prak-
tyce energii pochodzącej ze słońca, powinny koncentro-
wać się na wspieraniu stosowania rozwiązań grzewczych 

zasilanych przez energię słoneczną. Pierwszy krok zo-
stał dokonany w zakresie rozwiązań pakietowych, gdzie 
pojawia się konkretny potencjał, aby dzięki zastosowa-
niu kolektorów słonecznych zmaksymalizować efektyw-
ność energetyczną danego pakietu. jeżeli w pakietach 
są zastosowane podgrzewacze wysokiej klasy, różnica 
wartości dodanej w wypadku kolektorów słonecznych 
jest ograniczona w zakresie klas od A do A+++. Dodat-
kowo, użytkownik końcowy niekoniecznie widzi różni-
ce pomiędzy klasami A do A+++ i realna wartość doda-
na w wyniku klasy A+++ może nie być doceniona. 
sPiug współpracuje z EsTif w zakresie wykorzystania 
etykietowania energetycznego dla wsparcia rozwoju ryn-
ku kolektorów słonecznych oraz ich dołączenia do ety-
kietowania jako samodzielnych urządzeń grzewczych, 
podobnie jak to ma miejsce np. w wypadku pomp cie-
pła. Zdaniem sPiug Komisja Europejska powinna wpro-
wadzić obowiązek etykietowania kolektorów słonecz-
nych uwzględniając następujące czynniki: 
- etykietowanie energetyczne nie powinno generować 
dodatkowych obciążeń finansowych dla producentów;
- wzorem innych urządzeń grzewczych, etykiety powin-
ny być generowane przez samych producentów na pod-
stawie otrzymanych i opłaconych badań w akredytowa-

nym laboratorium lub przydzielane bezpłatnie w ramach 
opłaty licencyjnej za solar Keymark. Cała etykieta po-
winna opierać się na wykorzystaniu danych z certyfika-
tu solar Keymark, których przeliczenie jest z założenia 
proste i w razie potrzeby może być poszerzone o dodat-
kowe badania w ramach certyfikacji solar Keymark. Na-
leży też zwrócić uwagę, że dane do etykiet mają pocho-
dzić z załączników do certyfikatów solar Keymark, które 
często zawierają błędne dane, co powinno być wyelimi-
nowane przez odpowiednie wytyczne i procedury. jeże-
li się tego nie uwzględni, w efekcie może dochodzić do 
przekłamań w określaniu klasy wydajności grzewczej;
- tak jak dla kotłów czy pomp ciepła, powinien być dostępny 
bezpłatny generator etykiet kolektorów słonecznych i to pro-
ducent powinien móc samodzielnie taką etykietę wystawić;
- z punktu widzenia użytkownika końcowego, pozytywną rze-
czą byłoby przejście z porównywania kolektorów tylko pod 
względem sprawności optycznej na porównywanie wzglę-
dem wydajności, czyli realnego uzysku ciepła, który jest pod-
stawą do określenia wydajności energetycznej kolektora;
- z uwagi na zasadę działania kolektorów, powinno się 
w etykietowaniu uwzględniać strefy klimatyczne w po-
staci zamkniętej bazy klimatycznej podobnie jak w wy-
padku pomp ciepła.

http://www.instalreporter.pl
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Fanpage NIBE na Facebooku

NiBE zachęca do odwiedzenia i polubienia profilu „NIBE. 
Energia Do Życia” na facebooku, dzięki czemu będziecie 
Państwo na bieżąco informowani o działalności firmy, a tak-
że znajdziecie wiele ciekawych informacji, na temat odna-
wialnych źródeł energii, w tym pomp ciepła NiBE i nie tylko...

Producent kominków oraz akcesoriów kominkowych 
– Kratki.pl zdobywa kolejne światowe rynki. W związku  
z ambitnymi planami firma postanowiła odświeżyć swoją 
identyfikację wizualną – nazwa „Kratki.pl” zostaje skró-
cona do „Kratki”. Poprzednią formę zachowują: charak-
terystyczny znak graficzny z kratką oraz kolorystyka. 
Ostanie miesiące zaowocowały rozszerzeniem wpływów 
firmy na kolejne rynki zagraniczne. rozwój handlu doty-
czy zarówno krajów europejskich oraz państw takich, jak: 
Australia, Nowa Zelandia, usA czy Korea Południowa. 
firma Kratki.pl powstała w 1998 rok. Dzięki wysokiej ja-

kości i trwałości produktów szybko znalazła się w czo-
łówce producentów kominkowych w Europie. Obecnie 
z dużym rozmachem wchodzi na nowe rynki zagra-
niczne, skrupulatnie realizując swoją strategię rozwoju.  
– Nasza sprzedaż eksportowa w pierwszych dwóch kwar-
tałach 2016 roku wzrosła o 45% w stosunku do analogicz-
nego okresu w roku poprzednim. Ponadto nawiązaliśmy 
współpracę z blisko 50 nowymi, zagranicznymi dystry-
butorami – osiągnięcie tak dobrego wyniku przekonało 
nas do dokonania zmian w wizerunku marki. Odświeżo-
ne logo to symboliczny element nowego otwarcia, które 
zapowiada dynamiczny rozwój w środowisku międzyna-
rodowym – mówi Marek Bal, właściciel firmy Kratki.pl. 
Zmianie wizerunku uległa także struktura oraz szata 
graficzna strony internetowej. Kratki.com to teraz wi-
tryna dopasowana do potrzeb odbiorców z różnych 
części świata. W odczuciu zarządu firmy nadanie mar-
ce uniwersalnego, międzynarodowego charakteru  
w szybkim tempie przełoży się na zwiększenie jej rozpo-
znawalności, a tym samym jeszcze skuteczniejsze do-
tarcie do partnerów zagranicznych.

Wciąż za mało gospodarstw domowych 
podłączanych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej

Liczba gospodarstw domowych podłączanych do zbior-
czej sieci kanalizacyjnej nie rośnie wystarczająco szybko. 
Wciąż są miejsca, w których nawet połowa nieruchomości 
korzysta z przydomowych szamb, choć mogłaby i wręcz 
ma obowiązek podłączyć się do kanalizacji gminnej. 
ustalenia wcześniejszych kontroli NiK wykazały nieza-
dowalający stan planowanego wzrostu liczby miesz-
kańców poszczególnych gmin, korzystających z syste-
mu kanalizacji (od 5,2% do 60% planu). Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w Polsce realizowana jest na ogół 
z wykorzystaniem środków unii Europejskiej. 
Osiągnięcie założonego efektu i rozliczenie projektu za-
leży od skuteczności gmin w zakresie zwiększenia licz-
by mieszkańców i innych użytkowników, korzystających 
z nowo wybudowanej gminnej sieci kanalizacji sanitar-
nej. jedynie w pięciu z 28 przebadanych gmin osiągnię-
to zaplanowany w Krajowym Programie Oczyszczania 

Ścieków Komunalnych na lata 2007-2015 przyrost liczby 
mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego. 
W ocenie izby odpowiedzialność za niepodłączenie za-
kładanej liczby nieruchomości do istniejącej sieci kanali-
zacyjnej ponoszą organy wykonawcze gmin. Część władz 
gminnych np. niewłaściwie interpretowała przepisy usta-
wy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczą-
ce wydawania decyzji administracyjnych, nakazujących 
przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej. 
Zdaniem NiK, dla poprawy efektywności i skuteczności 
działań organów gmin na rzecz zwiększenia liczby użyt-
kowników sieci kanalizacji sanitarnej, niezbędna jest 
m.in. nowelizacja tej ustawy w zakresie wprowadzenia 
dokładnej definicji przyłączenia nieruchomości do ist-
niejącej sieci kanalizacji sanitarnej oraz wskazania nie-
przekraczalnego terminu przyłączenia.
Źródło: Wolters Kluwer

Kratki.pl zmienia logo

Baza Inwestycje Biogazowe 2016

Baza Danych inwestycje Biogazowe jest cykliczną publikacją instytutu Energetyki 
Odnawialnej, która ukazuje się w formie corocznych raportów rynkowych. Publika-
cja jest rezultatem monitoringu rynku realizowanych inwestycji w zakresie instalacji 
do produkcji energii z biogazu rolniczego, prowadzonego przez iEO nieprzerwanie 
od roku 2009. Publikacja, dostępna w formacie pdf, zawiera aktualnie 267 rekor-
dów opisujących lokalizacje działających, realizowanych i planowanych biogazowni  
w Polsce, wraz z dotyczącymi ich najistotniejszymi statystykami, a także opis sytu-
acji na rynku biogazu po nowelizacji ustawy OZE. Najnowsze X wydanie Bazy Danych 
inwestycje Biogazowe z marca 2016 zawiera podsumowanie aktualnego stanu roz-
woju rynku biogazu w Polsce: ilość realizowanych inwestycji w poszczególnych wo-
jewództwach i gminach oraz ich moc zainstalowaną, portfel realizowanych projektów przez poszczególnych inwestorów  
i deweloperów, a także preferencje inwestorów w zakresie wykorzystania substratów w biogazowniach. Cena: 369 zł brutto
www.ieo.pl

http://www.instalreporter.pl
https://www.facebook.com/nibepolska
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NFOŚiGW zaprasza na finał akcji 
„Czyste powietrze nad Wisłą”

Proekologiczny spektakl przestrzenny, promujący zasa-
dy zrównoważonego rozwoju przez grę animacji, świa-
tła i wody, będzie można obejrzeć w dniach 23-28 sierp-
nia podczas Bella skyway festival w Toruniu. Projekt, 
współfinansowany przez NfOŚigW, jest kulminacją ak-
cji „Czyste powietrze nad Wisłą”.
Celem przedsięwzięcia fundacji rozwoju regionalnego 
Prometheus „Czyste powietrze nad Wisłą” jest edukacja 
ekologiczna społeczeństwa w zakresie zmian klimatycz-
nych, wpływu naszej konsumpcji na środowisko natu-
ralne oraz sposobów ograniczania tych zmian. 
inicjatywa obejmuje nietuzinkowe wydarzenie, jakim 

jest instalacja na kurtynie wodnej podczas Bella sky-
way festival Na specjalnej, zaprojektowanej kurtynie 
wodnej na Wiśle wyświetlana będzie spektakularna pro-
jekcja, wykorzystująca fontanny, dymnice oraz lasery  
w otoczeniu zmieniających barwy świateł. Proekologicz-
ny spektakl przygotowano w formie filmu animowane-
go, zbudowanego na zasadzie kontrastu dwóch postaw 
konsumenckich i ich konsekwencji dla środowiska na-
turalnego. Przedstawiona historia pokaże, jak codzien-
ne, proste wybory mogą podnieść jakość naszego ży-
cia i mieć pozytywny wpływ na środowisko naturalne. 
Przewiduje się, że pokaz obejrzy ok. 200 tys. osób w ra-
mach planowanych 150 projekcji podczas festiwalu.
Drugim działaniem w ramach tego projektu jest cykl  
16. warsztatów dla nauczycieli biologii/chemii ze szkół 
gimnazjalnych oraz przedstawicieli organizacji poza-
rządowych działających w zakresie ekologii i edukacji 
dzieci i młodzieży.
Projekt „Czyste powietrze nad Wisłą” został dofinanso-
wany przez Narodowy fundusz Ochrony Środowiska  
i gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowe-
go „Edukacja ekologiczna” kwotą 325 tys. zł, a jego koszt 
całkowity wyniósł 387 tys. zł. Dofinansowanie obejmo-
wało także działania promocyjne, m.in. w radiu i telewizji.
Źródło: NfOŚigW 
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Bella skyway festival 2015 – Water Concept Opera

Zakład Badań Ogniowych iTB przeprowadził pierwsze bada-
nie osiowego wentylatora oddymiającego (średnica: 1250 mm, 
moc: 90 kW) w temperaturze 400°C. Ciepło wygenerowa-
no przy użyciu stanowiska PhOENiX - największego pio-
nowego pieca w Laboratorium Badań Ogniowych iTB.
Do zasilenia wentylatora wykorzystano zewnętrzny agre-
gat prądotwórczy. W celu wykonania pomiarów para-

metrów prądowych zaprojektowano i wykonano nowy 
układ pomiarowy, pozwalający na badanie urządzeń  
o dowolnej pobieranej mocy czynnej z dokładnością wy-
maganą przez normę PN-EN 12101-3. Na potrzeby ba-
dania unowocześniono całą infrastrukturę dzięki czemu 
zniesiono ograniczenia w wielkości badanych próbek.   
www.itb.pl

Badanie osiowego wentylatora oddymiającego

W dniach 11-14.10.2016 r. w Poznaniu odbędą się Mię-
dzynarodowe Targi Technologii i Produktów dla Zrów-
noważonego rozwoju i usług Komunalnych
Nowością 2016 jest wstęp bezpłatny!Wszyscy profesjo-

naliści związani z branżą ochrony środowiska, którzy 
skorzystają z opcji elektronicznej prerejestracji wcho-
dzą na targi POL-ECO-sYsTEM bezpłatnie!
Więcej na www.polecosystem.pl  

Targi POL-ECO-SYSTEM

Zwycięstwo w jednym z najważniejszych konkursów  
w dziedzinie designu na świecie to najlepsze potwierdzenie 
wysokiej klasy wzornictwa. Tym razem jury konkursu przy-
znało wyróżnienie minimalistycznemu odpływowi ścien-
nemu Advantix vario firmy viega. To już trzecia nagroda, 
którą otrzymał ten produkt w 2016 roku. Pozostałe to rów-
nie prestiżowe Design Plus powered by ish oraz red Dot. 
Opracowany wspólnie ze studiem Artefakt industriekultur 
z Darmstadt odpływ ścienny Advantix vario jest niezwykle 
wąski, bardzo wydajny, a jego długość można bezstopnio-
wo regulować poprzez przycięcie na pożądany wymiar.  
Te właśnie cechy w połączeniu z unikalnym wzornictwem 
przekonały jury do wyróżnienia go w kategorii Doskona-
ły Design – Łazienka i Wellness. „innowacyjny i niezwykle 
funkcjonalny produkt, który dzięki swojej oszczędnej for-
mie doskonale pasuje do purystycznej architektury” – tak 
brzmiało uzasadnienie dla przyznania produktowi firmy 
viega znaku german Design Award 2016 Winner.  
german Design Award to prestiżowa międzynarodowa 
nagroda w dziedzinie designu. Od premiery w 2012 roku, 
liczba nominacji nieustannie rosła, od 1500 do 3400 
w bieżącej edycji. 33% zgłoszeń pochodzi z zagranicy. 
Międzynarodowe jury składa się z uznanych ekspertów 
związanych z różnymi dziedzinami projektowania. We 
wszystkich 28 kategoriach obowiązują jednolite kryteria 

oceny zgłaszanych produktów. W kategorii Doskonały 
Design Produktu oceniane są na przykład: jakość pro-
jektu, stopień innowacyjności, wartość marki, funkcjo-
nalność, ergonomia, czy ekologia. Tylko 15 produktów 
w obrębie jednej kategorii ma szansę otrzymać godło 
german Design Award Winner. 

Advantix Vario zwycięzcą German Design Award 2016

http://www.instalreporter.pl
http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,859,zasady-zrownowazonego-rozwoju-w-otoczeniu-swiatla-i-wody-nfosigw-zaprasza-na-final-akcji-czyste-powietrze-nad-wisla.html
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Z początkiem wakacji koncern Oventrop na całym świe-
cie zaprezentował swoje nowe logo. jako jeden z wiodą-
cych europejskich producentów armatury, urządzeń do 
sterowania i kontroli systemów instalacyjnych stosowa-

nych w budownictwie i przemyśle wprowadzając nowy lo-
gotyp, pokazał, że oprócz innowacyjności i jakości, design 
jest również częścią filozofii firmy. Przeprojektowane liter-
nictwo łączy w sobie estetykę i funkcjonalność, podobnie 
jak robią to produkty Oventrop. Nowe logo jest czytelne  
i nadaje się do wszystkich zastosowań. Ponadto, ma waż-
ną cechę, jaka jest wysoka rozpoznawalność. Odzwier-
ciedla to jakość, na którą stawia Oventrop, jest w zgodzie 
z duchem czasu i świetnie konweniuje się z filozofią firmy.

Nowe logo Oventrop – logotyp z duchem czasu

XXVII sesja egzaminacyjna na uprawnienia 
budowlane zakończona

2818 osób w kraju zdało egzamin na uprawnienia bu-
dowlane w czasie XXvii sesji egzaminacyjnej. 
Do XXvii egzaminu na uprawnienia budowlane zło-
żono 3339 nowych wniosków, z czego 97,7% zostało 
pozytywnie zakwalifikowanych. 
Egzamin pisemny odbywał się 20 maja 2016 r. we 
wszystkich 16 okręgowych izbach inżynierów budow-
nictwa. Do testu i następnie do egzaminu ustnego 
przystąpiło także w sumie 3649 kandydatów. Nieco 
lepsze wyniki uzyskiwali kandydaci na egzaminie pi-
semnym – ok. 86%, o ok. 10% gorsze były rezultaty 
osiągane na egzaminie ustnym. Łącznie w skali kra-
ju egzaminu nie zdało 1326 osób.
Najwięcej uprawnień budowlanych uzyskali w sesji in-
żynierowie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – 
ok. 1265;  w specjalności instalacyjnej sanitarnej – 573, 
potem w specjalności instalacyjnej elektrycznej – 391 
oraz w specjalności inżynieryjnej drogowej – 288. Po-
zostałe specjalności reprezentowały się następująco: 
specjalność inżynieryjna mostowa – 127; specjalność 
inżynieryjna kolejowa obiekty – 80; inżynieryjna – kole-

jowa sterowanie ruchem kolejowym – 20; inżynieryjna 
hydrotechniczna – 45; instalacyjna telekomunikacyjna 
– 29. W tej sesji nie było kandydatów zainteresowanych 
uzyskaniem uprawnień w specjalności inżynieryjnej wy-
burzeniowej.
Patrząc na liczbę uprawnień nadanych w poszczegól-
nych okręgowych izbach inżynierów budownictwa, 
najwięcej decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych 
przyznano w Mazowieckiej OiiB (prawie 390), potem 
w Małopolskiej OiiB (prawie 350) i następnie w Śląskiej 
OiiB (prawie 250).
Postępowanie o nadanie uprawnień budowlanych 
prowadzone przez Polską izbę inżynierów Budow-
nictwa jest ściśle podporządkowane przepisom pra-
wa. Precyzyjne regulacje prawne sankcjonują fakt, 
iż nadanie określonej osobie uprawnień budowla-
nych jest gwarancją i świadectwem, że posiada ona 
odpowiednie kwalifikacje zawodowe i, co za tym 
idzie, ponosi pełną odpowiedzialność za wykony-
waną pracę.
Źródło: MOiiB

szpital im. roberta Boscha, fundacja roberta Boscha 
oraz grupa Bosch podjęły wspólną kampanię na rzecz 
walki z rakiem. jej głównym elementem jest utworze-
nie nowego Centrum Chorób Nowotworowych im. ro-
berta Boscha w stuttgarcie oraz planowana współpraca  
z Niemieckim Centrum Badań nad rakiem (DKfZ). fun-
dacja roberta Boscha ofiaruje na budowę Centrum do-

datkowe środki. W sumie do roku 2020 na badania nad 
rakiem przekazane zostaną 24 miliony euro. Ponadto 
grupa Bosch zapewni swoim chorym na raka pracow-
nikom dostęp do najnowszej diagnostyki oferowanej 
przez szpital im. r. Boscha oraz Niemieckie Centrum 
Badań nad rakiem. grupa przeznaczy na ten cel rocz-
nie 1 milion euro.

Bosch tworzy koalicję do walki z rakiem

AKcja talonowa Termet dla autoryzowa-
nych instalatorów i serwisantów została 
przedłużona i będzie trwać do 31.03.2017 r.  
W ramach w.w. AKCji montaż urządzeń 
grzewczych marki Termet honorowany jest 
gratyfikacją finansową w wysokości:
- 100 zł – za montaż kotłów kondensacyj-
nych (Ecocondens gOLD-20-25-35, Ecocon-
dens Crystal-20-25-35)
- 150 zł – za montaż wiszących kotłów kon-
densacyjnych z wbudowanym zasobnikiem 
(Ecocondens integra-20-25)
- 200 zł – z tytułu promowania rodziny pomp 
ciepła powietrze woda do przygotowania 
c.w.u. (KP-38 hs-200, 250, 300)
- 300 zł – za montaż stojących kotłów kon-
densacyjnych z wbudowanym zasobnikiem 
(Ecocondens solid-20-25-35)
- 300 zł – za montaż kotłów kondensacyj-
nych (Ecocondens gold Plus-20-25-35)
Talony można wymieniać na atrakcyjne na-
grody. W tej edycji Akcji przygotowano kil-
ka gadżetowych nowości m.in. torbę na-
rzędziową firmy stanley oraz poziomicę 
PrO 30 cm.

Akcja talonowa Termet

http://www.instalreporter.pl
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grupa sBs zaprasza do udziału w promocji: „Kupu-
jesz rurĘ KELLEr PE-rT dostajesz 500 sPiNEK za  
1 zł”. Promocja skierowana jest do instalatorów, któ-
rzy w okresie od 16.08.2016 do 09.09.2016 w hurtow-
ni grupy sBs dokonają zakupu 600 m.b. rury z osłoną 
antydyfuzyjną Keller PE-rT. Do każdych zakupionych 
600 m.b. rury dostaną oni jedno opakowanie (500 szt.) 
spinek do mocowania rur na płytach styropianowych 
jedynie za 1 zł netto.
Zdjęcia wraz danymi kontaktowymi prosimy wysyłać 
na adres: marketing@grupa-sbs.pl.
Koszulki do odebrania w hurtowniach grupy sBs 
– prosimy o wskazanie hurtowni w zgłoszeniu.
Szczegóły promocji w ulotce

Promocja Keller: 500 spinek do rury za 1 zł

resort budownictwa przedstawił projekt rozporządze-
nia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. resort budownictwa chce zlikwidować 
wymogi odnoszące się do minimalnych wielkości i sze-
rokości pokoi, łazienek oraz kuchni i korytarzy w miesz-
kaniach. W ocenie przedstawiciela resortu obecne ogra-
niczenia są zbyteczne. 
Zgodnie z przepisami obowiązującego rozporządze-
nia, pokój w kawalerce musi mieć minimum 16 m2. 

Z kolei szerokość pokoju sypialnego przewidzianego dla 
jednej osoby wynosić 2,2 m, dla dwóch – 2,7 m, kuch-
ni w mieszkaniu jednopokojowym – 1,8 m, a w lokalu 
wielopokojowym – 2,4 m. Zgodnie z przedstawionym 
projektem wymogi te zostaną zniesione. Przepisy do-
puszczają zmniejszenie kubatury łazienki do 5,5 m3, 
jeżeli łazienka ma co najmniej wentylację mechanicz-
ną wywiewną. Ponadto zniknie ograniczenie odnoszą-
ce się do zachowania odpowiedniej szerokości kory-
tarza w lokalu.

MIB chce zmienić warunki techniczne dla budynków

Po raz szósty w dniach 19-21 października 2016 w Cen-
trum Expo XXi w Warszawie odbędą się Międzynarodo-
we Targi Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycz-
nej rENEXPO® Poland.
We współpracy ze stowarzyszeniami branżowymi,  
rEECO Poland organizuje konferencje i fora dotyczą-
ce najważniejszych oraz aktualnych tematów z zakresu 
OZE. rejestrując się do 30 września 2016 można otrzy-
mać 20% zniżki na opłaty za udział w konferencjach.

Przykładowe ceny wybranych konferencji ze zniżką:
6. Międzynarodowa Konferencja fotowoltaiki w Pol-
sce – 360 zł
5. Kongres Polskiej Organizacji rozwoju Technologii 
Pomp Ciepła – 240 zł
1. Międzynarodowy Kongres: Magazynowanie Energii 
w Polsce – 432 zł

5. Konferencja na Temat Biopaliw – 246 zł
2. Kongres Budownictwa Energooszczędnego oraz Cer-
tyfikacji Budynków – 552 zł
Warsztaty: Przyszłość kogeneracji w Polsce – 200 zł

Wystawcy z sektora biogazu, pomp ciepła i fotowolta-
iki zaprezentują swoje usługi i atrakcje programowe wy-
specjalizowanym zwiedzającym podczas forów branżo-
wych w hali wystawienniczej. 
Dotychczas zarejestrowani wystawcy to między innymi firmy: 
frONius POLsKA, MPL Energy, selfa gE, gALMET, jean Mül-
ler Polska BruK-BET sOLAr, Europrojekty Consulting, vEN-
sYs Energy, ivENDO solar, TEDOM Poland, Caldoris Polska, 
Energia Polska, Coral, Daikin Airconditioning Poland, EMu, 
sOLTEC, ALuMErO Metal Components, BAuEr group Pol-
ska, renusol, solar-Log™ solare-Datensysteme, gWL Power.
www.renexpo-warsaw.com

RENEXPO® Poland - rabaty na konferencje!

4. Międzynarodowa Konferencja Słoneczne 
Systemy Ciepłownicze (SDH)

W imieniu konsorcjum projektu „słoneczne systemy Cie-
płownicze”, instytut Energetyki Odnawialnej (polski part-
ner projektu) zaprasza do udziału w konferencji „słonecz-
ne systemy Ciepłownicze” (21-22.09.2016, Billund, Dania).
Podczas konferencji zostaną przedstawione min. na-
stępujące informacje: 
•	doświadczenia	w	zakresie	budowy	i	funkcjonowania,	
integracji instalacji kolektorów słonecznych w połącze-
niu z sieciami ciepłowniczymi,
•	studium	wykonalności	instalacji	słonecznego	systemu	
ciepłowniczego na podstawie duńskiego przedsiębior-
stwa ciepłowniczego,
•	BIG	Solar	Graz:	Słoneczny	system	ciepłowniczy	w	Graz	

o wielkości 500 000 m² kolektorów słonecznych, 
•	monitoring	i	wyniki	pracy	słonecznych	systemów	cie-
płowniczych, 
•	odbędzie	się	wizyta	techniczna	na	jednym	z	najno-
wocześniejszych duńskich wielkoskalowych przedsię-
biorstw sDh w gram, w skład którego wchodzi m.in.  
44 800 m² kolektorów słonecznych, pompa ciepła, in-
stalacja kogeneracyjna na gaz i sezonowy magazyn cie-
pła o wielkości 122 000 m³,
•	wystawa	produktów	i	usług	sektora	SDH.	
Program konferencji jest dostępny stronie internetowej, 
a także informacje o dot. rejestracji i zakwaterowania.
Więcej

http://www.instalreporter.pl
http://www.grupa-sbs.pl/wp-content/uploads/2016/08/KELLER_PROMOCJA_SPINKI_16.08-09.09.2015.pdf
http://solar-district-heating.eu
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Zarząd główny Polskiego 
Zrzeszenia inżynierów  
i Techników sanitarnych 
zaprasza na „ Warszta-
ty pracy projektanta  

i rzeczoznawcy instalacji 
i sieci sanitarnych” , termin:  

6-7 października 2016 r., miej-
sce: Dom Technika-NOT, ul. Czackiego 3/5, 00-043 War-
szawa. Nadrzędnym celem Warsztatów jest stworze-
nie warunków do rozwoju zawodowego projektantów, 
rzeczoznawców oraz innych specjalistów poprzez za-
poznanie się z najnowszymi trendami branży sanitar-
nej oraz wspomagania projektowego. Celami szczegó-
łowymi Warsztatów są: podniesienie poziomu wiedzy 
specjalistów branży sanitarnej, praktyczna wymiana 
wiedzy między specjalistami danej dziedziny m.in. nt. 
prowadzonych projektów, umożliwienie wymiany do-

świadczeń zawodowych i rozwiązania problemów spe-
cyficznych dla danej specjalizacji, edukacja studentów, 
młodego pokolenia projektantów oraz przyszłych rze-
czoznawców.

Omawiane będą m.in. następujące zagadnienia:
•	projekt	budowlany	w	kontekście	regulacji	związanych	
z prawem autorskim i ochroną danych osobowych;
•	przegląd	obowiązującego	ustawodawstwa	(unijnego	 
i krajowego) oraz norm z zakresu projektowania;
•	projektowanie	instalacji	z	użyciem	technologii	Building	
information Modeling (BiM);
•	wspomaganie	komputerowe	w	procesie	projektowania;
•	zastosowanie	nowoczesnych	materiałów	i	technologii	
w projektowaniu sieci i instalacji;
•	projektowanie	instalacji	w	budynkach	prawie	zero	ener-
getycznych;
•	charakterystyka	energetyczna	budynków.

Koszt: członkowie PZiTs: 350 zł + vAT; pozostali: 400 zł 
+ vAT; studenci i doktoranci: 50 zł + vAT.
szczegółowe informacje (wraz z formularzem rejestra-
cyjnym) dostępne są na stronie www.pzits.pl/warszta-
ty2016 oraz u Komitetu Organizacyjnego Warsztatów 
PZiTs Zg tel./faks: (22) 826 28 94, (22) 827 02 62
Więcej

Partner Strategiczny

Partner Platynowy

Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych

Panasonic zaprezentował system Aquarea smart Cloud 
pozwalający na zarządzanie pompami ciepła Aquarea 
generacji h z poziomu chmury. Aby skorzystać z możli-
wości systemu wystarczy zarejestrować jednostkę Aqu-
area online i połączyć ją z interfejsem CZ-TAW1 za pomo-
cą Wifi lub kabla Ethernet. Następnie użytkownik może 
z dowolnego miejsca i za pomocą dowolnego urządze-
nie mobilnego czy też komputera PC monitorować zu-
życie energii i zarządzać pracą jednostek.
rozwiązanie oferuje możliwość monitorowania i regulacji 
temperatury w dwóch niezależnych strefach grzewczych, 
a także ustawienie temperatury wody użytkowej. Ponad-

to użytkownicy mogą ustalić harmonogram tygodniowy 
z różnymi ustawieniami odnośnie temperatury powietrza 
dla poszczególnych stref oraz dla ciepłej wody. Dostępny 
jest również tryb wakacyjny oraz opcja sprawdzenia sys-
temu pod kątem ewentualnych usterek. Dużą zaletą jest 
możliwość dokładnej analizy zużycia energii. smart Cloud 
pozwala bowiem monitorować jej wykorzystanie w try-
bie dziennym, tygodniowym, miesięcznym lub rocznym. 
Panasonic już zapowiedział, że system Aquarea smart 
Cloud będzie w tym roku rozbudowany o nowe funkcje, 
przede wszystkim możliwość zdalnej konserwacji systemu.
www.aircon.panasonic.pl

PLUM – zapewnienie 
jakości

PLuM sp. z o. o. jest jednym z pierwszych producen-
tów w kraju, który może poszczycić się certyfikatem: 
Powiadomienia o Zapewnieniu jakości dla produkcji 
urządzeń iskrobezpiecznych przeznaczonych do pra-
cy w atmosferach potencjalnie wybuchowych (zgod-
nie z załącznikiem iv i vii Dyrektywy ATEX 2014/34/uE). 
firma PLuM sp. z o.o. poddała się certyfikacji zgodnie 
z międzynarodowym standardem iECEx. W ramach 
przeprowadzonej weryfikacji w dniu 26 kwietnia 2016 r.  
przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą fTZÚ, fy-
zikálně technický zkušební ústav, w oparciu o normę 
EN isO/iEC 80079-34 Atmosfery wybuchowe – Część 
34: Zastosowanie systemów zarządzania jakością przy 
produkcji urządzeń, Plum sp. z o.o. nabyła również 
prawo do uzyskania certyfikatu: iECEx Quality Asses-
sment report (QAr), który jest preferowany w handlu 
poza granicami Europy.
W PLuM wszystkie procesy są zarządzane w sposób 
efektywny, kompleksowy i w 100% monitorowany. 
umożliwia to identyfikację wszelkich błędów i suk-
cesywne doskonalenie tworzonych urządzeń już na 
etapie projektowania. realizację celów w zakresie ja-
kości wspiera wdrożony i certyfikowany Zintegrowa-
ny system Zarządzania. Certyfikaty przyznane firmie 
Plum w zakresie Zintegrowanego systemu Zarządza-
nia jakością:
•		ISO	9001:2008
•		ISO	14001:2004
•		BS	OHSAS	18001:2007
jakość produkcji urządzeń przeciwwybuchowych pro-
dukowanych w firmie jest ściśle nadzorowana przez 
jednostkę Notyfikowaną – fizyko-Techniczny insty-
tut Badawczy Ostrava-radvanice. Badania na dzia-
łanie urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem 
są potwierdzone certyfikatem ATEX o numerze 04 
ATEX Q 009.

Panasonic – sterowanie pompami ciepła 
Aquarea w chmurze

http://www.instalreporter.pl
http://www.pzits.org.pl/index1.php?strona=informacje&id=75
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  Nagrody
Zwycięskie zdjęcia: wybrane przez jury honeywell 
(12 zdjęć na 12 miesięcy), wybrane przez internau-
tów w głosowaniu internetowym (na okładkę kalen-
darza), pojawią się w Kalendarzu honeywell 2017,  
a ich autorzy otrzymają:
•	statuetkę	„Najlepszy	Fotograf	2017	Honeywell”
•	zestaw	„Bezpieczny	dom”	Honeywell	(detektor	tlen-
ku węgla XC70 i detektor dymu Xs100)
•	5	szt.	Kalendarza	Honeywell	2017

Uczestnicy konkursu
Konkurs jest skierowany do partnerów handlowych ho-
neywell, instalatorów, projektantów branży grzewczej 
i chłodniczej, partnerów Centraline oraz saia Burgess 
Controls, a także do pracowników hurtowni i spółdzielni 
mieszkaniowych. Warunkiem uczestnictwa w konkur-
sie jest prowadzenie sprzedaży produktów honeywell, 
projektowanie przy użyciu produktów honeywell lub 
ich promowanie. uczestnikiem konkursu nie może być 
osoba pracująca w firmie konkurencyjnej do honeywell.
 
Wszyscy uczestnicy konkursu, którzy zarejestru-
ją się do udziału w konkursie, dodadzą zdjęcia 
lub oddadzą głos na najlepsze zdjęcie i popraw-
nie wypełnią formularz znajdujący się na plat-
formie, podając pełne dane adresowe, otrzyma-
ją Kalendarz Honeywell 2017.  

Już 3 raz z rzędu firma Honeywell ogłosiła konkurs na najlepsze zdjęcia, tym razem 
tematem przewodnim jest „Natura”. Uczestnicy konkursu mogą dodawać zdjęcia  
i głosować na specjalnie stworzonej platformie, bardzo łatwej w obsłudze.

Zostań Najlepszym 
Fotografem 2017 
Honeywell
III Edycja – temat przewodni Natura

Honeywell Sp. z o.o. 
ul. Domaniewska 39 

Nagroda główna

Zestaw „Bezpieczny dom” Honeywell (detektor tlenku 
węgla XC70 i detektor dymu XS100) może uratować
Twoje życie! 

Czym jest tlenek węgla?

Tlenek węgla (czad) jest bezbarwnym, bezwonnym  
i silnie trującym gazem. 

Jakie urządzenia emitują tlenek węgla? 

Urządzenia zasilane paliwami takimi jak: drewno, 
olej opałowy, gaz ziemny lub benzyna. Są to np.: 
piec centralnego ogrzewania, gazowy, kaflowy; 
przydomowa kotłownia; kominek, podgrzewacz wody
w łazience lub kuchni; kuchenka gazowa; ogrzewacz 
i kuchenka na butle propan-butan; przydomowy 
garaż (spaliny emitowane przez samochód). Badania 
Honeywell przeprowadzone w 2015 r. pokazują, że 
urządzenia mogące być potencjalnymi źródłami 
tlenku węgla posiada 77% Polaków.

Detektor dymu może uratować Twoje życie!

• Każdego roku na całym świecie wybuchają  
3 miliardy pożarów.

• Średnio, każdego roku na świecie 23 000 ludzi 
umiera w pożarach, a 230 000 ulega obrażeniom.

• 95% ofiar pożarów umiera w wyniku zatrucia 
dymem.

• Prawie połowa pożarów wybucha w prywatnych 
przestrzeniach mieszkalnych.

• 11% pożarów jest spowodowanych przez dzieci,  
a 50% przez sprzęt elektroniczny.

• 70% zniszczeń w pożarach spowodowanych jest 
przez dym.

• Co trzecia ofiara pożaru to dziecko.

Aby chronić siebie i swoich bliskich wyposaż swój dom 
w bezpieczny zestaw od Honeywell: detektor tlenku 
węgla XC70 i detektor dymu XS100.

Razem uratujmy życia!

Dowiedz się więcej:  
www.czadowedomy.pl

Konkurs Fotograficzny
Kalendarz Honeywell 2017 
III edycja „Natura”

Wygraj statuetkę „Najlepszy Fotograf Honeywell 2017”, 
zestaw „Bezpieczny dom” Honeywell (detektor tlenku węgla 
i detektor dymu) oraz 5 egzemplarzy Kalendarza Honeywell 
2017!

Honeywell Sp. z o.o. 
ul. Domaniewska 39 

Nagroda główna

Zestaw „Bezpieczny dom” Honeywell (detektor tlenku 
węgla XC70 i detektor dymu XS100) może uratować
Twoje życie! 

Czym jest tlenek węgla?

Tlenek węgla (czad) jest bezbarwnym, bezwonnym  
i silnie trującym gazem. 

Jakie urządzenia emitują tlenek węgla? 

Urządzenia zasilane paliwami takimi jak: drewno, 
olej opałowy, gaz ziemny lub benzyna. Są to np.: 
piec centralnego ogrzewania, gazowy, kaflowy; 
przydomowa kotłownia; kominek, podgrzewacz wody
w łazience lub kuchni; kuchenka gazowa; ogrzewacz 
i kuchenka na butle propan-butan; przydomowy 
garaż (spaliny emitowane przez samochód). Badania 
Honeywell przeprowadzone w 2015 r. pokazują, że 
urządzenia mogące być potencjalnymi źródłami 
tlenku węgla posiada 77% Polaków.

Detektor dymu może uratować Twoje życie!

• Każdego roku na całym świecie wybuchają  
3 miliardy pożarów.

• Średnio, każdego roku na świecie 23 000 ludzi 
umiera w pożarach, a 230 000 ulega obrażeniom.

• 95% ofiar pożarów umiera w wyniku zatrucia 
dymem.

• Prawie połowa pożarów wybucha w prywatnych 
przestrzeniach mieszkalnych.

• 11% pożarów jest spowodowanych przez dzieci,  
a 50% przez sprzęt elektroniczny.

• 70% zniszczeń w pożarach spowodowanych jest 
przez dym.

• Co trzecia ofiara pożaru to dziecko.

Aby chronić siebie i swoich bliskich wyposaż swój dom 
w bezpieczny zestaw od Honeywell: detektor tlenku 
węgla XC70 i detektor dymu XS100.

Razem uratujmy życia!

Dowiedz się więcej:  
www.czadowedomy.pl

Konkurs Fotograficzny
Kalendarz Honeywell 2017 
III edycja „Natura”

Wygraj statuetkę „Najlepszy Fotograf Honeywell 2017”, 
zestaw „Bezpieczny dom” Honeywell (detektor tlenku węgla 
i detektor dymu) oraz 5 egzemplarzy Kalendarza Honeywell 
2017!

Konkurs toczy się na platformie: 
www.honeywellcalendar.com

Dodawanie zdjęć: 20 lipca – 20 września 2016 r.

Głosowanie na najlepsze zdjęcia:  21 września  
– 28 września 2016 r.

Ogłoszenie wyników: 30 września 2016 r.
Szczegółowy regulamin 
konkursu

Przejdź

http://www.instalreporter.pl
http://www.honeywellcalendar.com/regulamin_konkursu


12s t r.0 8 / 2 0 1 6
P O R A D A

Pompa ciepła nisko-, średnio-, 
czy wysokotemperaturowa? 
Maksymalna temperatura zasilania dla większości 
pomp ciepła przeznaczonych do ogrzewania budyn-
ku i podgrzewania wody użytkowej, wynosi 50÷55°C 
(samodzielnie bez wspomagania pracą podgrze-
wacza elektrycznego). Według rozporządzenia KE 

811/2013 pompa ciepła średniotemperaturowa przy 
swojej deklarowanej mocy grzewczej musi zapew-
nić temperaturę zasilania 55°C. Niektóre pompy cie-
pła określa się niskotemperaturowymi, gdy tempe-
ratura zasilania dla deklarowanej wydajności wynosi 
35°C. Zazwyczaj osiągają one maks. temperaturę za-
silania nieco powyżej 50°C, tak aby zapewnić także 
podgrzewanie wody użytkowej. 
Należałoby jeszcze wyróżnić pompy ciepła wysoko-
temperaturowe, które pozwalają na osiąganie pod-
wyższonych wartości temperatury zasilania na po-
ziomie 65°C. Dzięki temu można je stosować także 
w budynkach modernizowanych, a dodatkowo uzy-
skiwać wyższy poziom komfortu wody użytkowej. 

Sprężarka – „serce” pompy ciepła 
sprężarka jest często uznawana za główny podze-
spół („serce”) pompy ciepła. jest to w pełni uzasad-
nione rolą, jaką spełnia ona w obiegu chłodniczym 
i znaczeniem dla możliwości użytkowych (zakres 
temperatury pracy i regulacji mocy grzewczej) oraz 
znaczeniem dla uzyskiwanej przez pompę ciepła 
efektywności energetycznej. Często niezawodność  
i trwałość pompy ciepła postrzega się przez pry-
zmat zastosowanej w niej sprężarki. Producenci 
podkreślają długość trwania gwarancji na sprężar-
kę, która może wynosić nawet 10 lat, jak w przypad-
ku sprężarek w pompach ciepła vaillant flexoThErM  
i flexoCOMPACT. 

10 lat gwarancji materiałowej 
dla sprężarki w pompach 

ciepła typoszeregów vaillant 
flexoThErM/flexoCOMPACT 

Sprężarka dla wysokotemperaturowych 
pomp ciepła 
Aby osiągnąć podwyższoną temperaturę zasilania, 
pompa ciepła musi być wyposażona w sprężarkę 
specjalnej konstrukcji. Przykładem jest sprężarka 
spiralna (scroll) firmy CopelandTM, w której zmody-
fikowano obieg czynnika chłodniczego. Technologia 

Sprężarki w technologii EVI dla rozszerzonego 
zakresu pracy pompy ciepła 

Porada pochodzi z portalu EKO-BLOG firmy Vaillant 
www.eko-blog.pl

Evi pozwala uzyskiwać zwiększone ciśnienie czyn-
nika na wyjściu ze sprężarki. Wyższe ciśnienie skra-
plania i większa ilość czynnika w skraplaczu pozwala 
osiągać wyższą wydajność grzewczą i temperatu-
rę przemiany. W efekcie woda grzewcza odbierają-
ca ciepło w skraplaczu może osiągać podwyższoną 
temperaturę: do 65°C. 

Budowa pompy ciepła ze sprężarką 
w technologii Scroll EVI 
Czynnik chłodniczy (r410a) odbiera ciepło z dolnego 
źródła ciepła (solanki) w parowniku (1). Przez zawór 
4-drogowy (2) dociera do sprężarki (3). Po podnie-
sieniu ciśnienia i temperatury czynnik trafia do skra-
placza (4), gdzie oddaje ciepło do wody grzewczej. 
Zawór rozprężny (5) powoduje obniżenie tempera-
tury i ciśnienia, a czynnik w stanie ciekłym ponow-
nie trafia do parownika (1). 
różnicą w budowie pompy ciepła ze sprężarką ko-
rzystającą z technologii scroll Evi, jest zastosowanie 
dodatkowego zaworu rozprężnego (6), który część 
czynnika chłodniczego kieruje do dodatkowego ele-
mentu obiegu – wymiennika ciepła (7). Następuje  
w nim odparowanie czynnika, który zostaje następ-

Miejsca wtrysku par czynnika do strefy średniego ciśnienia w sprężarce typu scroll 
Źródło: „Enhanced vapour injection (Evi) for Zh CoppelandTM scroll Compressors”, Emerson, 2014 

http://www.instalreporter.pl
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wo trwałości sprężarki, w szczególności trwałości ole-
ju smarującego zawartego w czynniku chłodniczym.  
W sprężarce z cyklem Evi końcowa temperatura czyn-
nika wynosi maksymalnie ok. 125°C. 
Pole pracy (tzw. koperta pracy) sprężarki wskazu-
je, jakie mogą zostać osiągane wartości tempera-
tury wody grzewczej (temperatura skraplania) przy 
danej temperaturze w parowniku (dolne źródło cie-
pła: powietrze, solanka, itd.). Znacznie szersze pole 
pracy sprężarki z technologią scroll Evi zapewnia 
utrzymanie temperatury zasilania do 65°C (punkt 
A) nawet przy temperaturze dolnego źródła (powie-
trze) -15°C. Przykładowo wymagana temperatura 
zasilania 55°C (punkt B) przy -15°C nie będzie mo-
gła być osiągana przez „standardową” pompę cie-
pła. Dla pompy ciepła ze sprężarką scroll Evi punkt 
ten mieści się jeszcze w polu pracy. Wyższa tem-
peratura zasilania pozwala na samodzielną pracę 
pompy ciepła do niższej temperatury zewnętrznej. 
Tak zwany punkt biwalencyjny ulegnie przesunięciu  
i w instalacji hybrydowej czas pracy kotła grzew-
czego ulegnie skróceniu. 

Efektywność pompy ciepła ze sprężarką 
typu Scroll EVI 
Pompy ciepła vaillant flexoThErM/flexoCOMPACT 
osiągają wysoką efektywność energetyczną. Także 
w wariancie powietrze/woda mają klasę efektywno-
ści A++, a w połączeniu z zaawansowanym regulato-
rem multiMATiC, nawet najwyższą klasę A+++ (w za-
leżności od wydajności grzewczej). 
Pompa ciepła ze sprężarką scroll Evi cechuje się 
szczególnie wysoką efektywnością pracy. Efektyw-
ność COP = 4,22 należy do jednej z najwyższych  
w rankingu 927 pomp ciepła typu powietrze/woda, 
wykonanego na podstawie listy BAfA (→ ir 4/2015).

Przegląd cech (zalety i wady) sprężarek 
z technologią Scroll EVI 
(według źródła: „sprężarki spiralne z wtryskiem par. 
Propozycja Copeland dla nowoczesnych pomp ciepła”. 
A.głowala, Technika chłodnicza i klimatyzacyjna, 1/2007 )

ZALETY :
•	większa	wydajność	chłodnicza	(minimum	o	25%)	

nie wprowadzony do sprężarki (3). Ten proces nosi 
nazwę EVI – Enhanced Vapor Injection (tłum. zop-
tymalizowany wtrysk par).

Praca pompy ciepła ze sprężarką Scroll EVI 
(wykres ciśnienie – entalpia) 
Odbiór ciepła np. z solanki następuje w parowni-
ku (1), a oddawanie ciepła do instalacji w skrapla-
czu (3). W sprężarce typu Evi (2) część skroplonego 
czynnika dopływa przez dodatkowy zawór rozprę-
żający (5), gdzie w dodatkowym wymienniku ciepła 
(6) przy obniżonym ciśnieniu uprzednio odparowu-
je. Następnie para jest wtryskiwana do strefy śred-
niego ciśnienia sprężarki. Dzięki temu przy stałym 
ciśnieniu zostaje obniżona temperatura par czynni-
ka w sprężarce, co pozwala na zwiększenie ciśnienia 
par czynnika na wyjściu. 
Temperatura pracy sprężarki jest zwykle ograniczo-
na do maks. 125°C i osiągnięcie ciśnienia końcowe-
go na poziomie 30 bar (jak dla cyklu Evi) wymagało-
by większego nakładu pracy standardowej sprężarki. 
Końcowa temperatura 150°C zagrażałaby dodatko-
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Budowa pompy ciepła ze sprężarką w technologii Scroll EVI
Czynnik chłodniczy (R410a) odbiera ciepło z dolnego źródła ciepła (solanki) 
w parowniku (1). Przez zawór 4-drogowy (2) dociera do sprężarki (3). Po 
podniesieniu ciśnienia i temperatury czynnik trafia do skraplacza (4), gdzie 
oddaje ciepło do wody grzewczej. Zawór rozprężny (5) powoduje obniżenie 
temperatury i ciśnienia, a czynnik w stanie ciekłym ponownie trafia do 
parownika (1).
Różnicą w budowie pompy ciepła ze sprężarką korzystającą z technologii 
Scroll EVI, jest zastosowanie dodatkowego zaworu rozprężnego (6), który 
część czynnika chłodniczego kieruje do dodatkowego elementu obiegu –
wymiennika ciepła (7). Następuje w nim odparowanie czynnika, który zostaje 
następnie wprowadzony do sprężarki (3).  Ten proces nosi nazwę EVI –
Enhanced Vapor Injection (tłum. zoptymalizowany wtrysk par)

Vaillant flexoTHERM

Porównanie pracy pompy ciepła ze sprężarką standardową i z technologią Scroll EVI
Wtrysk par czynnika chłodniczego do sprężarki powoduje schłodzenie czynnika będącego już w sprężarce. Pozwala to na jego 
większe sprężenie (kompresję), bez przekroczenia dopuszczalnej maksymalnej temperatury pracy sprężarki. Wyższe ciśnienie 
skraplania, a także większa ilość czynnika poddawanego skraplaniu, dostarcza do odbiornika ciepła (woda grzewcza) większą 
ilość ciepła. Możliwe jest uzyskiwanie wyższych niż zwykle (5055 oC) temperatur wody na wyjściu ze skraplacza: do 65 oC.
Pompa ciepła ze sprężarką EVI uzyskuje większą moc grzewczą (~25%) i wyższą efektywność COP (~10%) przy 
podwyższonych temperaturach zasilania (źródło: „Copeland Scroll Heating™ Heat Pump. Optimized Scroll Technology).

Entalpia (kJ/kg)
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Pole pracy (tzw. koperta pracy) sprężarki wskazuje jakie mogą osiągane temperatury wody grzewczej (temperatura skraplania) 
przy danej temperaturze w parowniku (dolne źródło ciepła: powietrze, solanka, itd.). Znacznie szersze pole pracy sprężarki z 
technologią Scroll EVI zapewnia utrzymanie temperatury zasilania do 65 oC (punkt A) nawet przy temperaturze dolnego źródła 
(powietrze) -15 oC. Przykładowo wymagana temperatura zasilania 55 oC (punkt B) przy -15 oC nie będzie mogła być osiągana 
przez „standardową” pompę ciepła. Dla pompy ciepła ze sprężarką Scroll EVI ten punkt mieści się jeszcze w polu pracy. 
Wyższa temperatura zasilania pozwala na samodzielną pracę pompy ciepła do niższej temperatury zewnętrznej. Tak zwany 
punkt biwalencyjny ulegnie przesunięciu i w instalacji hybrydowej czas pracy kotła grzewczego ulegnie skróceniu.
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Efektywność pompy ciepła ze sprężarką typu Scroll EVI
Pompy ciepła Vaillant flexoTHERM/flexoCOMPACT osiągają wysoką efektywność energetyczną. Także w wariancie 
powietrze/woda posiadają klasę efektywności A++, a w połączeniu z zaawansowanym regulatorem multiMATIC, nawet 
najwyższą klasę A+++ (w zależności od wydajności grzewczej).

Pompa ciepła ze sprężarką Scroll EVI cechuje 
się szczególnie wysoką efektywnością pracy. 
Efektywność COP = 4,22 należy do jednej z 
najwyższych na tle rankingu 927 pomp ciepła 
typu powietrze/woda, wykonanego na 
podstawie listy BAFA ( IR 4/2015)

oraz wyższa sprawność (minimum o 10%), szczegól-
nie przy wyższych stosunkach ciśnień, w porówna-
niu z rozwiązaniem standardowym; 
•	mniejsze	rozmiary	sprężarki	dla	uzyskania	tej	samej	
wydajności grzewczej: mniejszy koszt, waga, hałas 
oraz wibracje; 
•	mniejsze	średnice	rurociągu	cieczowego	do	parow-
nika głównego: mniejsza ilość czynnika chłodniczego 
w obiegu (ważne, dla tzw. ustawy f-gazowej); 
•	raczej	niezmienna	wydajność	przy	zmieniającej	się	
temperaturze parowania: stałe parametry pracy; 

•	najszersza	tzw.	koperta	pracy:	największe	możli-
wości zastosowania; 
•	możliwość	regulacji	wydajności	za	pomocą	wtry-
sku par: alternatywa dla silników dwubiegowych czy 
przetwornic częstotliwości;
•	wtrysk	par	zabezpiecza	sprężarkę	przed	zbyt	wy-
sokimi temperaturami po stronie tłocznej.

WADY :
•	dodatkowe	elementy	chłodnicze:	płytowy	wymiennik	
ciepła, zawór rozprężny, zawór elektromagnetyczny.

Efektywność pompy ciepła ze sprężarką typu Scroll EVI
Pompy ciepła Vaillant flexoTHERM/flexoCOMPACT osiągają wysoką efektywność energetyczną. Także w wariancie 
powietrze/woda posiadają klasę efektywności A++, a w połączeniu z zaawansowanym regulatorem multiMATIC, nawet 
najwyższą klasę A+++ (w zależności od wydajności grzewczej).

Pompa ciepła ze sprężarką Scroll EVI cechuje 
się szczególnie wysoką efektywnością pracy. 
Efektywność COP = 4,22 należy do jednej z 
najwyższych na tle rankingu 927 pomp ciepła 
typu powietrze/woda, wykonanego na 
podstawie listy BAFA ( IR 4/2015)

Darmowa energia z powietrza –

pompa ciepła aroTHERM 

nawet o 7 000 zł TANIEJ

Ponieważ  wybiega w przyszłość.Ogrzewanie Chłodzenie Energia odnawialna

Promocja pomp powietrze-woda
Na okres wiosenno–letni obniżamy ceny naszych pomp 
ciepła typu powietrze-woda nawet o 7000 zł.  
Promocja dotyczy zarówno pojedynczych urządzeń,  
jak i zestawów pomp ciepła aroTHERM. 
Główne zalety urządzenia to wysoka jakość wykonania, 
energooszczędność, cicha praca, produkcja w niemieckich 
fabrykach Vaillant. 

Nie czekaj! Promocja trwa do 30.09.2016 r.

Więcej na www.vaillant.pl
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ze sterowaniem inwerterowym, zapewniającej wy-
soką temperaturę zasilania nawet wtedy, gdy na ze-
wnątrz panuje bardzo niska temperatura, o spraw-
ności osiągalnej do tej pory wyłącznie dla pomp 
gruntowych, a ponadto z możliwością aktywnego 
chłodzenia w okresie letnim.
W ten sposób powstał nowy model NiBE f2120 8, 12, 
16 i 20 kW, zaprojektowany dla użytkowników wyma-
gających od pomp ciepła efektywnej pracy i utrzy-
mania komfortowych warunków cieplnych, nawet  
w bardzo trudnych warunkach klimatycznych. Wyso-
ko na liście oczekiwań był też efektywny proces roz-
mrażania parownika i odprowadzenia skroplin oraz 
ekonomiczna praca. Nowoczesna technologia zasto-
sowana w urządzeniu pozwoliła osiągnąć najwyższy 
w rodzinie powietrznych pomp ciepła współczynnik 
sprawności o wartości przekraczającej 5,0, co ozna-

cza że pompa ciepła jest wstanie wyprodukować pięć 
razy więcej energii niż sama pobiera.

Najnowsze technologie – najlepsze parametry 
W nowej pompie ciepła NiBE f2120 dokonano po raz 
pierwszy połączenia inwerterowo sterowanej sprężarki 

  Przełom w technologii pomp ciepła zasilanych 
powietrzem zewnętrznym nastąpił już kilka lat temu, 
kiedy firma NiBE wprowadziła na rynek modele NiBE 
f2030 oraz NiBE f2300, charakteryzujące się wyso-
ką wydajnością w ujemnym zakresie temperatury 
aż do -25°C. W bieżącym roku konstruktorzy NiBE 
podjęli kolejne wyzwanie, jakim było zaprojekto-
wanie wyjątkowej pompy ciepła powietrze/woda 

Na tegorocznych targach w Norymberdze firma NIBE przedstawiła swoją nową 
pompę ciepła typu powietrze/woda – NIBE F2120, która jest dowodem na to, 
że rozwój tego segmentu rynku jest w dalszym ciągu bardzo dynamiczny. Nowy 
typoszereg NIBE F2120 stanowi przełom w technologii powietrznych pomp ciepła, 
osiągając sezonowy współczynnik efektywności SCOP powyżej wartości 5,0! 

Ponadto charakteryzuje się niezwykle 
szerokim zakresem pracy, osiągając 
65°C na zasilaniu systemu grzewczego 
i aż 63°C gdy temperatura na zewnątrz 
spadnie do -25°C. Co więcej pompa 
ciepła jest w stanie osiągnąć to  
wszystko pracując niezwykle cicho.  
Nazywamy to PRAWDZIWĄ REWOLUCJĄ 
W OGRZEWANIU domów.

Nowa powietrzna 
pompa ciepła  
NIBE F2120 

Efektywność pompy gruntowej (SCOP > 5,0!)
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my menu. W menu pomocy znajduje się wyjaśnie-
nie wszystkich terminów i poszczególnych funkcji.
W połączeniu z modułem sterowania sMO lub kom-
paktową centralą wewnętrzną, pompa ciepła NiBE 
f2120 tworzy kompletny ekologiczny i ekonomiczny 
system komfortu cieplnego w budynku, co czyni fir-
mę NiBE jednym z liderów w branży grzewczej.  

z technologią Evi (wtrysk pary), co zapewnia znaczące 
oszczędności energii oraz wyjątkowo cichą pracę. Po-
ziom ciśnienia akustycznego wg EN 11203 w odległo-
ści 2 m wynosi jedynie 39 dB. Technologia Evi powo-
duje obniżenie temperatury gorącego gazu, podczas 
gdy w tym samym czasie następuje wzrost wydajno-
ści grzewczej. Dzięki temu urządzenie nawet podczas 
srogiej zimy jest w stanie przekazać do instalacji grzew-
czej czynnik o wysokiej temperaturze, przy jednocze-
snym zachowaniu wysokich wartości współczynnika 

sprawności. Przy wysokim zapotrzebowaniu na ciepło, 
istnieje możliwość podłączenia aż 8 jednostek w ukła-
dzie kaskadowym, uzyskując wydajność grzewczą do 
160 kW. są to istotne korzyści nie tylko dla użytkowni-
ków większych obiektów, ale również dla mieszkań-
ców krajów o chłodnym klimacie, takich jak Polska. 

Przetestowany w skrajnych 
warunkach pracy 
Bardzo pomocne przy projektowaniu typoszeregu 
f2120 było nowoczesne laboratorium NiBE, w któ-
rym wykonano szereg eksperymentów, badających 
parametry pracy nowej pompy, w symulowanych 
zmiennych warunkach klimatycznych. urządzenie 
było między innymi testowane podczas długotrwa-
łego działania powietrza o temperaturze -25°C, opa-
dów, a także upałów, aby zobaczyć, co tak naprawdę 
dzieje się z pompami ciepła w skrajnych warunkach 
pogodowych. W wyniku badań dokonano optyma-
lizacji automatyki i uzyskano doskonałe efekty pro-
cesu rozmrażania i odprowadzania skroplin.

Intuicyjne sterowanie
Moduł sterowania pompy ciepła NBE f2120 ma duży, 
kolorowy i niezwykle intuicyjny panel sterowania. 
Prosty w obsłudze panel nawigacyjny, ułatwia po-
ruszanie się po menu sterownika i zmianę parame-
trów pracy w celu dostosowania komfortu cieplnego 
do swoich potrzeb oraz umożliwia podłączenie do-
datkowych akcesoriów poszerzających funkcjonal-
ność systemu np. o wentylację, ogrzewanie basenu, 
integrację z systemem zarządzania budynkiem. Au-
tomatyka umożliwia programowanie czasowe, ste-
rowanie kilkoma obiegami grzewczymi i inteligentne 
sterowanie dodatkowymi urządzeniami grzewczymi 
oraz zdalne sterowanie przez internet w systemie 
NiBE uPLiNK. sterownik znacznie usprawnia rów-
nież proces instalacji i późniejszej obsługi serwiso-
wej pomp ciepła NiBE. Automatycznie aktywowany 
program konfiguracji pompy w prosty i przyjemny 
sposób prowadzi instalatora poprzez kolejne pozio-

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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Pompa ciepła NIBE F2120 będzie do-
stępna w sprzedaży w NIBE-BIAWAR 
już od września 2016. 

Film prezentujący nową 
powietrzną pompę 
ciepła NIBE F2120

Obejrzyj
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musieliśmy pójść na kompromis wybierając kocioł o 
dużej mocy (np. 24 kW), by szybko ładować zasob-
nik lub też kocioł o niskiej mocy, dobrze dopasowa-
ny do strat ciepła w budynku, (np. 12 kW) licząc się  
z tym, że podgrzewanie zasobnika będzie trwało na-
wet godzinę. Obecnie decydując się na kocioł kon-
densacyjny, w większości przypadków nie mamy ta-
kiego dylematu. Nie dość, że większość kotłów ma 
szeroki zakres modulacji mocy, to jeszcze część z nich 
dysponuje możliwością automatycznego zwiększe-
nia mocy w trakcie ładowania zasobnika (jeśli za-
sobnik został gwałtownie opróżniony). Przykładowo 
moc kotła na potrzeby c.o. może się zmieniać w za-
kresie 4-20 kW, ale na potrzeby c.w.u. może on pod-
nieść moc nawet do 24 kW. różnica niby niewielka, 
ale mimo wszystko ma wpływ na czas ponownego 
ogrzania zasobnika.

Optymalizacja temperatury 
ładowania zasobnika 

Większość kotłów kondensacyjnych jednofunkcyj-
nych jest wyposażona w automatyczną adaptację 

temperatury czynnika grzewczego zasilającego za-
sobnik c.w.u. Z reguły kocioł pracuje z temperaturą 
wyższą o 10-15 K od wymaganej temperatury c.w.u. 
Dzięki temu, szczególnie w pierwszej fazie ładowa-
nia zasobnika do kotła wraca woda o szczególnie ni-
skiej temperaturze, pozwalając intensywnie schłodzić 
i przez to odebrać ciepło od spalin, praktycznie do-
prowadzając do kondensacji. Dopiero w końcowej fa-
zie zasilania zasobnika temperatura wody wracającej 
do kotła jest coraz wyższa i kondensacja nie jest już 
możliwa. Mimo wszystko dzięki dostosowaniu tem-
peratury pracy kotła średnia sprawność podczas ła-
dowania zasobnika jest znacznie wyższa niż w przy-
padku tradycyjnego kotła niekondensacyjnego. Dzięki 
temu niższy jest również koszt podgrzewania wody.

O pracy kotła z niską temperaturą, 
sprawności i mitach…

Przy okazji tego tematu warto zauważyć, że na rynku 
do dziś zdarzają się głosy sugerujące, że kocioł kon-
densacyjny jest zaprojektowany wyłącznie do pra-
cy z niską temperaturą. Niektórzy twierdzą wręcz, 

  Kotły – wyższe wymagania 
pod względem sprawności

Pod koniec 2015 roku zaostrzono wymagania  
w zakresie sprawności kotłów gazowych i olejowych  
o mocy do 400 kW. Z tego powodu producenci prak-
tycznie mogą wprowadzać na rynek jedynie kotły 
jednofunkcyjne kondensacyjne, które cechują się 
najwyższą sprawnością. Wiele z tych urządzeń ma 
również nowoczesne rozwiązania, które pozwalają 
zoptymalizować współpracę z zasobnikiem c.w.u.  
w celu osiągnięcia wysokiego komfortu i sprawno-
ści, a przez to najniższych kosztów.

Szeroki zakres modulacji mocy

Bardzo korzystną cechą kotłów kondensacyjnych 
przeznaczonych do współpracy z zasobnikami jest 
szeroki zakres modulacji mocy. Wiadomo, że straty 
ciepła współczesnych budynków są coraz niższe, ale 
wymagany komfort ciepłej wody nie zmienia się lub 
jest coraz wyższy. stąd przydatna jest możliwość pra-
cy kotła kondensacyjnego z niską mocą, np. 3-4 kW 
na potrzeby c.o. i automatyczne zwiększenie mocy 
nawet do 20-24 kW w trakcie ładowania zasobnika 
c.w.u. Dawniej stosując kocioł atmosferyczny, który 
z reguły miał znacznie węższy zakres regulacji mocy, 

We współczesnym budownictwie mieszkaniowym bardzo popularnym rozwiązaniem 
jest kocioł jednofunkcyjny współpracujący z pojemnościowym podgrzewaczem 
wody popularnie nazywanym zasobnikiem c.w.u. Rozwiązanie to pozwala uzyskać 
najwyższy komfort poprzez krótki czas oczekiwania na ciepłą wodę, stabilną 
temperaturę nawet w przypadku dużej zmienności przepływu. Zastosowanie 
zasobnika zapewnia również dłuższą żywotność kotła dzięki temu, że nie musi on 
uruchamiać się za każdym razem, gdy ktoś korzysta z ciepłej wody. W ostatnim 
czasie zarówno w obszarze kotłów, jak i zasobników pojawiło się wiele zmian. 

Kotły kondensacyjne 
jednofunkcyjne  
we współpracy  
z zasobnikami c.w.u.

Stefan ŻuchowSki

Pojemność 
podgrzewacza

Temperatura 
wody ciepłej 

Temperatura 
wody zimnej 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 35 kW 40 kW

[l] [C] [C] [min] [min] [min] [min] [min] [min] [min]
100 55 10 31 21 16 12 10 9 8
150 55 10 47 31 23 19 16 13 12
200 55 10 62 41 31 25 21 18 16
250 55 10 78 52 39 31 26 22 19
300 55 10 93 62 47 37 31 27 23
350 55 10 109 73 54 44 36 31 27
400 55 10 124 83 62 50 41 36 31
450 55 10 140 93 70 56 47 40 35
500 55 10 156 104 78 62 52 44 39

Tabela 1   Czas podgrzewania zasobnika w zależności od mocy. Zalecany czas ładowania 
zasobnika wynosi do 30-40 minut, by kolejni domownicy nie musieli czekać w kolejce.  
W zależności od wielkości zasobnika powinniśmy dobrać odpowiednią moc kotła, chyba,  
że zasobnik został dobrany tak, by zapewniał zapas ciepłej wody na poranny czy wieczorny 
szczyt bez dogrzewania w międzyczasie

http://www.instalreporter.pl


że pracując z wysoką temperaturą, kocioł tego typu 
ma znacznie niższą sprawność od kotła tradycyjne-
go, dlatego, że nie skrapla pary wodnej. Oczywiście 
taka teoria nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, 
bo niby czemu pracując z wysoką temperaturą, ko-
cioł kondensacyjny miałby mieć niższą sprawność 
od kotła tradycyjnego? W kotle kondensacyjnym 
gorące spaliny przepływają przez wymiennik cie-
pła o znacznie rozbudowanej powierzchni, co po-
zwala uzyskać wyższą sprawność. Po drugie w kotle 
kondensacyjnym ilość gazu i powietrza doprowa-
dzanego do palnika jest ściśle kontrolowana przez 
regulację prędkości wentylatora i pracę zespołu gazo-
wego. Poszczególne składniki są skutecznie mieszane  
w komorze wentylatora, dzięki temu nie ma potrze-
by stosowania dużego nadmiaru powietrza do spala-
nia (z reguły jest to około 20-25%). W kotle z otwartą 
komorą wygląda to całkiem inaczej. O ilości powie-
trza dopływającego do palnika decyduje szereg wa-

runków, jak temperatura i ciśnienie powietrza, stan  
i wysokość komina, a także skuteczność nawiewu po-
wietrza do pomieszczenia. Poza tym gaz miesza się  
z powietrzem wokół dysz palnika. skuteczność zmie-
szania składników jest znacznie niższa,  stąd w kotle 
z otwartą komorą spalania wymagany jest znacznie 
większy nadmiar powietrza do spalania gazu, rzędu 
90-100%. Większa ilość chłodnego powietrza ozna-
cza większe rozcieńczenie spalin i niższą ich tempe-
raturę, a przez to sprawność kotła. W efekcie spraw-
ność kotła kondensacyjnego jest znacznie wyższa  
(o 8-10%) od sprawności kotła atmosferycznego na-
wet podczas pracy z temperaturą rzędu 80°C. 

Zasobniki – większa dbałość 
o redukcję strat ciepła

Wiele osób obawia się, że nawet, gdy nie pobiera-
my ciepłej wody, kocioł często musi włączać się  

1   Zmienność temperatury czynnika grzewczego w trakcie ładowania zasobnika

Buderus
Kotły kondensacyjneTo prosty 

rachunek –
wybierz kotły 
kondensacyjne 
marki Buderus

Solidna konstrukcja urządzeń i wysoka jakość materiałów decydują o trwałości 
i niezawodności kotłów Buderus, a zastosowanie innowacyjnej technologii sprawia, 
że charakteryzują się one wysoką sprawnością i znacznymi oszczędnościami 
energii.
Dodatkowo dajemy Ci do 5 lat gwarancji na kotły kondensacyjne o mocy do 100 kW. 
Sprawdź szczegóły oferty Buderus, a rachunek okaże się naprawdę prosty.

Robert Bosch Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa, Infolinia Buderus 801 777 801, www.buderus.pl
Firma Robert Bosch Sp. z o.o. (gwarant) udziela nawet do 5 lat gwarancji na sprawne działanie urządzeń grzewczych, 
zgodnie z warunkami zawartymi w kartach gwarancyjnych poszczególnych urządzeń.

Ciepło jest naszym żywiołem
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w celu ponownego podgrzania zasobnika, co w efek-
cie skutkuje wysokimi kosztami eksploatacji. W rze-
czywistości straty ciepła większości zasobników są 
bardzo niskie. Przykładowo dla popularnych zasob-
ników o pojemności rzędu 100-150 l mogą one wy-
nosić, np. 1-1,5 kWh/dobę, co oznacza koszt utrzy-
mywania wysokiej temperatury rzędu 20-30 groszy 
na dobę. Mimo wszystko zawsze warto ograniczać 
koszty eksploatacji oraz zużycie paliw kopalnych 
stąd od ubiegłego roku wprowadzono czytelny sys-
tem oznaczania zasobników w zależności od gene-
rowanych strat ciepła. Dzięki temu łatwo wybrać 
produkt, który zapewni nam najniższe koszty eksplo-
atacji. Zasobnik taki można rozpoznać po pierwsze 
poprzez oznaczenie klasą A lub B na etykiecie ener-
getycznej oraz podany strumień strat ciepła wyra-
żony w Watach. Mając do wyboru kilka zasobników  
o tej samej pojemności, od razu widzimy, który z nich 
będzie bardziej energooszczędny.
W wyniku wprowadzenia nowych oznaczeń wzro-
sło zainteresowanie szczególnie energooszczędny-
mi zasobnikami spełniającymi wymogi klasy A lub B.  
To z kolei automatycznie pociągnęło za sobą moder-
nizację dotychczas oferowanych produktów i ogól-
ny spadek strat ciepła w zasobnikach.
 
Rodzaje zasobników 

Na rynku dostępnych jest kilka rodzajów zasobni-
ków c.w.u.

Z wężownicą
To najpopularniejszy rodzaj zasobnika. są one z re-
guły najbardziej przystępne cenowo. Przy tym mogą 
współpracować z różnymi źródłami ciepła, czasem 
nawet z kilkoma. Zasobnik ma wówczas dwie lub 
nawet trzy wężownice. Kolejną zaletą zasobników 
z wężownicą jest względnie wysoka odporność na 
zanieczyszczenia. Podczas nagrzewania i stygnię-
cia wężownicy w naturalny sposób dochodzi do jej 
rozszerzania i kurczenia, co utrudnia odkładanie się 

zanieczyszczeń. Oczywiście przy wysokiej twardo-
ści wody mimo wszystko po pewnym czasie docho-
dzi do zarastania wężownicy kamieniem kotłowym. 
Pewnym mankamentem zasobników zasilanych za 
pomocą wężownicy jest długi czas oczekiwania na 
ciepłą wodę po gwałtownym rozładowaniu zasob-
nika. Wynika to z faktu jednoczesnego nagrzewania 
przez wężownicę całej pojemności podgrzewacza. 
Dodatkowo po naładowaniu zasobnika występuje  
w nim znaczna zmienność temperatury wody pomię-
dzy górną i częścią zasobnika. Z oczywistych wzglę-
dów woda w dolnej części jest chłodniejsza, stąd chcąc 
zakumulować dużą ilość energii niezbędne jest sto-
sowanie zasobnika o względnie dużej pojemności.

Ładowane warstwowo
są wyposażone w umieszczony poza zasobnikiem 
wymiennik ciepła i niewielką pompę. ich zadaniem 
jest pobór wody z dolnej części zasobnika i podgrze-
wanie jej od razu do zadanej temperatury. Dzięki 
temu nawet po gwałtownym rozładowaniu zasob-
nika nadal można korzystać z ciepłej wody z tym, że 
przepływ musi być dostosowany do możliwości ko-
tła lub poczekać kilka minut na podgrzanie górnej 
warstwy zasobnika. Przy odpowiednim doborze za-
sobnika i kotła taka sytuacja w ogóle nie będzie mia-
ła miejsca. Do zasobnika będzie okresowo napływa-
ła duża ilość zimnej wody, ale w kolejnych minutach 
będzie ona warstwa po warstwie podgrzewana do 
zadanej temperatury. Co charakterystyczne dla za-
sobników ładowanych warstwowo różnica tempera-
tury pomiędzy górną i dolną częścią zasobnika jest 
bardzo mała. Dzięki temu można skuteczniej wyko-
rzystać całą pojemność zasobnika. Tę samą ilość 
energii można zakumulować w mniejszej pojem-
ności, oszczędzając w ten sposób wymaganą prze-
strzeń montażową.
i takie jest główne zastosowanie zasobników war-
stwowych, zapewnienie wysokiej wydajności przy 
ograniczonej przestrzeni montażowej. 
Bardzo często zasobniki ładowane warstwowo sta-

www.dedietrich.pl

De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o.
ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław

e-mail: biuro@dedietrich.pl
tel. +48 71 71 27 400
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nia zasobnika/zasobników obiegi grzewcze nie będą 
zasilane. O ile jednak w domach jednorodzinnych jest 
to standardowe rozwiązanie, to w budynkach wielo-
rodzinnych raczej unika się tego rozwiązania, ponie-
waż ładowanie zasobników trwa czasem nawet kilka 
godzin. Ma to miejsce szczególnie w czasie poranne-
go lub wieczornego szczytu poboru. O ile poza se-
zonem grzewczym nie stanowi to problemu, o tyle  
w trakcie występowania niskiej temperatury ze-

wnętrznej może to powodować okresowe wahania 
temperatury w pomieszczeniach i dyskomfort miesz-
kańców. Chcąc uniknąć tego typu niedogodności, sto-
suje się układ z równoległym ładowaniem zasobnika  
i pracą obiegu grzewczego. W tym celu obieg grzewczy 
należy wyposażyć w zawór mieszający tak, by możli-
we było zasilenie obiegu z temperaturą regulowaną 
wg krzywej grzewczej podczas, gdy zasobnik jest za-
silany z wysoką temperaturą, np. 80°C.

nowią pewną opcję na wypadek wzrostu zapotrze-
bowania na ciepłą wodę i potrzeby przejścia z kotła 
dwufunkcyjnego, przepływowego na układ z zasob-
nikiem c.w.u. W przypadku wielu kotłów można wów-
czas zastosować niewielki zasobnik ładowany war-
stwowy, umieszczony obok lub pod kotłem. 
równomierne nagrzewanie wody w zasobniku i brak 
stref o niskiej temperaturze sprawiają, że rozwiąza-
nie to zapewnia niższe ryzyko rozwoju bakterii. jed-
nak z uwagi na zastosowanie pompy i płytowego wy-
miennika ciepła układ z zasobnikiem warstwowym 
jest oczywiście bardziej wrażliwy na zanieczyszcze-
nia i osadzanie się kamienia kotłowego. W przypad-
ku wysokiej twardości wody elementy te mogą wy-
magać częstej konserwacji i oczyszczenia. 

Zasobniki płaszczowe 
To również znany rodzaj zasobników o bardzo sze-
rokich możliwościach. Odporne na zanieczyszczenia  
i cechujące się niskimi oporami przepływu. Z tego 
powodu rozwiązanie to często wybierano do zasto-
sowania w instalacji grawitacyjnej. 
Przy odpowiedniej konstrukcji są w stanie skutecz-
nie ogrzać wodę w całej pojemności zbiornika z wy-
raźną jednak różnicą pomiędzy temperaturą górnej 
i dolnej strefy. 
Mankamentem części zasobników płaszczowych war-
stwowo jest niska moc, jaką są w stanie na bieżąco 
przejmować od źródła ciepła. jest to często rekom-
pensowane dużą pojemnością płaszcza wodnego, 
który rozgrzewa się w pierwszej kolejności, a później 
następuje powolne ogrzewanie wody w zasobniku. 

Dobór pojemności zasobnika

W przypadku domu jednorodzinnego często spo-
tykamy się z różnorodnymi metodami doboru pod-
grzewacza. Z reguły są one oparte na iloczynie licz-
by domowników i zakładanej pojemności zasobnika 
na osobę, np. 50 l/osobę. Trzeba jednak wziąć pod 
uwagę, że dom domowi nierówny. Może się okazać, 

że zasobnik o pojemności 100 l wystarczy dla 5 osób, 
np. w domu z jedną łazienką wyposażoną standar-
dowo, a zasobnik o pojemności 200 l będzie za mały 
dla dwóch osób, które jednak korzystają w łazience 
z panelu prysznicowego czy dużej wanny. W związ-
ku z tym chcąc dobrać zasobnik, którego pojemność 
zapewni odpowiedni komfort, należałoby przede 
wszystkim ustalić z inwestorem, które punkty pobo-
ru będą użytkowane jednocześnie, np. wanna w jed-
nej z łazienek i natrysk w drugiej. Następnie należa-
łoby zsumować niezbędne ilości wody do zasilenia 
poszczególnych odbiorników. W przypadku wanny 
możemy to określić na podstawie danych technicz-
nych, a w przypadku natrysku ważny jest przepływ 
wody. jeśli jest to standardowy natrysk o przepły-
wie rzędu 8-10 l/min wówczas dziesięciominutowa 
kąpiel będzie wymagała dostarczenia około 80-100 l  
wody. jeśli jednak jest to panel prysznicowy z kilko-
ma dyszami lub deszczownica wówczas przepływ 
może wynosić nawet 20-30 l/min, a więc odpowied-
nio 200 do 300 l/godzinę. sumując te ilości, np. 100 l 
dla wanny i 80 l dla natrysku uzyskujemy wymaga-
ny wydatek zasobnika w ciągu pierwszych dziesię-
ciu minut pracy. Z reguły taki parametr znajdziemy 
w danych technicznych zasobnika. Teraz gdybyśmy 
chcieli dobrać zasobnik z wężownicą wówczas bę-
dzie to model o pojemności co najmniej 140-150 l  
z wydajnością początkową na poziomie 180-190 l. 
Podobną wydajność zapewni zasobnik ładowany 
warstwowo o pojemności około 100 l dzięki suk-
cesywnego doładowywaniu zasobnika w trakcie 
poboru wody.
W przypadku budynków wielorodzinnych wymaga-
ną pojemność zasobnika wylicza się na podstawie 
liczby mieszkań, zakładanego czasu użytkowania  
i dobowego zużycia ciepłej wody. 

Ogrzewać z priorytetem czy równolegle
Bardzo często w dokumentacji projektowej można 
spotkać się z zapisem „praca kotłowni z priorytetem 
ciepłej wody”. Oznaczałoby to, że w trakcie ładowa-

Podgrzewacz wody

Kocioł kondensacyjny

2   Bezpośrednie zasilanie zasobnika z kotła 
wiszącego wyposażonego w zawór przełączający. 
Ciepła woda podgrzewana z priorytetem. 
rozwiązanie stosowane w domach jednorodzinnych
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Z c.t. równolegle
Podobnie w instalacjach, w których jednym z odbior-
ników energii jest ciepło technologiczne, a szczególnie 
nagrzewnice, nie można stosować układu z priorytetem 
c.w.u. W przeciwnym przypadku podczas ładowania 
zasobnika w okresie zimowym następowałaby prze-
rwa w dostarczaniu ciepła do nagrzewnicy, powodu-
jąc zadziałanie zabezpieczenia antyzamrożeniowego 
lub wręcz uszkodzenia nagrzewnicy. W związku z tym 
w instalacji, w której występują odbiorniki, które powin-
ny być zasilane w sposób ciągły optymalnym rozwiąza-
niem jest również stosowanie ładowania równoległego.

Nie zawsze musi być sprzęgło
W układach z równoległym ładowaniem z reguły zasobnik 
jest ładowany za sprzęgłem hydraulicznym. W niektórych 
przypadkach można zoptymalizować instalację, stosu-
jąc kocioł o dużej pojemności wodnej, który nie wyma-
ga stosowania sprzęgła hydraulicznego. Zarówno pom-
pę obiegu grzewczego, jak i pompę ładującą podłącza 
się bezpośrednio do kotła. Dzięki temu nie potrzebna jest 
pompa kotłowa oraz sprzęgło hydrauliczne. Poza tym nie-
które kotły o dużej pojemności mają dwa króćce powro-
tu, wyższy, do którego wraca woda zasilania zasobnika  
i niższy, do którego napływa z reguły znacznie chłodniej-
sza woda z powrotu instalacji c.o. Dzięki temu w wielu 
przypadkach nawet podczas ładowania zasobnika rów-
noległa praca instalacji c.o. pozwala maksymalnie schło-
dzić spaliny opuszczające kocioł i doprowadzić do kon-
densacji pary wodnej i uzyskania wysokiej sprawności.

Osprzęt w instalacjach  
z zasobnikami c.w.u.

Niezbędnym elementem instalacji z podgrzewaczem 
wody jest oczywiście armatura zapewniająca bez-
pieczną pracę i oszczędność wody. Przede wszyst-
kim niezbędny jest zawór bezpieczeństwa o wielkości 

i ciśnieniu otwarcia dostosowanym do pojemno-
ści zasobnika i maksymalnego ciśnienia roboczego. 
Zawór bezpieczeństwa, jak sama nazwa wskazuje, 
stanowi ostateczne zabezpieczenie, które upuszcza 
część wody z zasobnika w przypadku nadmiernego 
wzrostu ciśnienia. Może to mieć miejsce, np. w przy-
padku awarii naczynia wzbiorczego. Po wielokrotnym 

zadziałaniu zaworu bezpieczeństwa dochodzi często 
do niewielkiego wycieku wody z zasobnika i odkła-
dania się osadów na korpusie zaworu. Powoduje to 
niepotrzebny wzrost zużycia wody oraz zmianę cha-
rakterystyki zaworu bezpieczeństwa. Z tego powodu 
powinno się unikać zadziałania zaworu bezpieczeń-
stwa poprzez stosowanie odpowiedniej wielkości na-

Koszty ogrzewania wody za pomocą gazowego kotła kondensacyjnego 

Koszty eksploatacji instalacji przygotowania ciepłej 
wody zależą przede wszystkim od ilości zużywanej 
wody. W tabeli oszacowano koszt dla czteroosobo-
wej rodziny z uwzględnieniem ceny paliwa gazowe-
go. W obliczeniach pominięto koszt miesięcznych 
opłat stałych. ich wartość zależy od tego, czy wy-
korzystujemy gaz wyłącznie na potrzeby gotowania  
i przygotowania ciepłej wody (limit do 1200 m3/h), 
czy również do ogrzewania domu. 
Na ostateczne koszty przygotowania ciepłej wody zna-
czący wpływ ma również sprawność całej instalacji, 
w tym cyrkulacji c.w.u. Wiele osób podaje względnie 
wysokie zużycie gazu na potrzeby c.w.u. Bardzo czę-
sto wynika to ze złego stanu instalacji, a w szczegól-
ności braku dbałości o zastosowanie odpowiedniej 
izolacji termicznej. Zdarzają się instalacje, w których 
rury ciepłej wody i cyrkulacji są umieszczone jedynie 
w płaszczu ochronnym (peszlu), a nie w izolacji. Po-
nadto mimo wymaganej grubości izolacji na poziomie  
20 lub 30 mm (w zależności od średnicy rury) w prak-
tyce najbardziej popularne są otuliny o grubości oko-
ło 9 mm. To oczywiście musi się przełożyć na wzrost 
strat ciepła, a przez to i kosztów eksploatacji. W prak-
tyce brak dbałości o izolację instalacji może powodo-
wać wzrost kosztów nawet o 30-50 % (w zależności 
również od czasu pracy cyrkulacji c.w.u.). Chcąc zmi-
nimalizować koszty eksploatacji instalacji, niezbędna 
jest dbałość o ciągłość izolacji, zastosowanie odpo-
wiednich grubości izolacji oraz optymalizacja pra-
cy instalacji cyrkulacji. W tym celu można skorzystać  

z wielu rozwiązań dostępnych na rynku. Przykłado-
wo można skorzystać z funkcji uruchamiania cyrkula-
cji c.w.u. wyłącznie w przypadku korzystania z łazien-
ki czy kuchni. W tym przypadku pompa cyrkulacyjna 
jest uruchamiana po zadziałaniu czujnika obecności 
lub włącznika oświetlenia. Po pojedynczym załączeniu 
pompy cyrkulacyjnej powinna ona pracować nie wię-
cej nić 3-5 minut, by szybko rozgrzać instalację i nie ge-
nerować strat ciepła. Takie rozwiązanie zapewnia nam 
wiele sterowników dostępnych na rynku. Ewentualnie 
można również zastosować termostat, który  kontrolu-
je temperaturę wody wracającej z instalacji i wyłącza 
pompę cyrkulacyjną po rozgrzaniu. Dalsze obniżenie 
kosztów eksploatacji instalacji c.w.u. można uzyskać, 
korzystając z odnawialnych źródeł energii. Najbardziej 
popularnymi rozwiązaniami są zestawy kolektorów sło-
necznych oraz pompy ciepła. Kolektory są w stanie do-

starczyć do około 50-60 % energii niezbędnej do przy-
gotowania ciepłej wody w skali roku. Pompy ciepła za 
to podgrzewając ciepłą wodę, mogą pełnić dodatko-
wą funkcję. W nowych domach można je wykorzystać 
do obniżania temperatury w okresie letnim (trzeba 
przy tym mieć świadomość, że moc chłodnicza takiej 
pompy ciepła jest z reguły względnie niska, np. 1 kW).
Zaś w starym budownictwie, np. w obszernej i wilgot-
nej piwnicy pompa ciepła może osuszać pomieszcze-
nie. W ciągu doby może skroplić nawet kilkanaście li-
trów wody. Oczywiście względnie niski koszt energii 
pozyskiwanej z gazu ziemnego sprawia, że oszczęd-
ności wynikające z zastosowania kolektorów sło-
necznych czy pompy ciepła nie pozwalają na szyb-
ki zwrot nakładów inwestycyjnych. W związku z tym 
warto stosować tego typu rozwiązania szczególnie  
w przypadku możliwości pozyskania dofinansowania.

Dobowe zużycie 
ciepłej wody 
na osobę

Temperatura 
wody ciepłej 

Temperatura 
wody zimnej

Roczne zużycie ciepła dla 4 osób 
z uwzględnienim cyrkulacji i strat 
ciepła z zasobnika.

Roczny koszt 
eksploatacji instalacji 
c.w.u. dla 4 osób

[l/osobę na dobę] [°C] [°C] [kWh/rok] [zł/rok]
35 55 10 3161 732
50 55 10 4274 990
80 55 10 6499 1505
100 55 10 8265 1914
150 55 10 11974 2773
200 55 10 15965 3697

Tabela 2   roczny koszt eksploatacji instalacji c.w.u. dla 4 osób z szacunkowym uwzględnieniem 
strat ciepła z zasobnika i instalacji cyrkulacji c.w.u. (prawidłowo zaizolowanej) z pracą pompy 
cyrkulacyjnej przez 4 godziny dziennie

3   Równoległe ładowanie 
zasobnika z kotła wiszącego

PObierz

4   Równoległe ładowanie 
zasobnika z kotła o dużej 
pojemności

PObierz

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2016/08/3.png
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2016/08/4.png


czynia wzbiorczego, które przejmie część wody pod-
czas rozgrzewania zasobnika, zapewniając stabilne 
ciśnienie. Dobór pojemności naczynia wzbiorczego 
zależy od ciśnienia w sieci wodociągowej, ciśnienia 
zadziałania zaworu bezpieczeństwa oraz pojemno-
ści zasobnika i ewentualnie instalacji c.w.u. i cyrku-
lacji szczególnie, gdy jest rozbudowana.
Ważnym elementem systemu jest ewentualna anoda 
chroniąca zasobnik przed korozją. Najczęściej jest to 
anoda magnezowa, która zużywa się podczas eks-
ploatacji. Przy corocznym przeglądzie należy kontro-
lować jej stan i w razie potrzeby wymieniać. W przy-
padku zasobników o dużej pojemności czasem bywa 
to kłopotliwe, np. gdy anoda jest długa, np. 50-70 cm,  
a przestrzeń pomiędzy zasobnikiem, a sufitem jest 
mniejsza. W takim przypadku jedynym rozwiązaniem 
jest usunięcie zużytej anody poprzez sukcesywne wy-
suwanie jej z zasobnika i przycinanie. Oczywiście na 
jej miejsce nie będziemy już w stanie umieścić ano-
dy o tej samej długości. Możemy w zamian zasto-
sować anodę „łańcuchową”, która składa się z kilku 
elementów połączonych przegubowa. innym rozwiąza-
niem jest zastosowanie anody aktywnej, wyposażonej  
w zasilacz. jest ona niewielka i swobodnie można ją 
umieścić w miejscu zużytej anody magnezowej. Nie 
wymaga cyklicznej wymiany, a ilość zużywanej energii  
w skali roku jest bardzo mała, np. rzędu 35-40 kWh/rok.

Problemy w instalacjach  
z zasobnikami c.w.u.

Rozszczelnienie zbiornika
Montaż i eksploatacja podgrzewacza wody nie na-
leży do czynności kłopotliwych, ale zawsze trzeba 
zwracać uwagę na kolejność montowanych elemen-
tów i wykonywanych czynności. W trakcie montażu 
i uruchomienia czasami zdarzają się nieprzewidzia-
ne sytuacje. Najpoważniejszym problemem jest nie-
prawidłowe umiejscowienie zaworu bezpieczeństwa. 
Zdarza się, że pomiędzy zaworem bezpieczeństwa 
a zasobnikiem zastosowano zawór odcinający czy 

zwrotny. Zamknięcie zaworu podczas rozgrzewa-
nia zasobnika powoduje niekontrolowany wzrost ci-
śnienia powyżej wartości maksymalnej i uszkodzenie 
zbiornika. Z reguły dochodzi do rozerwania spawów 
lub rozszczelnienia ewentualnej pokrywy rewizyjnej.
są to sytuacje niebezpieczne, w dodatku skutkujące 
potrzebą wymiany całego zasobnika. Z tego powodu 
dokonując montażu lub uruchomienia, zawsze war-
to dokładnie sprawdzić prawidłowość lokalizacji za-
woru bezpieczeństwa. 

Cykliczny wyciek z zaworu bezpieczeństwa
Zdarza się, że pomimo zastosowania naczynia wzbior-
czego zawór bezpieczeństwa otwiera się w trakcie 
każdego cyklu zasilania podgrzewacza. jest to objaw 
świadczący o tym, że naczynie nie przejmuje rozsze-
rzającej się wody. W tym przypadku również warto za-
cząć od kontroli poprawności umieszczenia naczynia, 
bywa tak, że zostaje ono odcięte, np. zaworem zwrot-
nym. W razie potrzeby należy usunąć tę przyczynę. 
innym powodem nieprawidłowego działania naczy-
nia wzbiorczego może być jego zbyt mała pojem-
ność lub nieprawidłowe ciśnienie poduszki gazowej. 
Zarówno zbyt niskie, jak i zbyt wysokie ciśnienie po-
duszki gazowej zmniejsza lub czasem redukuje do zera 
możliwości kompensacji rozszerzającej się wody. Ci-
śnienie poduszki gazowej w momencie, gdy naczynie 
jest odłączone od instalacji powinno być nieco wyższe  
(o około 0,2 bar) od ciśnienia zimnej wody dopływają-
cej do zasobnika. Dzięki temu, gdy na naczynie oddzia-
łuje ciśnienie wody w sieci membrana nie jest dociśnię-
ta do ściany naczynia i mamy możliwość kompensacji 
przyrostu objętości. Dopiero w trakcie rozgrzewania 
wody następuje powolny przyrost objętości i dociska-
nie membrany, a później powolny wzrost ciśnienia.
jeszcze innym powodem cyklicznego, albo raczej już cią-
głego wycieku z zaworu bezpieczeństwa mogą być zanie-
czyszczenia zalegające na powierzchni grzybka lub gniazda 
zaworu. Zanieczyszczenia można usunąć, doprowadzając 
do kilkukrotnego zadziałania zaworu. jeśli to nie pomaga 
z reguły niezbędna jest wymiana zaworu.  
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ciedlają nowatorski sposób myślenia o wytwarzaniu 
energii i wykorzystywaniu jej zasobów. Wprowadzo-
ne ulepszenia dotyczą istotnych obszarów, takich jak: 
efektywność i oszczędność energii, komfort użytko-
wania, integracja systemowa, design i jakość. 
Linia kotłów EvO obejmuje 2 serie: gENus oraz CLAs, 
dostarcza kompletnej gamy urządzeń działających  
w technologii kondensacyjnej oraz konwencjonal-
nej, w szerokich zakresach dostępnej mocy.
Oferta zawiera kotły jedno- i dwufunkcyjne. Dzięki 
inteligentnym rozwiązaniom technicznym, wszyst-
kie kotły EvO charakteryzują się jednymi z najwyż-

szych sprawności na rynku – ponad 108% zapew-
nione przez płynną modulację mocy 1:10 pozwala 
zmniejszyć zużycie gazu oraz energii elektrycznej. 
seria kotłów EvO firmy Ariston pozwala na tworzenie 
różnej wielkości systemów grzewczych: od prostych 
do złożonych. umożliwia to zastosowanie innowa-
cyjnego protokołu komunikacyjnego Bus Bridge-
Net gwarantującego sprawną komunikację pomię-
dzy poszczególnymi komponentami systemu. Cała 
instalacja może być łatwo zaprogramowana za po-
mocą sterownika sensys. urządzenia z nowej serii 
EvO cechuje cicha praca uzyskana poprzez zasto-

  Pakiety kotłów z zasobnikiem c.w.u.
Pakiet kotła jednofunkcyjnego z zasobnikiem c.w.u. 
to typowe rozwiązanie dla budownictwa jednoro-
dzinnego. Zwykle w domach jednorodzinnych in-
stalacja c.w.u. jest dosyć rozbudowana i wymaga za-
stosowania recyrkulacji – w takim przypadku kocioł  
z zasobnikiem o pojemności 120-160 litrów to ide-
alne rozwiązanie. Ariston ma w ofercie gotowe pa-
kiety grzewcze oparte o kotły kondensacyjne Clas 
Premium EvO i genus Premium EvO oraz zasobniki  
z serii BCh. W zależności od specyfikacji pakietu znaj-
dziemy w nich również sterowniki i zestawy przyłą-
czeniowe pomiędzy kotłem a zasobnikiem.
Na uwagę zasługują nowe pakiety, w których zastoso-
wano 3 modulowane sterowniki strefowe oraz sondę 
zewnętrzną. W takiej konfiguracji grzewczej klasa ener-
getyczna ogrzewania jest podniesiona do poziomu A+.

Wybierz kocioł z szerokiej oferty Ariston
Wygoda obsługi, rozbudowana automatyka, cicha pra-
ca, czyste środowisko, realne oszczędności – wszystkie 
te zalety mają nowoczesne kotły kondensacyjne Ari-
ston. W zależności od potrzeb użytkownika, wybrane 
modele mogą być wiszące lub stojące (np. genus Pre-
mium EvO fs (ang. floor standing), jednofunkcyjne (tyl-
ko do ogrzewania, np. genus Premium EvO system, Clas 
Premium EvO system) lub dwufunkcyjne (do ogrzewa-
nia i podgrzewania ciepłej wody użytkowej, np. genus 
Premium EvO, Clas Premium EvO) oraz z wbudowa-
nym zasobnikiem (np. Clas B Premium EvO). W ofercie 
kotłów kondensacyjnych Ariston znajdują się modele 
spełniające oczekiwania zarówno inwestorów indywi-
dualnych, do użytku domowego, jak również modele 

średniej mocy (seria genus Premium EvO hP (ang. high 
power), przeznaczone do zapewniania komfortu w roz-
budowanych układach kaskadowych, dla inwestycji  
o dużym zapotrzebowaniu na moc grzewczą.
Ofertę serii EvO uzupełnia najnowszy model – Cares 
Premium, który łączy wysoką sprawność i ciekawy 
design z przystępną ceną.  
Kotły nowej generacji EvO firmy Ariston przełamują 
obecny model konstruowania nowoczesnych syste-
mów grzewczych. inteligentne, energooszczędne roz-
wiązania wyprzedzają pod względem technologicznym 
urządzenia oferowane obecnie na rynku. Odzwier-

Gazowe kotły kondensacyjne Ariston 
EVOlucja w ogrzewaniu

Pakiet ECO green. jednofunkcyjny 
kondensacyjny kocioł Clas Premium 
EvO sys + zasobnik BCh 120 l

Pakiet EvO green 24 Eu A+. Kocioł genus Premium EvO 
sys 24 + sENsYs + modulowany czujnik temperatury 
pomieszczenia (2x) + sonda zewnętrzna + zasobnik BCh 120 l

Pakiet Premium green. jednofunkcyjny 
kondensacyjny kocioł genus Premium Evo sys + 
zasobnik BCh 160 l + sterownik systemowy sENsYs
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sowanie szerokiej modulacji palnika i dodatkowe-
go wygłuszenia komory kotła. ich kolejnym atutem 
jest unikatowy włoski design, który sprawia, że stają 
się one atrakcyjnym wizualnie elementem wnętrza.

EVO to rozwiązanie systemowe
Kotły EvO wraz ze sterownikiem sensys firmy Ariston 
to inteligentne urządzenia, które stanowią centralny 
element systemu grzewczego w gospodarstwach do-
mowych i przedsiębiorstwach. Projekt EvO stworzony 
został z myślą o ułatwieniu prac instalacyjnych i umoż-
liwia łatwą integrację kotłów gazowych firmy Ariston  
z innymi urządzeniami, również innych producentów, 
wchodzącymi w skład systemu grzewczego. Protokół 
komunikacyjny Bus BridgeNet zastosowany w gamie 
kotłów gazowych EvO wraz z mobilnym sterownikiem 
sensys, stanowiącym serce nowego systemu, pozwala 

na szybkie podłączanie nowych urządzeń oraz spraw-
ną komunikację pomiędzy poszczególnymi elementa-
mi instalacji, np. kotłem a instalacją solarną. 

Ariston Net – zdalne sterowanie 
i zdalna diagnostyka
W 2016 roku Ariston wprowadza do 
oferty nową usługę. system Ariston 
Net to możliwość zdalnej obsługi 
i programowania kotła za pomo-
cą aplikacji mobilnej na telefonie komórkowym. intu-
icyjna obsługa aplikacji pozwala na łatwe sterowanie 
całym systemem grzewczym oraz szybką modyfika-
cję ustawionych programów grzewczych. Dodatko-
wo, kocioł może podlegać zdalnej diagnostyce i regu-
lacji przez Autoryzowany serwis Ariston, co usprawnia 
i przyspiesza obsługę techniczną urządzenia.  
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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

8 lat bez ryzyka

Ariston oferuje najbardziej kompleksowy program 
opieki nad kotłem grzewczym. Korzystając z progra-
mu „8 lat bez ryzyka”, można zapewnić sobie bez-
pieczeństwo, komfort i bezpłatne usuwanie ewen-
tualnych usterek kotła nawet do 8 lat od momentu 
uruchomienia. Kontrakty serwisowe, które użytkow-
nik może podpisać z Autoryzowanymi serwisanta-
mi, obejmują szereg usług związanych z konserwacją  
i kontrolą kotła i jednocześnie zapewniają bezpłat-
ne usuwanie usterek urządzenia w okresie obowią-
zywania kontraktu. Kontrakt „full service” dedy-

kowany jest dla urządzeń nowych, których okres 
eksploatacji jest krótszy niż 12 miesięcy. Kontrakt 
zapewnia 4-letni okres dodatkowej ochrony kotła.
Państwa kocioł jest już po gwarancji? żaden pro-
blem – kontrakt serwisowy „Druga Młodość” za-
pewni 3-letni okres dodatkowej ochrony z bez-
płatnym usuwaniem ewentualnych usterek.
Połączenie standardowej gwarancji, kontraktu 
„full service” i kontraktu „Druga Młodość” po-
zwoli cieszyć się komfortem, bezpieczeństwem 
i spokojem ducha przez 8 lat.

  Jednofunkcyjny kocioł kondensacyjny jest dobrym 
rozwiązaniem do dużych domów z dwiema łazienka-
mi, w których mieszkają więcej niż 3 osoby. Z zasady 
służy on do zasilania instalacji centralnego ogrzewania. 
Aby podgrzewał także wodę użytkową, trzeba go do-
datkowo wyposażyć w zasobnik z wymiennikiem cie-
pła albo termodynamiczny podgrzewacz c.w.u. Dzięki 
zasobnikowi domownicy mogą korzystać z dużej ilo-
ści ciepłej wody o stałej temperaturze, co z pewno-
ścią przekłada się na komfort użytkowania. 
W kotle dwufunkcyjnym woda jest podgrzewana na 
bieżąco, co w znacznym stopniu wpływa na jego wydaj-
ność. W domach, gdzie zapotrzebowanie na c.w.u. jest 
duże, takie rozwiązanie może nie być wystarczające. 

Wybór systemu grzewczego zależy 
zwykle od kubatury domu, który 
trzeba ogrzać, oczekiwanego 
komfortu cieplnego i ciepłej 
wody, możliwości finansowych 
właścicieli, zarówno jeśli chodzi  
o koszty inwestycyjne, jak  
i późniejszej eksploatacji. Kiedy 
kocioł jednofunkcyjny jest lepszym 
rozwiązaniem niż dwufunkcyjny? 
Jakie urządzenie wybrać? 

Jednofunkcyjne  
kotły kondensacyjne 
De Dietrich
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innovens MCA w wersji jednofunkcyjnej dostępny jest  
w mocach 15, 25 i 35 kW. Oprócz nowoczesnego wy-
miennika urządzenie wyposażono w: palnik gazowy ze 
stali nierdzewnej z całkowitym wstępnym zmieszaniem, 
modulujący w zakresie mocy od 22 do 100%, wentylator 
z zaworem zwrotnym klapowym dla pracy z systemami 
odprowadzania spalin pod ciśnieniem, zapłon elektro-
niczny i jonizacyjną kontrolę płomienia oraz pompę mo-
dulującą o wskaźniku energochłonności pomp EEi < 0,23. 
Kocioł jest dostępny w pakietach z podgrzewacza-

mi: emaliowanym, o pojemności 100, 150 i 200 li-
trów umieszczonym pod kotłem, chronionym przez 
anodę magnezową lub emaliowanym, o pojemności  
60 litrów, umieszczanym z lewej lub z prawej strony 
kotła, chronionym antykorozyjnie przez „Titan Acti-
ve system” (anodę niezużywającą się). 
innovens MCA jest laureatem statuetki Złotego in-
stalatora przyznawanej przez czasopismo branżo-
we Polski instalator oraz Polską Korporację Techni-
ki sanitarnej, grzewczej, gazowej i Klimatyzacji.  

– Najbardziej opłacalnym rozwiązaniem jest zakup dwóch 
urządzeń, kotła i podgrzewacza, w pakiecie oferowanym 
przez producenta – mówi Waldemar Matuszyński, Pro-
duct Manager z firmy De Dietrich Technika grzewcza. 
Zasobnik do kotła jednofunkcyjnego może być wiszą-
cy bądź stojący pod kotłem lub obok niego. Zasobni-
ki stojące są dopasowane wyglądem do kotła, dzięki 
czemu tworzą z nim zwartą, estetyczną konstrukcję. 

Kocioł MCR3 PLUS z zasobnikiem

jednym z najbardziej znanych urządzeń marki De Die-
trich jest gazowy wiszący kocioł kondensacyjny MCr3 
PLus, następca popularnego kotła MCr3 – lidera  
w segmencie małych kotłów kondensacyjnych. jest do-
stępny w dwóch wielkościach mocy – 24 i 35 kW. Ko-
cioł został wyposażony w elektroniczną pompę klasy 
A i spełnia wymóg Dyrektywy ErP. Ma zwartą konstruk-
cję, jest bardzo lekki i cichy (praca < 40 dB). 

MCr3 PLus ma kompaktowy wymiennik o wysokiej 
sprawności odlewany jako monoblok ze stopu aluminio-
wo-krzemowego, wolny od naprężeń termicznych i me-
chanicznych, a także odporny na osadzanie się kamie-
nia kotłowego. Producent zapewnia 8-letnią gwarancję 
na wymiennik. Kocioł zyskał zabezpieczenie przed zbyt 
niskim stanem wody w komorze kotła. Ma sprawność 
do 109,2% i jest ekologiczny – emisja NOx < 60 mg/kWh. 
urządzenie jest wyposażone w prostą w obsłudze 
konsolę sterowniczą z dwoma wyskalowanymi po-
krętłami do ustalania temperatury centralnego ogrze-
wania i ciepłej wody użytkowej oraz dwoma pod-
świetlanymi przyciskami: do resetowania usterek  
i tzw. „kominiarskim”. Przyciski oprócz prostych funk-
cji dla użytkownika oferują całe spektrum funkcji ser-
wisowych. Producent proponuje także kilka warian-
tów zdalnego sterowania, a także termostaty proste 
i programowalne on/off. Kocioł może również praco-
wać wyłącznie z czujnikiem zewnętrznym.  
MCr3 PLus został fabrycznie przystosowany do 
współpracy z pojemnościowymi podgrzewacza-
mi c.w.u. jest sprzedawany w pakietach z jednym  
z dwóch rodzajów podgrzewaczy: ze stali nierdzew-
nej o pojemności 100, 130 lub 150 litrów umieszczo-
nym pod kotłem lub z wysokowydajnym warstwo-
wym podgrzewaczem c.w.u. o pojemności 100 lub 
130 l do ustawienia pod kotłem. Każdy pakiet oprócz 
gwarancji na wymiennik zapewnia również 8-letnią 
gwarancję na podgrzewacz. 

Innovens MCA

Premiera kotła kondensacyjnego innovens MCA od-
była się jesienią 2009 roku. urządzenie wyróżnia się 
szeregiem zaawansowanych rozwiązań technolo-
gicznych i użytkowych, takich jak ultrareaktywny 
wymiennik ciepła ze stopu aluminium i krzemu czy 
konsola Diematic isystem, która umożliwia współ-
pracę kotła z systemami solarnymi i pompą ciepła 
oraz współpracuje z systemem zarządzania inteli-
gentnego budynku. 
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De Dietrich Technika grzewcza sp. z o.o.
ul. Północna 15, 54-105 Wrocław
tel. 71 71 27 400, faks 71 341 19 76  
infolinia 801 080 881, biuro@dedietrich.pl
www.dedietrich.pl, www.blog.dedietrich.pl 
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  EcoCondens BBS EVO  
– całkowita oszczędność miejsca  
pod jedną obudową

Optymalne wymieszanie dla idealnego spalania:  
z EcoCondens BBs EvO wysoka efektywność jest od 
początku częścią ogrzewania.
Moc grzewcza od 2,9 do 28 kW i zintegrowany 130 l 
lub 135 l podgrzewacz ciepłej wody użytkowej pod-
kreślają zaawansowane właściwości wolno stoją-
cych, gazowych kotłów kondensacyjnych. To wszyst-
ko możliwe jest dzięki perfekcyjnemu dopasowaniu 
części konstrukcyjnych. Dzięki dyszy venturiego au-
tomatycznie domieszana jest właściwa ilość gazu 
do powietrza potrzebnego do spalania. Następnie, 
dzięki OptiMix możliwe jest absolutnie równomierne 
doprowadzanie mieszaniny gazu i powietrza do pal-

nika. W ten sposób EvO, tj. elektroniczna optymaliza-
cja spalania, zapewnia stałą optymalizację spalania. 
Efektem tego jest niska emisja przy jednoczesnym 
oszczędnym zużyciu i szczególnie długa żywotność.

Marka Brötje wprowadziła właśnie do swojej oferty nowe kotły kondensacyjne  
w najnowocześniejszej technologii kondensacyjnej dedykowane różnym odbiorcom. 
Pierwsza propozycja to kocioł EcoCondens BBS EVO opracowany z myślą  
o domach jednorodzinnych i małych obiektach – gotowa jednostka grzewcza,  
w jednej obudowie mieszcząca najnowszej generacji kocioł kondensacyjny i sporej 
pojemności zasobnik c.w.u. Druga propozycja dedykowana do dużych obiektów 
to jednofunkcyjny kocioł EuroCondens SGB, uwzględniający zarówno zmienne 
potrzeby grzewcze tych obiektów, jak także niestandardowe możliwości zabudowy.

Zdywersyfikowana 
kondensacja od Brötje 

Z myślą o małych i dużych obiektach

Parametry  
EcoCondens BBs EvO

Moc grzewcza od 2,9 do 28 kW
Zakres modulacji od 14 do 100%
samokalibrująca regulacja spalania EvO, dla gazu 
ziemnego gZ50; gZ41,5 i propanu
Bezstopniowo regulowana pompa o wysokiej 
sprawności
Energooszczędna, komfortowa praca dzięki 
zintegrowanej regulacji pogodowej isr-Plus

Kanał wstępnego 
zmieszania OptiMix

Membranowe naczynie 
wzbiorcze ciepłej wody użytkowej 

(wyposażenie dodatkowe)

Pompa ładująca 
podgrzewacz c.w.u.

Pompa obiegowa 
o wysokiej sprawności

System regulacji ISR-PLUS 
z samokalibrującą 
regulacją spalania

Tłumik dźwięku
przepływu spalin

Elektronicznie 
regulowany wentylator

System Venturiego 
mieszający 
gaz-powietrze 

Elektronicznie 
regulowany zawór gazu

Membranowe naczynie 
wzbiorcze centralnego ogrzewania

Przegląd zalet

  Moc grzewcza od 2,9 do 28 kW
  Zakres modulacji od 14 do 100%
  Samokalibrująca regulacja spalania EVO, 

 dla gazu ziemnego GZ50; GZ41,5 i propanu

  Bezstopniowo regulowana pompa o wysokiej 
sprawności

  Energooszczędna, komfortowa praca dzięki zintegrowanej 
regulacji pogodowej ISR-Plus

Ogrzewanie przyjazne środowisku.
Gazowa technika kondensacyjna BRÖTJE.

Pozostałe cechy produktu

  Wyjątkowo ekonomiczny - sprawność normatywna 109%
  Automatyczna regulacja przy wahaniu jakości paliwa
  Wysoki komfort dzięki zintegrowanemu 130 l podgrzewaczowi z wężownicą lub 135 l podgrzewaczowi warstwowemu 

 do przygotowania ciepłej wody użytkowej
  Przyjazny dla środowiska - niska emisja znacznie poniżej wartości granicznych
  Dostawa obejmuje 12 l przeponowe naczynie wzbiorcze do centralnego ogrzewania
  Przystosowany dla biogazu
  Zwarta budowa, piękno formy, wszystko w jednej obudowie
  Cicha praca

August Brötje GmbH | 26180 Rastede | broetje.pl
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waną i prostą instalacją wraz z wyposażeniem do-
datkowym takim, jak: zestawy kaskad, grupy bezpie-
czeństwa, system spalin i wiele innych.

Pozostałe cechy produktu EuroCondens SGB:
•	prosta	instalacja	i	konserwacja,	
•	niski	koszt	montażu	i	wysokie	bezpieczeństwo	kal-
kulacyjne ze względu na dostawę kotła gotowego do 
podłączenia, 
•	możliwość	rozszerzenia	technologii	systemowej	
o wszystkie powszechnie stosowane komponenty, 
•	cicha	praca,	
•	łatwy	transport	za	pomocą	wózka	paletowego	(ko-
cioł ma zintegrowaną ramę na wzór palety).   

Pozostałe cechy produktu EcoCondens BBS EVO:
•	wyjątkowo	ekonomiczny	–	sprawność	normatyw-
na 109%, 
•	automatyczna	regulacja	przy	wahaniu	jakości	paliwa,	
•	wysoki	komfort	dzięki	zintegrowanemu	130	l	pod-
grzewaczowi z wężownicą lub 135 l podgrzewaczo-
wi warstwowemu do przygotowania ciepłej wody 
użytkowej, 
•	przyjazny	dla	środowiska	–	niska	emisja	znacznie	
poniżej wartości granicznych, 
•	dostawa	obejmuje	przeponowe	naczynie	wzbiorcze	
do centralnego ogrzewania pojemności 12 l, 
•	przystosowany	dla	biogazu,	
•	zwarta	budowa,	piękno	formy,	wszystko	w	jednej	
obudowie, 
•	cicha	praca.

EuroCondens SGB  
– maksymalna moc  
w niewielkiej przestrzeni

Ekonomiczny, trwały, zajmujący mało miejsca,  
o mocy grzewczej od 20 do 610 kW EuroCondens sgB 
jest idealnym rozwiązaniem dla dużych obiektów ta-
kich, jak: domy wielorodzinne, kompleksy biurowe 
lub centra handlowe. Kocioł mieści się we wszyst-
kich standardowych drzwiach i odznacza się wyso-
kim wykorzystaniem energii ze sprawnością normo-
wą do 109,7%. Kocioł kondensacyjny jest optymalnie 
dopasowany i dostosowany do każdych wymagań 
grzewczych dzięki szerokiemu zakresowi modulacji 
od 16 lub 20 do 100%. 
EuroCondens sgB zachęca również nieskompliko-

System regulacji 
ISR-Plus

Wysokowydajny 
palnik

Armatura gazowa

Przewód powietrza
do spalania

Aluminiowo-krzemowy 
wymiennik ciepła

Ogrzewanie przyjazne środowisku.
Gazowa technika kondensacyjna BRÖTJE.

Pozostałe cechy produktu

  Prosta instalacja i konserwacja
  Niski koszt montażu i wysokie bezpieczeństwo kalkulacyjne ze względu na dostawę kotła gotowego do podłączenia
  Możliwość rozszerzenia technologii systemowej o wszystkie powszechnie stosowane komponenty
  Cicha praca
  Łatwy transport za pomocą wózka paletowego (kocioł ma zintegrowaną ramę na wzór palety) 

Przegląd zalet

  Moc grzewcza od 20 do 610 kW 
  Ekstremalnie ekonomiczny - sprawność normowa 

 ponad 109%
  Nadzwyczajny zakres modulacji od 16 lub 20 do 100 % 
  Szerokość urządzeń poniżej 800 mm 
  Możliwość pracy niezależnej od powietrza 

 w pomieszczeniu (wybór podłączenia z tyłu lub z boku) 

  Energooszczędna, komfortowa praca dzięki zintegrowanej 
regulacji pogodowej ISR-Plus

  Bogaty zestaw wyposażenia dodatkowego: zestaw 
 kaskadowy, kolektor, neutralizator i grupy   
 bezpieczeństwa

  Podłączenie odprowadzenia spalin do wyboru od góry 
lub z tyłu kotła

August Brötje GmbH | 26180 Rastede | broetje.pl

Parametry  
EuroCondens sgB

Moc grzewcza od 20 do 610 kW
Ekstremalnie ekonomiczny – sprawność normowa 
ponad 109%
Nadzwyczajny zakres modulacji od 16 lub 20 do 100%
szerokość urządzeń poniżej 800 mm
Możliwość pracy niezależnej od powietrza  
w pomieszczeniu (wybór podłączenia z tyłu lub z boku)
Energooszczędna, komfortowa praca dzięki 
zintegrowanej regulacji pogodowej isr-Plus
Zestaw wyposażenia dodatkowego: zestaw kaskadowy, 
kolektor, neutralizator i grupy bezpieczeństwa
Podłączenie odprowadzenia spalin do wyboru od 
góry lub z tyłu kotła

www.bimsplus.pl
Wyłączny dystrybutor kotłów Brötje w Polsce
www.broetje.pl
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na miarę XXi w 
(subiektywna 
opinia autora). To rewolucyjne otwarcie zupełnie 
nowej epoki we wzornictwie w technice grzewczej. 

2 typoszeregi: urządzenia wiszące 
lub modułowe

Bosch Condens gC9000i to tak naprawdę dwa ty-
poszeregi urządzeń. Pierwszy, składa się z sześciu 
modeli wiszących, gazowych kotłów kondensacyj-

nych o mocach nominalnych 20, 30, 40 i prawie  
50 kW, przy czym modele 20 i 30 kW to wersje typu 
system, wyposażone w zawór trójdrogowy i naczy-
nie wzbiorcze (modele Bosch Condens gC9000iW). 
Drugi to siedem modeli o mocach 20 lub 30 kW,  
o budowie modułowej, czyli ze zintegrowanymi za-
sobnikami warstwowymi o pojemnościach nomi-
nalnych 100 lub 150 l lub z zasobnikiem z wężowni-
cą grzewczą o pojemności 150 l lub z zasobnikiem 
warstwowym z wężownicą solarną o pojemności no-
minalnej 210 l (modele Bosch Condens gC9000iWM). 
Oczywiście wersje solarne wyposażone są w so-
larne grupy pompowe oraz moduły Ms100 i kom-
plet czujników temperatury wody w zasobnikach. 
Wszystkie kotły wyposażone są w elektroniczne, mo-
dulowane pompy obiegowe. Większość, bo aż dzie-
więć z wyżej wymienionych kotłów Bosch Condens 
gC9000i będzie dostępna z przednią obudową w ko-

  Bosch Condens gC9000i to prawdziwa rewo-
lucja w dziedzinie urządzeń grzewczych dedykowa-
nych do mieszkań, apartamentów oraz domów. Ab-
solutnie nowatorski design, front kotła wykonany ze 
specjalnie wzmacnianego szkła w kolorze białym lub 
czarnym, zintegrowany z nim podświetlany dotykowy 
panel sterowania oraz kształt obudowy z charakte-
rystycznie zaokrąglonymi narożnikami, to elementy 
sprawiające, że Bosch Condens gC9000i to pierwsze 
tego typu urządzenie grzewcze, które nie wygląda 
jak blaszana skrzynka, ale jak nowoczesny produkt 

Wraz ze zbliżającą się jesienią, coraz bliżej do 
rozpoczęcia sprzedaży pierwszych w Polsce wiszących 
kotłów kondensacyjnych marki Bosch. Kotły Bosch 
Condens GC9000i zostały po raz pierwszy pokazane  
w Polsce podczas oficjalnej premiery na początku 
czerwca w klubie The View w Warszawie. 

Nowością w tym segmencie rynku jest również sama marka Bosch. Dotychczas bar-
dzo dobrze znana jako producent części samochodowych, akumulatorów, wier-
tarek, szlifierek, młotów udarowych, wierteł, systemów alarmowych i zabezpie-
czeń budynków oraz różnorakich artykułów gospodarstwa domowego m.in. pralek, 
lodówek, kuchenek, piekarników, odkurzaczy, mikserów itp. Oczywiście marka 
Bosch jako producent gazowych wiszących kotłów kondensacyjnych to nowość tyl-
ko w Polsce, ponieważ na świecie, w tym również w Europie Zachodniej kotły marki 
Bosch są sprzedawane od lat w kilkunastu krajach.

Bosch Condens gC9000iWM

Bosch Condens gC9000iW

Nowa linia kotłów kondensacyjnych 
Bosch Condens GC9000i

Premiera roku marki Bosch
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lorze białym, natomiast cztery w kolorze czarnym. 
jeśli chodzi o wymiary urządzeń, to już na pierwszy 
rzut oka widać,  że projektanci kotłów Bosch Condens 
gC9000iW znaleźli złoty środek między oczekiwania-
mi klientów, aby kocioł zajmował możliwie najmniej-
szą powierzchnię pomieszczenia oraz oczekiwaniami 
instalatorów i serwisantów, żeby wewnątrz urządze-
nia było wystarczająco dużo miejsca potrzebnego do 
jego podłączenia i konserwacji. Efektowny wygląd to 
oczywiście tylko jedna z zalet nowych kotłów mar-
ki Bosch. Wewnątrz kotłów znajduje się szereg roz-
wiązań technicznych umożliwiających ich pracę ze 
sprawnością niezwykle bliską teoretycznej oraz uła-
twiających montaż urządzenia.

Budowa kotłów, bogate wyposażenie

Zarówno wersje wiszące, jak i modułowe ze zinte-
growanymi zasobnikami c.w.u. zostały wyposażo-
ne w nierdzewne aluminiowo-krzemowe wymienniki 
ciepła o wysokim współczynniku przewodzenia cie-
pła. Wszystkie kotły mają zwężkę venturiego umoż-
liwiającą precyzyjną regulację spalanej mieszanki 
paliwo-powietrze, w razie potrzeby zmiany rodza-
ju gazu ułatwiającą dostosowanie tej nastawy oraz 
pracę w zakresie modulacji nawet 1:10 tj. z mocą mi-
nimalną już od 2 kW. 
Wszystkie modele Bosch Condens gC9000i mają 
wcześniej wspomniany dotykowy i intuicyjny pa-
nel sterowania z wyświetlaczem LCD i komunikata-
mi wyświetlanymi w języku polskim, a także moż-
liwość zabudowy w kotle dodatkowego regulatora 
umożliwiającego obsługę bardziej rozbudowanych 

funkcji oraz kilku obiegów grzewczych. regulator 
ten może być zamontowany w zależności od wersji 
urządzenia, w uchylnej lub wysuwanej kieszeni do-
stępnej od frontu kotła. Oprócz regulatora w kotle 
można zamontować wiele innych elementów. Moduł 
MB LANi do komunikacji internetowej i sterowania 
za pomocą smartfonu lub tabletu może być zabu-
dowany w specjalnie przeznaczonym do tego porcie. 
Modele wiszące 40 i 50 kW oraz wersje modułowe 
można doposażyć naczyniem wzbiorczym o pojem-
ności 15 l. Opcjonalnie wersje modułowe wyposaża 
się także w elementy instalacji grzewczej takie, jak: 
sprzęgło hydrauliczne, pompy obiegów grzewczych 
za sprzęgłem, dodatkowy zawór trójdrogowy mie-
szający, podłączenia poziome i pionowe do insta-
lacji ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, podłączenia 
do instalacji solarnych lub tworzenia hybrydowych, 
solarnych instalacji do wspomagania centralnego 
ogrzewania i ciepłej wody przy współpracy z zasob-
nikiem buforowym. Na zasobnikach wody znajdu-
ją się specjalnie wyprofilowane miejsca do monta-
żu modułów obiegów grzewczych MM100 i modułu 
solarnego Ms100, a podłączenia dodatkowych ele-
mentów elektryki, automatyki i sterowania dostęp-
ne są oczywiście od frontu kotła poprzez czytelnie 
oznakowany i pokolorowany system kostek podłą-
czeniowych. 
gazowe kotły kondensacyjne Bosch Condens 
gC9000iW oraz Bosch Condens gC9000iWM to roz-
wiązania na miarę XXi wieku zarówno pod względem 
wizualnym, jak i technicznym. Dopasowane do po-
trzeb zarówno użytkowników, jak i wymagań specja-
listów. Po prostu. rewolucyjne.  

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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  Stojący jednofunkcyjny kocioł 
kondensacyjny NIEDŹWIEDŹ CONDENS 

sprawdzona konstrukcja, bardzo duża pojemność 
wodna oraz technologia kondensacji czynią stoją-
cy kocioł Niedźwiedź Condens jednym z najlepszych  
w swojej klasie i pozwalają na szybką i bezproble-
mową adaptację istniejących instalacji do współpra-
cy z urządzeniem o wysokiej sprawności. Przeniesie 
się to na realnie niższe kosz-
ty eksploatacji oraz pozwoli 
na długoletnią i bezawaryjną 
pracę całego układu. 
jednofunkcyjny kocioł kon-
densacyjny Niedźwiedź Con-
dens (18, 25, 35 i 48 kW) ma 
panel sterowania z podzia-
łem na sterowanie stroną c.o. 
oraz c.w.u. (opcja po podłą-
czeniu zewnętrznego zasob-
nika). Wyświetlacz negatywo-
wy zapewnia bardzo dobrą 
czytelność nawet przy bra-
ku oświetlenia, a ograniczo-
na liczba przycisków czyni ob-
sługę kotła prostą i intuicyjną.
Wymiennik kotła o dużej po-
jemności wodnej (80 l), został 
wykonany ze stali szlachetnej. 

spiralna budowa rur w wymienniku skierowanych  
w dół, powoduje samooczyszczanie się ścianek poprzez 
spływający kondensat. Palnik ze stali nierdzewnej ma 
dużą modulację i znajduje się w górnej części wymien-
nika. Kocioł charakteryzuje się sprawnością znormali-
zowaną sięgającą 110,5% (wersja 25 kW przy obciąże-
niu 30% i mocy nominalnej) oraz klasą efektywności A. 
Kocioł można doposażyć w modulacyjny programator 
pogodowy Exacontrol, co pozwoli na jeszcze lepsze 

Najnowsze kotły 
kondensacyjne  
od Saunier Duval
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zarządzanie temperaturą komfortu w pomieszcze-
niach oraz zoptymalizuje pracę kotła tak, aby osią-
gnąć maksymalne zyski z kondensacji. istnieje moż-

liwość podłączenia zewnętrznego zasobnika ciepłej 
wody użytkowej oraz sterowania jego pracą poprzez 
termostat bądź sondę NTC.
Duża pojemność wymiennika czyni kocioł szczegól-
ne odpowiednim do zastosowania w instalacjach  
o dużej pojemności wodnej. Mogą to być między 
innymi układy grzewcze wyposażone dotychczas 
w kotły na paliwa stałe. Zastosowanie kotła Niedź-
wiedź Condens pozwoli uniknąć montażu sprzęgieł 
hydraulicznych bądź wymienników płytowych, po-
nieważ pojemność wymiennika praktycznie wyklu-
cza możliwości zapychania i blokowania przepływu 
wody. Wykorzystując istniejące elementy instala-
cji takie, jak: pompa, naczynie przeponowe czy za-
wór bezpieczeństwa można znacząco zmniejszyć 
koszt inwestycji.

Wiszący kocioł 
kondensacyjny  
jedno- lub dwufunkcyjny 
THELIA CONDENS

Kocioł Thelia Condens dostępny 
jest w wersji jednofunkcyjnej (18, 25 
i 30 kW) oraz dwufunkcyjnej (25 kW)  
i osiąga sprawność 108,5%. 
Cechą charakterystyczną kotła jest 
intuicyjny panel sterowania wypo-
sażony w nowoczesny wyświetlacz 
negatywowy o bardzo dobrej czytel-
ności nawet przy braku oświetlenia. 
Niewielkie wymiary urządzenia, uła-
twiają wkomponowanie go w prak-
tycznie każde istniejące bądź projek-
towane wyposażenie pomieszczenia. 
Kocioł Thelia Condens został wy-
posażony w szeregowy, aluminiowo-krzemowy wy-
miennik kondensacyjny, którego konstrukcja bazuje 
na wieloletnich doświadczeniach saunier Duval. stop 
aluminium z krzemem ma bardzo dobrą przewodność 
cieplną, skracając czas oczekiwania na ciepłą wodę. 
Palnik o dużej modulacji znajduje się na górze wy-
miennika, spaliny podążają w dół opływając lamele, 
a spływający kondensat stale je oczyszcza. Kocioł ma 
maksymalną sprawność 108,5% i potrafi wytworzyć 
w ciągu godziny nawet 1,5 litra kondensatu.
Woda grzewcza przepływa spiralnie poprzez wszyst-
kie 4 ścianki wymiennika i kieruje się w górę kanałami  
o powiększonym przepływie, dzięki temu rozbiór 
ciepła jest równomierny, materiał nie generuje we-

wnętrznych naprężeń, a praca jest bezszmerowa  
i bezawaryjna. stosunkowo duży przekrój kanałów 
wodnych dodatkowo pozwala obniżyć temperatu-
rę, co znacząco poprawia zdolność wymiennika do 
pracy w warunkach kondensacji.
Thelia Condens ma wbudowaną automatykę po-
godową (bezprzewodowa lub przewodowa son-
da zewnętrzna jako akcesoria dodatkowe). istnieje 
możliwość wyposażenia urządzenia w programator 
modulacyjny z serii Exacontrol. W tym wypadku au-
tomatyka kotła na podstawie stale mierzonej tempe-
ratury w pomieszczeniu optymalizuje pracę palnika 
dla uzyskania maksymalnych zysków z kondensacji 
oraz komfortu cieplnego.  

vaillant saunier Duval sp. z o.o.
al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa
infolinia: 801 804 444
tel. 22 323 01 00, faks 22 323 01 13
www.vaillant.pl, vaillant@vaillant.pl
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  Najnowszej generacji wymiennik
W kotłach ECOCONDENs gOLD PLus zastosowano 
ulepszenia mające istotny wpływ na oszczędność 

energii, efektywność, jakość, a przede wszystkim 
na komfort użytkowania. W nowej konstrukcji użyto 
najnowszej generacji wymiennika ciepła ze stali nie-
rdzewnej z aluminiowymi drzwiami palnika, co daje 
mniejsze straty ciepła i podnosi sprawność. 

Palnik BlueJet
Nowoczesny palnik Bluejet powoduje natomiast 
optymalne zużycie gazu oraz czyste i precyzyjne spa-
lanie, dzięki czemu urządzenia są przyjazne dla śro-
dowiska. ich ogromną zaletą jest niezwykle szeroki 
zakres modulacji mocy (od 11 do 100%), dlatego też 
stanowią idealne rozwiązanie również do ogrzewa-
nia małych powierzchni. 

Współpraca z innymi elementami 
systemu grzewczego
Kotły ECOCONDENs gOLD PLus przystosowane są 

do współpracy zarówno z pompami ciepła powie-
trze-woda do przygotowania c.w.u., kolektorami 
słonecznymi, jak również z modułami wielostrefo-

wymi do systemów grzewczych. Kotły są niezwy-
kle przystępne dla użytkownika, a dzięki łatwemu 
i wygodnemu montażowi również dla instalatora  

Ze względu na duże problemy z zanieczyszczeniem powietrza ogrzewanie gazowe 
stało się obecnie jednym z najczęściej wykorzystywanych rozwiązań, dlatego 
wybór odpowiedniego kotła to bardzo istotna decyzja. W odpowiedzi na coraz 
większe oczekiwania klientów zarówno w kwestii niezawodności, oszczędności 
czy też bezpieczeństwa oferta firmy Termet została wzbogacona o nowe kotły 
kondensacyjne ECOCONDENS GOLD PLUS.

Kocioł kondensacyjny 
ECOCONDENS  
GOLD PLUS

Najnowszy produkt firmy Termet 

Termet s.A. 
58 160 Świebodzice, ul. Długa 13 
tel. 74 85 60 601 (801), 74 854 25 49
termet@termet.com.pl, market@termet.pl 
www.termet.com.pl
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ECOCONDENS GOLD PLUS to innowacyjne, nie-
zawodne urządzenie oferowane w kilku wa-
riantach mocy: 20, 25 i 35 kW. Zarówno  
w wersji jedno-, jak i dwufunkcyjnej znajdują 
zastosowanie w instalacjach ogrzewania grzej-
nikowego, podłogowego oraz do przygotowa-
nia ciepłej wody użytkowej. Urządzenia charak-
teryzują się bardzo cichą pracą – poziom mocy 
akustycznej 48 dB(A). Użytkownicy zaś wer-
sji dwufunkcyjnej szczególnie docenią wysoki 
komfort ciepłej wody użytkowej – 9 l/min dla  
20 kW, 13 l/min dla 25 kW, 17 l/min dla 30 kW.
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i serwisanta. urządzenia wyposażono w nowoczesny 
panel sterowania z wyświetlaczem LCD oraz pełną 
autodiagnostyką i wyświetlaniem kodów błędów.

Dodatkowa izolacja
Modulacja pracy oraz wykorzystanie energooszczęd-
nej pompy z regulacją obrotów wpływają na płyn-
ną pracę urządzenia, natomiast dodatkowa izolacja 
dźwiękochłonna na ciche funkcjonowanie. 
Zastosowane w kotłach ECOCONDENs gOLD PLus 
rozwiązania zapewniają niewielki pobór mocy przez 
urządzenia, co jest istotną i wyróżniającą cechą. urzą-
dzenia zostały zaprojektowane z uwzględnieniem 
wszelkich norm w szczególności w zakresie bezpie-
czeństwa oraz dyrektyw unijnych dot. efektywności 
i należą do klasy energetycznej A zarówno w zakre-
sie centralnego ogrzewania, jak również przygoto-
wania ciepłej wody użytkowej.  

Model 20 25 30
Moc cieplna (przy temp. 
80/60°C) 2,8-19 kW 2,8-24,5 kW 4,1-33,6 kW

Moc cieplna (przy temp. 
50/30°C) 3-21 kW 3-27 kW 4,5-36,9 kW

Obciążenie cieplne 2,8-19,5 kW 2,8-25,1 kW 4,2-34,2 kW
Sezonowa efektywność 
energetyczna ogrzewania 
pomieszczeń ηs

91% 90% 91%

Sprawność użyteczna 
kotła przy nominalnym 
obciążeniu i średniej 
temp. wody kotłowej 70°C

97,5% 97,6% 98,3%

Sprawność użyteczna 
kotła dla częściowego 
obciążenia kotła i temp. 
wody powrotnej 30°C

107,5% 107,8% 107,8%

Klasa sezonowej 
efektywności 
energetycznej ogrzewania 
pomieszczeń 

A

Maksymalne ciśnienie 
wody 3 bar

Maksymalna temperatura 
pracy c.o. 95°C

  W przypadku kotła przepływowego, jak sama 
nazwa wskazuje, ciepła woda podgrzewana jest na 
bieżąco, przepływając przez wymiennik ciepła. Oczy-
wiście musimy zdawać sobie sprawę, że ilość wody 
podgrzanej do zadanej temperatury, w określonym 
czasie, ma swoje granice, które wyznacza przede 
wszystkim moc urządzenia. Do zapewnienia większe-
go komfortu ciepłej wody należy zastosować kocioł 
współpracujący z zasobnikiem c.w.u.. Może to być roz-
wiązanie kompaktowe – kocioł wiszący z wbudowa-
nym zasobnikiem – lub też jednofunkcyjny kocioł wi-
szący współpracujący z zasobnikiem wolnostojącym.

Kotły jednofunkcyjne – dobór mocy
Moc kotła jednofunkcyjnego dobiera się w zależności 
od zapotrzebowania na ciepło do centralnego ogrze-
wania. gdy ma on współpracować z zasobnikiem, na-
leży dodatkowo uwzględnić moc potrzebną do pod-
grzania ciepłej wody. W kotle używanym do podgrzewu 
zasobnika c.w.u. o pojemności 100-160 litrów moc ko-
tła powinna wynosić co najmniej 24-35 kW. Wówczas 
woda w zasobniku będzie szybko ogrzewana, a prze-
rwy w pracy kotła na potrzeby c.o. – niezbyt długie. 

Na co zwrócić uwagę podczas doboru zasobnika
Na wstępie wymieniono podstawowe czynniki, na 
które należy zwrócić uwagę podczas doboru zasob-
nika. Oprócz tego trzeba sprawdzić:
- wartość jednoczesnego poboru c.w.u. – czas trwa-
nia takiego poboru,
- temperaturę wymaganą pobieranej c.w.u.,
- temperaturę zimnej wody doprowadzonej do za-
sobnika,
- temperaturę wody utrzymywaną w zasobniku.
Wybierając odpowiedni zasobnik, nie należy kie-
rować się jedynie jego pojemnością, ponieważ nie 
zawsze idzie to w parze z ekonomiczną eksploata-
cją. Wybierając zasobnik większy niż rzeczywiste 
potrzebny, co prawda nie będziemy mieli do czy-
nienia z niewystarczającą ilością ciepłej wody, na-
tomiast w okresach braku poboru c.w.u. kocioł bę-

Zawsze ciepła woda 
od Immergas 

Na co zwrócić uwagę przy doborze kotła z zasobnikiem

Podejmując decyzję 
związaną z wyborem 
sposobu produkcji 
ciepłej wody 
użytkowej, musimy 
wziąć pod uwagę 
wiele czynników. 
Przede wszystkim 
należy określić 
rodzaj punktów 
poboru c.w.u. 
(wanna, prysznic), 
ale też liczbę 
łazienek oraz liczbę 
domowników. 
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dzie spalał gaz na podtrzymanie zadanej temperatury 
wody w zasobniku. Dodatkową zaletą zastosowania 
zasobników jest możliwość podłączenia cyrkulacji cie-
płej wody tzw. trzeciej rurki, zapewniającej wypływ 
ciepłej wody z kranu w momencie jego odkręcenia. 

Należy tu pamiętać o dobrej izolacji termicznej tejże 
rury oraz prawidłowym sterowaniu. Brak odpowied-
niego sterowania oraz niewystarczająca izolacja bę-
dzie generować niepotrzebne straty ciepła i koszty. 
W porównaniu z kotłami przepływowymi, w których każ-
dy pobór wody powoduje zapłon palnika, kotły współ-
pracujące z zasobnikiem c.w.u. nie uruchamiają palnika 
przy każdym poborze wody. Kocioł przełączy się w tryb 
podgrzewu c.w.u. dopiero w momencie zarejestrowa-
nia spadku temperatury wody w zasobniku o określo-
ną wartość. Dzięki temu liczba zapłonów palnika jest 
znacznie mniejsza, co przekłada się na zużycie gazu.
W ofercie immergas znajdują się zasobniki o pojemności 
od 80 do nawet 2000 l. Do wyboru mamy modele wy-
konane ze stali emaliowanej, ze stali nierdzewnej oraz 
multiwalentne. Zasobniki mogą być zasilane przez: kotły 
gazowe, kotły stałopalne, kolektory słoneczne, kominki  
z płaszczem wodnym (turbo kominki) oraz inne nieza-
leżne źródła ciepła. Dzięki tak szerokiej ofercie z łatwo-
ścią można dobrać zasobnik o dopasowanej do potrzeb 
użytkowników pojemności.  

iMMErgAs POLsKA sp. z o.o.
93-231 Łódź, ul. Dostawcza 3a
tel. 42 649 36 00, faks 42 649 36 01
www.immergas.pl
biuro@immergas.pl
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viCTriX MAiOr 35 X TT 1 ErP

Na uwagę zasługuje tutaj nowa propozycja Immer-
gas – kondensacyjny kocioł jednofunkcyjny VICTRIX 
MAIOR 35 X TT 1 ERP. Charakteryzuje się bardzo 
szerokim zakresem modulacji mocy (10÷100%), ma 
również kompletny zawór trójdrożny z napędem w 
standardzie, elektronicznie sterowany zawór gazu 
oraz elektronicznie sterowaną pompę obiegową 
c.o. o małej konsumpcji energii elektrycznej.

Nowa odsłona Kongresu PORT PC już jesienią! 

W tym roku Polska Organizacja rozwoju Technologii 
Pomp Ciepła (POrT PC) obchodzi 5-lecie działalności. 
u podstaw aktywności POrT PC niezmiennie leżą cele 
związane z jakością wykonywanych instalacji z pompa-
mi ciepła, a także z rozwojem i wsparciem rynku pomp 
ciepła w Polsce. stowarzyszenie dostrzega także duży 
potencjał wykorzystania pomp ciepła w walce z proble-
mem niskiej emisji zanieczyszczeń, z którym boryka się 
wiele polskich miast i gmin – szczególnie w Polsce Po-
łudniowej. Tegoroczny v Kongres POrT PC zatytułowa-
ny „Najlepsze praktyki w likwidacji niskiej emisji” będzie 
bezpośrednio nawiązywał do tej tematyki. To co zainte-
resuje instalatorów i projektantów pomp ciepła to za-
powiedź wydania jesienią 2016 pierwszych, komplekso-
wych wytycznych doboru i instalacji z pompami ciepła.
Problem niskiej emisji związany jest między innymi  
z powszechnym stosowaniem urządzeń grzewczych nie-
spełniających minimalnych standardów emisji zanie-
czyszczeń (Ekoprojektu). Co więcej często zdarza się, że  
w przydomowych kotłowniach spalane są także śmieci. 
jednym z proponowanych rozwiązań tego problemu jest 
zamiana starszych kotłów węglowych na pompy ciepła. 
Zdaniem POrT PC przy odpowiednim wsparciu klientów 
końcowych, stosowanie pomp ciepła w większej skali 
może przyczynić się do znacznej i długotrwałej popra-
wy jakości powietrza. Takie rozwiązanie problemu niskiej 
emisji zostało mocno wsparte przez rząd chiński i szero-
ko zastosowane np. w północnych Chinach.
Organizatorzy v Kongresu POrT PC tym ra-
zem zdecydowali się na zupełnie nową formu-
łę wydarzenia. Po zakończeniu części ogólnej 
konferencja podzielona zostanie na dwie rów-
noległe sesje tematyczne w celu jak najlepsze-
go dopasowania tematyki do grona odbiorców. 
1. specjalnie dla przedstawicieli jednostek 
samorządu terytorialnego przewidziano pa-
nel tematyczny podczas którego zainte-
resowanym uczestnikom przedstawione i 

omówione zostaną założenia techniczne optymalnego 
programu dofinansowań do pomp ciepła – uwzględnia-
jącego m.in. czekające nas już wkrótce zmiany w warun-
kach technicznych nowych budynków. 
2. równolegle trwać będzie panel techniczny dla insta-
latorów, projektantów, architektów i osób zainteresowa-
nych dotyczący najważniejszych zagadnień związanych 
z opracowywanymi przez POrT PC kolejnymi wytycz-
nymi projektowania i wykonania instalacji z pompami 
ciepła oraz wytycznymi dla dolnych źródeł (w postaci 
wód gruntowych i powierzchniowych). uczestnicy pa-
nelu dowiedzą się między innymi jak korzystać z opra-
cowanych przez POrT PC narzędzi (Wytycznych POrT 
PC i arkuszy kalkulacyjnych).
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 konferencja odbędzie się podczas 
Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Ener-
getycznej RENEXPO 2016, tym razem 20 paździer-
nika (czwartek) 2016 r. w Warszawie. 
Rejestracja na wydarzenie rusza już wkrótce! 
www.portpc.pl.
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ryty takiego kotła sprawiają, że nie tylko zajmuje 
on niewiele miejsca. jest kotłem kondensacyjnym,  
a więc ma zamkniętą komorę spalania i nie pobiera 
powietrza z pomieszczenia, w którym stoi – można 
go więc zamontować w kuchni, łazience lub innym 
miejscu domu lub mieszkania (fot. 1), bez obawy, że 
będzie on powodował ich wychłodzenie lub zakłó-
cał pracę wentylacji. 
Pod względem dostarczania ciepłej wody kotły dwu-
funkcyjne nie są tak komfortowe, jak jednofunkcyjne, 
dlatego poleca się je przede wszystkim do domów  
i mieszkań, w których jest jedna łazienka. Dobrze też, 
by odległość kotła od najbardziej oddalonego punk-
tu poboru ciepłej wody nie była zbyt duża. 
Kotły dwufunkcyjne dobrze sprawdzą się zarówno  
w domach i mieszkaniach z grzejnikami, jak i z ogrze-
waniem podłogowym. Nie ma też znaczenia czy są 
one nowo budowane czy modernizowane. 
  
Dwufunkcyjne kotły ecoTEC pro VCW 
i ecoTEC plus VCW

vaillant oferuje różne modele nowoczesnych kon-
densacyjnych kotłów dwufunkcyjnych wiszących. 
Cechuje je elegancki i nowoczesny wygląd, dzięki 
czemu łatwo je wkomponować na przykład w rząd 
wiszących szafek kuchennych. są one wyjątkowo 
lekkie i małe – mają 72 cm wysokości, 44 cm szero-
kości i niecałe 34 cm głębokości.
Dwufunkcyjne kotły marki vaillant – wyprodukowane 
przy zastosowaniu najnowszych technologii grzew-
czych – są trwałe i niezawodne oraz bardzo bezpiecz-
ne i ekonomiczne w użytkowaniu. 

Kocioł ecoTEC pro VCW (fot. 2 i 3) ma zaskakująco 
wysoką wydajność w przygotowaniu ciepłej wody. 
jest on wyposażony w funkcję „ciepłego startu”, co 
oznacza, że jest w nim zawsze niewielka ilość gorącej 
wody, która wypływa prawie natychmiast po otwo-
rzeniu baterii. Dzięki automatycznej regulacji spala-
nia, kotły te cechuje bardzo wysoki stopień wyko-

  Kocioł jednofunkcyjny dostarcza ciepło, które 
– przez odpowiednie rozwiązania instalacyjne i ste-
rowanie – jest zużywane do ogrzewania domu oraz 
wody do mycia, gromadzonej w oddzielnym zbiorni-
ku. Kocioł dwufunkcyjny z kolei można by porównać 

do gazowego, przepływowego podgrzewacza wody 
(bardzo kiedyś popularnego piecyka kąpielowego), 
który dodatkowo został wyposażony w możliwość 
ogrzewania domu. W tej analogii jest coś dosłow-
nego, ponieważ kocioł dwufunkcyjny ogrzewa dom 

tylko wtedy, gdy mieszkańcy nie korzystają z ciepłej 
wody, której dostarczenie jest dla niego priorytetem.
Największymi zaletami gazowego kotła dwufunk-
cyjnego są jego niewielkie wymiary oraz stosunko-
wo niskie koszty zakupu i eksploatacji. Małe gaba-

Kondensacyjny kocioł jednofunkcyjny 
wraz z odpowiednio dużym zasobnikiem 
zabiera na tyle sporo miejsca, że 
zainstalowanie go w małych domach 
może być utrudnione. Podobnie 
jest z mieszkaniami w budynkach 
wielorodzinnych, w których ogrzewanie  
i przygotowanie ciepłej wody ma zapewnić 
indywidualne urządzenie grzewcze. W tych 
sytuacjach dobrym rozwiązaniem jest 
niewielki, wiszący kocioł dwufunkcyjny.

Vaillant radzi: dwufunkcyjny 
alternatywą dla jednofunkcyjnego

Może być z lub bez zasobnika

1   Kocioł dwufunkcyjny można zamontować prawie w każdym miejscu domu lub mieszkania, 
także na zapleczu salonu
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więc zamontować w kuchni, łazience lub korytarzu. 
ecoTEC plus vCW ma duży, 19-płytowy wymiennik, 
funkcję „ciepły start” oraz system Aqua Comfort Plus 
poprawiający komfort korzystania z ciepłej wody na-
wet z kilku punktów jednocześnie, dzięki zwiększe-
niu – w trakcie jej pobierania – mocy kotła o ponad 
20%. jest on też wyposażony w funkcję Comfort  
Backup, dzięki czemu zapewnia dostawy ciepła tak-
że w sytuacjach awaryjnych. 
Kocioł ecoTEC vC plus ma przyjazny w obsłudze in-
tuicyjny panel sterujący z czytelnym wyświetlaczem. 
spełnia też restrykcyjne wymogi dyrektywy ErP, a za 
swój nowoczesny design został nagrodzony presti-
żową nagrodą if 2013.

Dwufunkcyjny z zasobnikiem – ecoTEC plus VCW  
z actoSTOR VIH CL 20 S
Bardzo korzystnym rozwiązaniem, zwiększają-
cym komfort zaopatrzenia mieszkańców w ciepłą 
wodę, jest połączenie kotła ecoTEC plus vCW z war-
stwowym zasobnikiem ciepłej wody actosTOr vih  
CL 20 s (fot. 6). 
actosTOr vih CL 20 s to płaski zasobnik, o głę-
bokości niecałych 20 cm, który jest montowany za 
kotłem (fot. 7). Mieści się w nim zaledwie 20 litrów 
wody, a jest w stanie dostarczyć od razu 70 litrów 
ciepłej wody.
Zasobniki actosTOr vih CL 20 s są bardzo trwałe, 
ponieważ wykonuje się je ze stali szlachetnej.  

rzystania gazu. Podobnie jest z energią elektryczną, 
zużywaną przez automatyczną, dwustopniową pom-
pę o wysokiej sprawności. Wszystko to przekłada 
się oczywiście na mniejsze rachunki za energię oraz 
ochronę środowiska naturalnego. 

Kocioł ecoTEC plus VCW (fot. 4 i 5) to także dwufunk-
cyjne urządzenie grzewcze, niezawodne w ogrzewaniu 
niedużych domów lub mieszkań oraz w przygotowa-
niu w nich ciepłej wody. Ma on takie same niewiel-
kie wymiary jak kocioł ecoTEC pro vCW – można go 

vaillant saunier Duval sp. z o.o.
al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa
infolinia: 801 804 444
tel. 22 323 01 00, faks 22 323 01 13
www.vaillant.pl, vaillant@vaillant.pl
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4   Kocioł dwufunkcyjny ecoTEC plus vCW 5  Wnętrze kotła ecoTEC plus vCW

6   Warstwowy zasobnik ciepłej wody 
actosTOr vih CL 20 s o pojemności 20 l

7   Zasobnik actosTOr vih CL 20 s montuje się 
za kotłem ecoTEC plus vCW

2   Kocioł dwufunkcyjny ecoTEC pro vCW 3   Wnętrze kotła ecoTEC pro vCW 
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  Kilka miesięcy sprzedaży pokazało, że to był wła-
ściwy kierunek, bowiem nowe urządzenia – w porów-
naniu do swoich poprzedników cechują się przede 
wszystkim łatwiejszą obsługą i większym zakresem 
opcji oferowanych użytkownikom. Warto też wspo-
mnieć, że vitodens 200-W zdobył uznanie jury i zdo-
był Złoty Medal Targów instalacje 2016.
To co od razu rzuca się w oczy, to nowe regulatory 
kotłów. A przyglądając się im dokładniej, zauważy-
my, że ich obsługa jest jeszcze łatwiejsza i daje nowe 
możliwości użytkownikom.
Kotły wiszące i kompaktowe wyposażone są w re-
gulator z dużym kolorowym wyświetlaczem do-
tykowym, o przekątnej niemal 13 cm. Dodatkowa 
funkcja – Menadżer energii – pozwala w pełni kon-

Wraz z wiosną firma Viessmann 
wprowadziła na polski rynek nowe kotły 
kondensacyjne z rodziny Vitodens  
o mocy od 1,8 do 35 kW: wiszące 
Vitodens 200-W, wiszące z zabudowanym 
zasobnikiem c.w.u. Vitodens 222-W oraz 
stojące kotły kompaktowe: Vitodens 222-F  
ze zbiornikiem warstwowym c.w.u. lub 
wyposażonym w wężownicę grzewczą  
i Vitodens 242-F z możliwością podłączenia 
instalacji kolektorów słonecznych.

Kondensacyjne nowości w rodzinie kotłów 
Vitodens 200-W/222-W/222-F/242-F

Viessmann stawia na maksymalnie oszczędne ogrzewanie gazem

Zalety dla partnerów handlowych
 � Łatwa konfiguracja instalacji z wykorzystaniem grafiki
 � Szybkie, wspomagane przez asystenta uruchomienie instalacji
 � Nowy system szybkozłączek hydraulicznych, do montażu kotła na konsoli 

– bez użycia narzędzi
 � Prostsza modernizacja kotłowni dzięki zwiększonemu odstępowi przyłączy 

wodnych od ściany 
 � Automatyczne dopasowanie ilości powietrza do spalania w zależności od zmie

niających sie warunków otoczenia, np. przy silnym wietrze
 �  

Zalety dla użytkowników
 � Atrakcyjny wygląd i wysoki komfort obsługi za pomocą kolorowego wyświetla

cza dotykowego z wyświetlaniem tekstu i obsługą grafiki
 � Możliwość tworzenia ulubionych programów
 � Cicha praca dzięki dodatkowej izolacji akustycznej obudowy kotła.
 � Najniższe z możliwych koszty ogrzewanie gazem: optymalizacja czasu pracy 

kotła, kontrola jakości spalania, planik promiennikowy MatriX, szeroki zakres 
modulacji mocy grzewczej.

 � Menadżer energii: zużycie gazu i energii elektrycznej; aktualna moc z jaką 
pracuje kocioł; rozkład temperatury w zbiorniku c.w.u.; uzyski energii z instalacji 
kolektorów słonecznych 

 � Niezawodną i długowieczną pracę gwarantuje zastosowanie wysokiej jakości 
stali szlachetnej.

 � 10 lat gwarancji na wymiennik ciepła InoxRadial.

Cechy produktu
 � Sprawność znormalizowana:  

98% (Hs)/109% (Hi)
 � Zakres modulacji mocy: 1:10, maksymalnie 

1:19
 � Palnik cylindryczny i wymiennik ciepła  

InoxRadial z wysokiej jakości stali szla
chetnej

 � 5calowy, kolorowy wyświetlacz dotykowy 
funkcją pomocy i systemem kontroli energii

 � Cicha praca dzięki dodatkowej izolacji aku
stycznej i cieplnej obudowy

Menadżer energii

3

4

2
1

Vitodens 200-W
1  Wymiennik ciepła InoxRadial 
2  Cylindryczny palnik MatriX 

z systemem regulacji spalania 
Lambda Control Pro Plus

3  Regulator Vitotronic
4  Naczynie przeponowe 

6/7

1  wymiennik ciepła Inox-Radial
2  cylindryczny palnik MatriX z systemem regulacji 

spalania Lambda Control Pro Plus
3  kolorowy, dotykowy regulator Vitotronic
4  naczynie przeponowe

Budowa przykładowego kotła z rodziny vitodens 
–	Vitodens	200.	Cechy	produktu:	•	sprawność	
znormalizowana	98%	(Hs)/109%	(Hi)	•	zakres	
modulacji	mocy:	1:10,	maksymalnie	1:19	•	palnik	
cylindryczny i wymiennik ciepła inox-radial  
z	wysokiej	jakości	stali	szlachetnej	•	5-calowy,	
kolorowy wyświetlacz dotykowy z funkcją pomocy 
i	systemem	kontroli	energii	•	Cicha	praca	dzięki	
dodatkowej izolacji akustycznej i cieplnej obudowy
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trolować pracę instalacji, np: zużycie gazu, zużycie 
energii elektrycznej; aktualną moc, z jaką pracuje 
kocioł; rozkład temperatury w zbiorniku c.w.u.; uzy-
ski energii z instalacji kolektorów słonecznych. rów-
nież poza domem użytkownik, jak i serwisant może 
w pełni kontrolować pracę kotła i instalacji za po-
mocą urządzeń mobilnych.

Wyjątkowo oszczędne ogrzewanie
Nowe kotły jeszcze lepiej dopasowują się do zapo-
trzebowania na ciepło budynku - w jeszcze
większym stopniu oszczędzając paliwo. system kon-
troli i optymalizacji dostarczania ciepła, system kon-
troli jakości gazu i bardzo szeroki zakres modulacji 
mocy grzewczej, maksymalnie 1:19, pozwalają na 

wyjątkowo oszczędne ogrzewanie nowych budyn-
ków i modernizowanych.

Możliwość podłączenia w domu do sieci i Internetu
Za pośrednictwem internetu istnieje możliwość zdal-
nego sterowania/zarządzania kotłem oraz instala-
cją grzewczą. Korzystając z domowej sieci LAN lub 

WLAN oraz dedykowanej na smartfony i tablety apli-
kacji, można sterować kotłem z dowolnego miejsca.
W zależności od standardu komunikacji interneto-
wej dla urządzenia oferowane są odpowiednie wy-
posażenie dodatkowe: dla łącza przewodowego 
(LAN) vitocom 100 LAN1 oraz łącza bezprzewodo-
wego (WLAN) vitoconnect 100.  

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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viessmann uczestnikom Programu instalator aktualnie proponuje:

1. Akcja Lato 2016 – to już ostatni 
moment, by zdobyć PODWÓJNĄ 
premię

Akcja Lato 2016 powoli zbliża się do końca. 
Tylko do 31 sierpnia 2016 roku możesz zdobyć 
PODWÓJNĄ premię za montaż:
•	kotłów	Vitodens	2xx,
•	pomp	ciepła	z	oferty	Viessmann.

uwaga! W Akcji bierzemy pod uwagę datę monta-
żu i zgłoszenia urządzenia w Programie! Masz py-
tania? skontaktuj się z nami: tel. 782 756 666 (czyn-
ny pon-pt w godzinach 9-17).

2. Program Spokojna Głowa – 
podwójna premia za pompę ciepła 
dla Ciebie + pakiet korzyści dla 
Twojego klienta!

Akcja Lato nie jest jedyną szansą na dodatkowe zy-
ski dla Twojej firmy w sezonie letnim.
viessmann organizuje równolegle Program spokoj-
na głowa. Ma on zachęcić klientów końcowych do 
montażu pomp ciepła.
Program spokojna głowa to także szansa dla Two-
jej firmy na dodatkowe zlecenia:
•	na	montaż	i	uruchomienie	pompy	ciepła,
•	na	konserwację	pompy	w	późniejszym	czasie.

jakie są zasady Programu spokojna głowa?
•	Program	Spokojna	Głowa	obejmuje	wszystkie	pom-
py ciepła (powietrzne i gruntowe) zakupione przez 
klientów końcowych od 01.06 do 30.09.2016 roku.

•	Do	każdej	zakupionej	pompy	ciepła	klient	koń-
cowy otrzymuje usługę uruchomienia oraz kon-
serwacji pompy ciepła (to mogą być zlecenia wła-
śnie dla Ciebie). 
Program obejmuje także dodatkowe korzyści, 
świadczone przez viessmann (m.in. zdalny moni-
toring i wsparcie techniczne przez telefon).

Co możesz zrobić, by zdobyć zlecenia w ramach 
Programu?
→ jeśli masz klientów, którzy wahali się nad zakupem 
pompy ciepła – powiedz im o Programie spokojna 
głowa. Być może właśnie teraz podejmą decyzję.
→ Dla każdej pompy zamontowanej i zarejestrowa-
nej przed 31.08.2016 roku otrzymujesz oczywiście 
podwójną premię (w ramach Akcji Lato).
szczegółowe informacje o Programie spokojna gło-
wa znajdziesz w serwisie viessmann- Pakiet spo-
kojna głowa.

Kotły Vitodens mają zabudowany 
wymiennik InoXRadial. wykonany 
ze stali antykorozyjnej o oznacze-
niu 1.4571, która charakteryzu-
je się najwyższą odpornością na 
szkodliwe działanie kondensatu. 
Wymiennik ten ma także gładkie 
powierzchnie, dzięki czemu spły-
wający kondensat oczyszcza je z za-
brudzeń, które dostają się do ko-
mory spalania wraz z powietrzem. 
Technologia ta sprawia, że produ-
cent udziela na wymiennik 10-let-
niej gwarancji.

http://www.instalreporter.pl
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łów) to kolejne cechy, które wyróżniają ten kocioł 
spośród innych dostępnych na rynku.
Ponadto urządzenia CgB-2 za sprawą trwałej konstruk-
cji i wbudowanej izolacji wewnętrznej, zapewniają ciche 
działanie i stabilną pracę systemu grzewczego. Kocioł 
ten ma płynnie regulowaną moc już od 1,8 kW (CgB-2  
14 kW) i występuje w trzech wielkościach: 14, 20 i 24. 
Podłączając zasobnik, należy mieć na uwadze, że nie 
tylko wydajność kotła ma znaczenie dla zagwaran-
towania c.w.u. Niemniej ważna jest jakość i budowa 
zasobnika. jeśli zależy nam na krótkim czasie na-
grzewania wody i wysokiej wydajności c.w.u., warto 
rozważyć zakup zasobnika sE-2 firmy Wolf. Bardzo 

 Propozycja nr 1: kocioł CGB-2 i zasobnik SE-2
W ofercie firmy Wolf dostępnych jest wiele urządzeń, 
które zagwarantują ciepłą wodę i ogrzewanie po-
mieszczeń. jednym z nich jest jednofunkcyjny ko-
cioł kondensacyjny CgB-2 dedykowany właśnie 
domowym systemom ogrzewania i podgrzewa-
nia c.w.u. Charakteryzuje go zamknięta komora 
spalania, praca zależna i niezależna od powietrza  
w pomieszczeniu oraz wysoka sprawność znorma-
lizowana (do 110% hi). seryjnie wbudowane naczy-

nie wzbiorcze i wysocewydajna pompa, łatwy po-
miar parametrów spalin dzięki zabudowanym na 
kotle króćcom pomiarowym, a także szybki mon-
taż, prosta obsługa oraz łatwa konserwacja (dzięki 
wygodnemu dostępowi do wszystkich podzespo-

Aby zapewnić użytkownikom komfort termiczny ciepłej wody użytkowej do 
współpracy z jednofunkcyjnymi kotłami kondensacyjnymi, trzeba dobrać zasobnik 
o odpowiedniej pojemności i budowie. 
Dostępne na rynku zasobniki różnią się 
między sobą konstrukcją, pojemnością, 
rodzajem wymiennika ciepła, kształtem, 
sposobem montażu i wieloma innymi 
cechami. Czasem trudno podjąć decyzję 
o wyborze, mając do dyspozycji bardzo 
szeroką ofertę produktową i wybrać 
odpowiednie urządzenie.

Kotły i zasobniki od Wolfa dobrym wyborem
Optymalne rozwiązanie dla różnych potrzeb: kocioł CGB-2 z zasobnikiem SE-2 lub FGB z zasobnikiem FSW

Jedną z najważniejszych cech urządzenia jest zastosowanie adaptacyjnego, samo-
kalibrującego się zaworu gazowego, który samoczynnie dostosowuje się do jakości 
spalanego gazu. Wykorzystana w urządzeniu CGB-2 innowacyjna technologia  
Bluestream pozwala natomiast na inteligentne zarządzanie pracą pompy w celu 
osiągnięcia najlepszych parametrów kondensacji, gwarantuje minimalne zużycie 
energii podczas trybu czuwania, a także odpowiada za dłuższą żywotność kotła. Propozycja nr 1

http://www.instalreporter.pl
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fgB pracować zgodnie z klasą energooszczędności 
A. Dodatkowe elementy, takie jak zawór bezpieczeń-
stwa, syfon kondensatu, naczynie wzbiorcze, odpo-
wietrznik i klapa spalin (dla kilku kotłów w jednym 
systemie spalinowym) są w standardzie wyposażenia. 
Konstrukcja komory spalania jest zoptymalizowana 
na bardzo czyste spalanie i skuteczny zakres modula-
cji 1:6. Wbudowany sterownik umożliwiający regulację 
pogodową (czujnik jako wyposażenie dodatkowe) jest 
kompatybilny ze wszystkimi sterownikami marki Wolf. 
Dodatkowe wyposażenie o moduł komunikacji inter-
netowej isM7e zapewnia łączność z urządzeniem z każ-
dego miejsca na świecie, gdzie dostępny jest internet.
Zasobniki fsW dedykowane do pracy z kotłem fgB 
to okrągłe stojące zbiorniki ze wszystkimi przyłącza-
mi od góry i spiralną wężownicę o dużej powierzchni 
grzewczej.  Zbiornik zasobnika fsW wykonany jest  
z blachy stalowej pokrytej wewnątrz warstwą spe-

cjalnej emalii ceramicznej. Dodatkowe zabezpiecze-
nie antykorozyjne zasobnika stanowi anoda magne-
zowa, działanie której opiera się na wykorzystaniu 
różnicy potencjałów elektrochemicznych materiału 
zasobnika i anody. 
izolację termiczną zasobnika tworzy 40 mm warstwa 
bezfreonowej pianki poliuretanowej, osłoniętej obu-
dową wykonaną z cienkiej blachy stalowej pokrytej 
farbą proszkową oraz dolną i górną pokrywą wyko-
naną z tworzywa sztucznego. 
Niewątpliwą zaletą instalacji kotła fgB wraz z zasob-
nikiem fsW jest jego korzystna cena, przy zachowa-
niu najwyższej jakości produktów marki Wolf. Owe 
rozwiązanie skierowane jest do wszystkich tych, któ-
rzy cenią efektywność, jakość, ale także przystępną 
cenę. W ofercie firmy Wolf znajdują się pakiety opar-
te na tych urządzeniach do wyposażenia komplet-
nej kotłowni.  

dobre parametry techniczne tego urządzenia to za-
sługa m.in. wężownicy o dużej powierzchni wymia-
ny ciepła. Zasobnik wyposażony jest w przyłącze dla 
dodatkowego ogrzewania elektrycznego, a jego po-
jemność wynosi od 150 do 750 l. Do jego zalet należą 
łatwy dostęp do otworu rewizyjnego umożliwiający 
konserwację oraz izolacja ze sztywnej pianki poliure-
tanowej zapewniająca skuteczną izolację termiczną. 
Warto też podkreślić, że wewnętrzna ściana zasob-
nika została zabezpieczona przed korozją podwójną 

warstwą emalii oraz dodatkowo anodą magnezową. 
Wybór kotła i zasobnika tej samej marki daje dodat-
kowe korzyści dla użytkowników końcowych (np. 
5-letnia gwarancja, większa wydajność i energoosz-
czędność systemu), jak i dla instalatorów (łatwość 
montażu, wsparcie techniczne ze strony producenta).

Propozycja nr 2: kocioł FGB i zasobnik FSW
innym rozwiązaniem, które dostarczy wysoki kom-
fort cieplny i duży wydatek c.w.u., jest system opar-
ty na najnowszym kotle kondensacyjnym marki Wolf 
o nazwie fgB oraz specjalnie dedykowanym do 
niego zasobniku fsW o pojemności 120 lub 150 l.  
Kocioł fgB – 28/35 oferuje wszystko, czego potrze-
buje zaawansowany wiszący kocioł kondensacyj-
ny do pracy z gazem ziemnym lub LPg, zachowując 
przy tym optymalną cenę.
Wewnętrzne elementy urządzenia wykonane są  
z bardzo solidnych i wytrzymałych materiałów, ta-
kich jak rury miedziane, aluminiowo-krzemowy wy-
miennik ciepła, czy też kompozytowy blok hydrau-
liczny. Pompa i wentylator o wysokiej sprawności 
wraz z wymiennikiem ciepła o wysokiej przewodno-
ści cieplnej pozwala rozwiązaniu opartemu na kotle Wolf Technika grzewcza sp. z o.o.

sokołów, ul. sokołowska 36, 05-806 Komorów k. Warszawy
tel. 22 720 69 01, fax 22 720 69 02
wolf@wolf-polska.pl, www.wolf-polska.pl

Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie
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Kocioł CgB-2 i zasobnik sE-2 – docenione rozwiązanie 
przez uczestników programu „Dom Marzeń”

O wysokiej jakości takiego rozwiązania świad-
czy fakt, że zostało ono wybrane przez uczest-
ników programu „Dom Marzeń” – telewizyjne-
go show emitowanego na antenie stacji TvN  
w każdą sobotę o godz. 20.00., a finał 31 sierp-
nia 2016 r. w środę. Źródło ciepła oparte na jed-
nofunkcyjnym kotle kondensacyjnym CgB-2-24 
wraz z zasobnikiem sE-2 o pojemności 150 l za-
gwarantuje uczestnikom komfort cieplny w ich 
nowym domu, a także umożliwi stały dostęp do 

ciepłej wody.  Do tego 5-letnia gwarancja i moż-
liwość zdalnego sterowania systemem ogrzewa-
nia za pomocą smartfona, laptopa czy kompu-
tera (dzięki zainstalowaniu modułu LAN/WLAN 
isM7i), zapewni mieszkańcom wysoki komfort 
użytkowania takiego rozwiązania. Wszystkie 
te udogodnienia i ulepszenia zamknięte zosta-
ły w nowoczesnej i eleganckiej obudowie urzą-
dzeń, co ma znaczenie w nowoczesnym bu-
downictwie.

Propozycja nr 2

http://www.instalreporter.pl
mailto:wolf@wolf-polska.pl
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  Grzejnik jest elementem instalacji centralne-
go ogrzewania, kupowanym z reguły na kilkanaście 
lat. Dlatego też przy zakupie zwracamy szczególną 
uwagę na rzeczy, które spełniają nasze wymagania. 
Podstawowe informacje na temat produktu znajdu-
ją się na tzw. etykiecie, na której są umieszczone ta-
kie dane, jak: nazwa grzejnika, numer katalogowy, 
długość, wysokość, typ, waga, maksymalna tempe-
ratura pracy i maksymalne ciśnienie, ikony obrazko-
we, kod kreskowy (EAN), numer kontrolny, normalna 
moc cieplna dla Φ50 i Φ30 oraz równanie normalnej 
charakterystyki cieplnej danego typu grzejnika, dane 
adresowe producenta wraz z danymi stron interne-
towych, dane dotyczące dokumentu, jakim jest de-
klaracja właściwości użytkowych (DoP – Declaration 
of Performance), numer normy, na podstawie której 
wypisana jest wydajność cieplna, informacje opiso-

we dotyczące systemu grzewczego, klasa odpor-
ności na ogień, emisja substancji szkodliwych, kla-
sa odporności na mniejsze  uszkodzenia, szczelność  
i wytrzymałość pod ciśnieniem, odporność na koro-
zję (rys. 1 – przykładowa etykieta grzejnika). 

Dokumenty podstawowe 
dla grzejników

Znak CE. W Polsce, jako kraju członkowskim unii Euro-
pejskiej, najważniejszym oznaczeniem świadczącym o 
dopuszczeniu danego produktu do obrotu i stosowa-
nia w budownictwie oraz o zgodności z normą europej-
ską jest oznakowanie CE – widoczne także na etykiecie. 

Deklaracja właściwości użytkowych. jeśli dla da-
nego wyrobu budowlanego wydano odpowiednie 

zharmonizowane normy europejskie w wydaniu kra-
jowym, producenci wystawiają na tej podstawie 
deklarację właściwości użytkowych (DoP). jest to 
dokument, która potwierdza spełnienie wymagań 
systemu oceny zgodności wyrobu z normą. Dekla-
racja składa się z dwóch części: ogólnodostępnej – 
dla grzejników są to dwie strony (rys. 2 – przykłado-
wa deklaracja właściwości użytkowych) oraz części 
dotyczącej już poszczególnych wszystkich typów  
i rozmiarów produktów u danego producenta (i jest 
to nawet kilkadziesiąt stron) – są to tzw. aneksy do 
właściwej deklaracji.

Gwarancja producenta. Oprócz znaków zgodności 
z polskimi i unijnymi normami przy wyborze grzej-

nika warto też zwrócić uwagę na to, czy producent 
potwierdza jakość swoich wyrobów poprzez wysta-
wianie odpowiedniej gwarancji. 
W wielu przypadkach, kupując w Polsce urządze-
nia grzewcze, klienci otrzymują gwarancję od sprze-
dawcy. Najlepiej jest jednak polegać na gwarancji 
wystawionej przez producenta, w której znajdują 
się też wszelkie informacje o przeznaczeniu grzej-
ników, w tym również zalecenie, że grzejniki płyto-
we (bez dodatkowej warstwy ochronnej) nie powin-
ny być montowane w pomieszczeniach o wysokiej 
wilgotności jak np. łazienki, gdyż w takich przy-
padkach nie będzie obowiązywała na nie gwaran-
cja producenta.

Atest higieniczny – wczoraj i dziś

Bardzo często producenci przedstawiają dla swo-
ich grzejników dodatkowe dokumenty potwierdza-
jące posiadanie pewnych cech dających możliwość 
zastosowań szczególnych (np. dla obiektów służby 

Wszystkie materiały budowlane oferowane na rynku polskim muszą mieć odpowiednie dokumenty 
dopuszczające je do obrotu. Dotyczy to także urządzeń grzewczych, jakimi są grzejniki. Jakie dokumenty 
musi lub może posiadać producent, aby dane urządzenie było można zamontować w budynku o konkretnym 
przeznaczeniu? Jakie są przepisy, jak do nich podchodzimy w życiu codziennym…  
i czy je przestrzegamy? Czy zawsze w dokumentach jest wszystko napisane i zrozumiałe?

Brak wymagań odnośnie 
grzejników stosowanych  
w szpitalach?

Grzejniki higieniczne – życie a przepisy, w tym o atestach higienicznych

tomaSz Podleś

1   Przykładowa etykieta grzejnika
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2   Przykładowa deklaracja 
właściwości użytkowych
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czynając od roku 1992. Każde kolejne rozporządze-
nie uchylało postanowienia swojego „poprzednika”. 
Poniżej rozporządzenia i odpowiednie zapisy ułożo-
ne chronologicznie:

I. Rozporządzenie ministra zdrowia  
z dnia 21.09.1992 r. (Dz.U. Nr 74 Poz. 366) 
(nieobowiązujące)
rozdział v – Wymagania dotyczące instalacji
4. grzejniki powinny być zainstalowane nie niżej niż 
12 cm od podłogi i nie bliżej niż 6 cm od lica ściany 
wykończonej, a w pomieszczeniach o podwyższonej 
aseptyce (np. sale zabiegowe, boksy jałowe, przygo-
towalnie płynów infuzyjnych, centralna sterylizator-
nia, sale pooparzeniowe itp.) – minimum 10 cm od 
lica ściany wykończonej. grzejniki powinny być gład-
kie, łatwe do czyszczenia. Nie dopuszcza się insta-
lowania grzejników z rur ożebrowanych oraz ogrze-
wania podłogowego i sufitowego.

II. Rozporządzenie ministra zdrowia  
z dnia 22.06.2005 r. (Dz.U. Nr 116 Poz. 985) 
(nieobowiązujące)
rozdział vi – Wymagania dotyczące instalacji
§65
1. grzejniki powinny być mocowane do ściany nie ni-

żej niż 0,1 m od podłogi i nie bliżej niż 0,1 m od lica 
ściany wykończonej. W zakładach opieki zdrowotnej 
wpisanych do rejestru zakładów opieki zdrowotnej 
przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia 
dopuszcza się, z wyjątkiem pomieszczeń o podwyż-
szonej aseptyce, zainstalowanie grzejników nie bli-
żej niż 0,06 m od lica ściany wykończonej.
2. grzejniki powinny być gładkie, umożliwiające ich 
mycie i utrzymanie w czystości.
3. Nie dopuszcza się ogrzewania sufitowego oraz in-
stalowania grzejników z rur ożebrowanych, z wyjąt-
kiem pomieszczeń technicznych.

III. Rozporządzenie ministra zdrowia  
z dnia 10.11.2006 r. (Dz.U. Nr 213 Poz. 1568)  
(nieobowiązujące)
rozdział vi – Wymagania dotyczące instalacji
§47
instalacja grzejnika powinna umożliwiać utrzymanie 
w czystości grzejnika, ściany i podłogi.

IV. Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 
2.02.2011 r. (Dz.U. Nr 31 Poz. 158) 
rozdział vi – Wymagania dotyczące instalacji
Brak jakichkolwiek zapisów na temat instalowania 
grzejników!

zdrowia, przychodni lekarskich, gabinetów stoma-
tologicznych, itp.) w postaci atestów higienicznych.  
Z nimi wiąże się bardzo ciekawa i interesująca historia, 
która pokazuje nam, jak się mają przepisy obowiązują-
ce w danym okresie, a jak podchodzą do tego inwesto-
rzy, wykonawcy oraz inspektorzy czy też inne organy 
urzędowe, których podpis i pieczątka jest obligatoryjna  
w późniejszym procesie ubiegania się o otrzymanie po-
zwolenia na użytkowanie. Okazuje się bowiem, że ak-
tualnie sprawa nie jest tak oczywista i jednoznaczna, 
jakbyśmy sobie wyobrażali i ciągnie się to już kilka lat.

Aktualnie bardzo ciężko jest znaleźć atest higieniczny 
na grzejniki higieniczne danego producenta, ponie-
waż większość z nich nie udostępnia tego dokumentu 
na stronie internetowej z różnych powodów (np. atest 
higieniczny stracił ważność) lub tylko jest zamiesz-
czony skan pisma z Państwowego Zakładu higieny. 
Bazując na ogólnodostępnych atestach higienicznych  
i uzyskanych od różnych producentów starych do-
kumentach, dotyczących przecież takich samych lub 
podobnych grzejników można natknąć się na zawarte 
w nich zapisy, które diametralnie różnią się od siebie.
A mianowicie:

1. Maksymalna dopuszczalna wysokość objętych ate-
stami grzejników to 60 cm lub 65 cm (…czyli grzejni-
ki o wysokości np. 75 cm lub 90 cm nie są w ten spo-
sób dopuszczone do tego rodzaju zastosowań?).
2. jeden z producentów ma zapis, że odległość miedzy 
płytami grzewczymi nie może być mniejsza niż 6 cm, 
podczas gdy inni producenci takich ograniczeń nie mają.
3. różnią się także zapisy dotyczące przeznaczenia 
stosowania grzejników. Niektórzy wytwórcy mają 
wyszczególnione skrupulatnie, do jakich budynków 
są one przeznaczone, natomiast pozostali mają to 
opisane w sposób „ogólnikowy” – bez podawania 
nawet typów i rodzaju obiektów.
4. Część producentów posiada atest na grzejniki hi-
gieniczne tylko typu 10 i 20, podczas gdzie pozosta-
li mają taki dokument także na typ 30.
5. różnice występują także w zapisach dotyczących od-
ległości montażowych od podłogi i od spodu parapetu.
6. Czasami są zapisy dotyczące wymagań odpowied-
nich systemów zamocowań.
7. Niektóre atesty są bez żadnych ograniczeń, bez wy-
pisywania nawet typów grzejnika – zawierają same 
nazwy grzejnika. Nie ma w nich ograniczeń co do wy-
sokości, odległości między płytami oraz odległości 
montażowych, itp.

Z czego zatem wynikają tak znaczące, z punktu wi-
dzenia możliwości zastosowania, różnice pomiędzy 
zapisami zawartymi w poszczególnych atestach hi-
gienicznych na grzejniki płytowe przeznaczone do 
montażu w obiektach opieki zdrowotnej? Odpowiedź 
po części jest bardzo prosta – wynika to z daty wy-
stawienia takiego atestu higienicznego, a co za tym 
idzie obowiązującego w danym okresie czasu aktu 
prawnego w postaci rozporządzenia ministra zdrowia 
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny 
odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym 
pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowot-
nej, zawierającego także wymagania dotyczące in-
stalacji grzewczej. Prześledźmy więc historię zmian 
tego rozporządzenia na przełomie kilkunastu lat za-

Grzejnik higieniczny lub często na-
zywany także szpitalnym, zwyczajo-
wo składa się jedynie z samych płyt 
grzewczych i nie ma żadnych ele-
mentów konwekcyjnych pomiędzy 
płytami oraz nie ma żadnych osłon, 
zarówno bocznych, jak i górnej. 
Praktycznie rzecz biorąc, u wszyst-
kich producentów oznaczane są one 
w sposób następujący: typ 10 (jedna 
płyta grzewcza), typ 20 (dwie płyty 
grzewcze), typ 30 (trzy płyty grzew-
cze) (rys. 3 – przykładowy grzejnik 
higieniczny). 
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V. Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 
26.06.2012 r. (Dz.U. Poz. 739 z roku 2012) 
rozdział vi – Wymagania dotyczące instalacji
Brak jakichkolwiek zapisów na temat instalowania 
grzejników !

Bez wymagań, ale atest higieniczny 
mile widziany, czyli „niezbędny” 
dokument dodatkowy?

jak pokazuje historia zmian zapisów w rozporządze-
niach odnośnie wymagań dotyczących montażu in-
stalacji grzewczej na przestrzeni ponad 20 lat, mamy 
już pewną wiedzę, skąd mogły się wziąć różne zapisy 
w wymaganiach dodatkowych w atestach higienicz-
nych wystawianych dla różnych producentów grzej-
ników. Dwa ostatnie rozporządzenia ministra zdro-
wia nie zawierają żadnej wzmianki na temat instalacji 
centralnego ogrzewania, żadnych zapisów formułu-
jących konkretne wymagania montażowe, odległo-
ściowe, nie ma nic na temat, jakie typy grzejników 
można stosować w obiektach służby zdrowia. Czy 
zatem ustawodawca pozostawił nam w tym zakresie 
całkowitą swobodę działania i czy mogą być monto-
wane wszystkie typy grzejników płytowych – nawet 
z elementami konwekcyjnymi i osłonami? jeżeli nie 
ma żadnych wymagań wynikających z zapisów roz-
porządzenia ministra zdrowia ograniczających wy-
sokość, minimalnych odległości montażowych oraz 
typu grzejnika, to może należałoby wspierać się za-

pisami podawanymi w atestach higienicznych? jaki 
jest jednak status prawny takich atestów? Czy są one 
prawnie wymagane? Tak jak było wcześniej wspo-
mniane, na stronach internetowych producentów, 
można zobaczyć pisma z PZh na temat posiadania 
takiego atestu higienicznego. 

Dylematy projektanta, wykonawcy i… 
producenta

W zasadzie już na etapie projektowania instalacji, 
projektant ma więcej znaków zapytania niż goto-
wych odpowiedzi. Projektować jak dotychczas, nie-
jako na zasadzie przyzwyczajenia i utartych ścieżek 
postępowania wynikających z wcześniejszych zapi-
sów rozporządzeń, które jednak już nie obowiązują? 
Codzienność życia zawodowego pokazuje, że stare 
przyzwyczajenia są silniejsze niż zmieniające się pra-
wo, które daje możliwość stosowania innych rozwią-
zań. Dotyczy się to wszystkich uczestników procesu 
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4a   Pismo PZH
PObierz

4b   Pismo PZH
PObierz

W dokumencie datowanym na rok 
2011 (rys. 4a i 4b – pisma PZH) moż-
na przeczytać, ze atest jest doku-
mentem dobrowolnym i nie jest ob-
ligatoryjny, a jego posiadanie ma 
coraz to większe znaczenie marke-
tingowe i jest częstym wymaganiem 
stosowanym w przetargach. Takie 
zapisy można także znaleźć w pi-
smach datowanych na rok 2009.  
Od tamtego czasu sytuacja w tym za-
kresie jest bardzo niejednoznaczna  
i może wywoływać wiele nieporozu-
mień w czasie procesu inwestycyj-
nego związanego z wykonywaniem 
instalacji grzewczych w nowych bu-
dynkach, jak i przy wymianach insta-
lacji w obiektach służby zdrowia. 

http://www.instalreporter.pl
http://www.biawar.com.pl
http://www.vogelundnoot.com/static_files/pl/media/downloads/PZH_dobrowolnosc_posiadania_atestu.pdf
http://www.kermi.pl/Polnisch/Pliki_do_pobrania/Technika_grzewcza/Atesty/Atesty_P.Z.H._pismo/index.phtml
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do wniosku, że brak jakichkolwiek wymagań to do-
bry kierunek. 
Prosty przykład z życia wzięty: zamontowane grzej-
niki, które były odsunięte na 10 cm od ściany do naj-
bliższej płyty grzejnej były bardzo narażone na zerwa-
nie się ich wraz z uchwytami pod wpływem ciężaru 
pacjenta, który opierał się o niego. Zdarzały się przy-
padki zerwania grzejnika w takich obiektach, co po-
wodowało nie tylko zniszczenia, ale także było za-
grożeniem dla osób znajdujących się w jego pobliżu. 
Zmniejszenie odległości od ściany powoduje, że siły 
wyrywające urządzenie ze ściany muszą być znacz-
nie większe od tych, które są przy grzejnikach dalej 
odsuniętych od ściany z powodu mniejszego ramie-
nia (nie 10 cm, a jedynie około 3 cm).

Życie toczy się dalej… z atestami 
higienicznymi

reasumując, zmiany w przepisach prawnych nie po-
ciągnęły za sobą zmian w życiu codziennym i w pro-
cesie budowlanym. Dalej uczestnicy procesu opie-
rają się na swoich przyzwyczajeniach i wymagają 
dokumentów, które nie są obowiązkowe. 
Wykonawcy instalacji montują grzejniki według sta-
rych zasad sprzed kilku lat, aby nie mieć kłopotów 
w momencie odbioru instalacji przez inspektora bu-
dowy lub innych osób z urzędów państwowych. in-
spektorzy wymagają wykonywania instalacji także 
wg starych wymogów, ponieważ nie ma do chwi-
li obecnej jasno napisanych regulacji prawnych,  
w których zawarte byłyby takie przepisy. Producen-
ci także stają przed dylematem, który dokument 
posiadać, aby móc swobodnie handlować swoimi 
produktami.  

budowlanego, od inwestora począwszy, projektan-
ta, wykonawcy, a na urzędnikach państwowych (in-
spektorach budowlanych) skończywszy. 
Pomimo tylu lat braku wymagań odnośnie grzejni-
ków „szpitalnych” dalej panuje przekonanie i prze-
świadczenie, że w obiektach służby zdrowia obliga-
toryjnie należy stosować grzejniki bez elementów 
konwekcyjnych i na specjalnych zawieszeniach od-
suwających urządzenie od ściany na większą odle-
głość niż w budynkach o innych przeznaczeniu. jed-
nakże na co dzień można spotkać się od odstępstw 
od tych zasad, co pozwala na wysunięcie tezy, że 
zmiany prawne docierają do świadomości ludzkiej. 
Wynikiem tego są np. mniejsze odległości od ściany 
(rys. 5) oraz stosowanie typu grzejnika składającego 
się z trzech płyt, inny system uchwytów niż zawiesze-
nia szynowe (rys. 6) w jednym z warszawskich szpitali. 
Dotyczy to także atestów higienicznych. jeden  
z producentów posiada jego bardzo ciekawą wersję 
i to jak najbardziej aktualną, bo dokument datowa-
ny jest na lipiec 2016 r., na którym wymienione są 
wszystkie nazwy grzejników bez wypisywania kon-
kretnych typów, bez żadnych ograniczeń montażo-
wych, dotyczących rozmiarów (wysokość, grubość), 

pozwalających stosować jego urządzenia bez żadnych 
przeciwwskazań w budynkach mieszkalnych, uży-
teczności publicznej, w tym obiektach służby zdro-
wia, obiektach oświatowo-wychowawczych, usługo-
wych i produkcyjnych. Ten dokument tak naprawdę 
odpowiada obowiązującym przepisom, które nie są 
w żaden sposób uporządkowane, a co więcej nawet 
zamieszczone w odpowiednich rozporządzeniach. 

uwzględniając wymagania, które były i są zawarte 
w starszych wydaniach atestów i patrząc od stro-
ny praktycznej na grzejniki higieniczne i to co się 
dzieje w życiu codziennym szpitala, to można dojść 

7   Atest higieniczny
PObierz

Wniosek, jaki się nasuwa jest taki, 
że jeśli coś nie jest zabronione i nie 
jest zapisane w urzędowych doku-
mentach, to jest możliwe do stoso-
wania w pełnym wymiarze produk-
towym danego producenta (rys. 7 
– najświeższy atest higieniczny  
z obecnych na rynku).
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Elektrofiltry na  
ograniczenie niskiej emisji

Aby ograniczyć tzw. niską emisję nie trzeba rezy-
gnować z węgla; skutecznym sposobem redukcji 
zanieczyszczeń powietrza mogą być elektrofiltry 
montowane na kominach w indywidualnych go-
spodarstwach domowych – przekonuje Centrala 
Zaopatrzenia Hutnictwa (CZH).
CZh podpisała właśnie z Politechniką Śląską  
w gliwicach umowę w sprawie opracowania i wdro-
żenia takich urządzeń. To efekt konkursu prze-
prowadzonego w ubiegłym roku wspólnie z izbą 
gospodarczą sprzedawców Polskiego Węgla. Cho-
dziło o wybór optymalnego rozwiązania redukują-
cego zanieczyszczenie powietrza powstające przy 
spalaniu paliw stałych w gospodarstwach domo-
wych. Z tym problemem od lat boryka się wiele 
miast w Polsce. 
Prototyp urządzenia ma powstać do końca paź-
dziernika. Po testach w Wydziale Chemicznym 
Politechniki Śląskiej już w najbliższym sezonie 
grzewczym pilotażowe instalacje mają być monto-
wane w wybranych miastach w woj. śląskim. Pro-
dukt ma być szybko skomercjalizowany. Trwają 
już na ten temat rozmowy z resortem środowiska 
oraz NfOŚigW. Masowa produkcja powinna ruszyć  
w przyszłym roku.
Według prezesa CZh, koszt elektrofiltra wyniesie  
2-3 tys. zł, być może nawet mniej. CZh przewiduje po-
nadto, że będzie można uzyskać dotacje na montaż 
podobnych urządzeń. W Polsce jest ok. 3,5 mln go-
spodarstw domowych z samodzielnymi paleniska-
mi i nawet wyposażenie 10 proc. z nich w elektrofil-
try da wymierny efekt.
żródło: PAP
Czytaj cały artykuł

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2016/08/Rys.7.pdf
http://gornictwo.wnp.pl/czh-nie-trzeba-rezygnowac-z-wegla-by-ograniczyc-niska-emisje,279432_1_0_0.html
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witej mocy zainstalowanej (stan na koniec 2015 roku). 
W samym tylko 2015 roku przybyło 77,2 MW instala-
cji Pv. W tym ok. 8,8 MW z programu Prosument re-
alizowanego przez NfOŚigW z linii BOŚ Bank. Do-
datkowo iEO szacuje, że ok. 8,3 MW zainstalowanej 
mocy to instalacje nieprzyłączone do sieci (Off-griD). 
Wartość rynku fotowoltaiki w 2015 roku szacuje się 
na ok. 470 mln zł (wzrost o 60% w por. do 2014 r.).
Aktualne dane iEO, wskazują na działalność 382 firm 
w branży fotowoltaicznej.
Przeważającą usługą oferowaną przez firmy jest sprze-
daż i montaż paneli, inwerterów, a także gotowych, 
kompletnych instalacji fotowoltaicznych. Najwię-
cej przedsiębiorstw ma swoje siedziby w wojewódz-
twach mazowieckim, śląskim i małopolskim. W ba-
zie iEO jest 16 producentów komponentów instalacji 
fotowoltaicznych. W głównej mierze są to producen-
ci modułów fotowoltaicznych, ale także konstrukcji 
montażowych oraz inwerterów. Wśród czołowych firm 
krajowych, które zajmują się produkcją modułów fo-
towoltaicznych znajdują się m. in.: sELfA gE, freevolt, 
BruK-BET solar, PvTEC, hYMON ENErgY, XDisC,  
ML sYsTEM, jABiL oraz solar Energy. Łączne moce 
produkcyjne polskich producentów modułów fotowol-

taicznych ocenia się na poziomie ok. 600 MW/rok, co 
może przekładać się na wielkość maksymalnie około 
2,4 mln produkowanych modułów rocznie. Poza tym 
krajowi producenci dostarczają akcesoria takie, jak 
konstrukcje wsporcze, czy też falowniki, np. firmy: re-
mor, solar Tracker, spirvent, Corab czy LDE Polska.

Baza projektów fotowoltaicznych  
w Polsce 2016

Baza dostępna jest w formacie excel, zawiera: 
•	nowe	projekty	fotowoltaiczne	o	łącznej	mocy	po-
nad 1,5 gW; z podaniem lokalizacji, mocy, rodzaju 
podmiotu, dat wydania warunków przyłączenia do 

  Instytut Energetyki Odnawialnej opublikował 
czwartą już edycję raportu „rynek fotowoltaiki  
w Polsce 2016”. raport ten to jedyne w skali kra-
ju podsumowanie stanu i trendów w fotowoltaice, 
powstające we współpracy z czołowymi firmami  

w branży. To pełny przegląd firm, oferty handlowej, 
cen oraz przekrojowa analiza sprzedaży, produkcji, 
także kierunków importu i eksportu. W tegorocznej 
wersji raportu, dodatkowo wprowadzono informa-
cje na temat mikroinstalacji oraz bazy danych pro-

jektów fotowoltaicznych 
w Polsce, zebrane i opra-
cowane na podstawie naj-
nowszych danych OsD.
W ciągu ostatnich lat ry-
nek systemów fotowol-
taicznych w Polsce ciągle 
rośnie pomimo niejasnej 
sytuacji prawnej tego 
sektora. Całkowita moc 
zainstalowana w syste-
mach fotowoltaicznych 
(Pv) przyłączonych do 
sieci wynosi 119,2 MW.
W tym 87,7 MW to insta-
lacje, które otrzymały 
świadectwa pochodze-
nia energii (stan na koniec  
i kwartału 2016 roku). Mi-
kroinstalacje stanowiły już 
31,5 MW, czyli 26% całko-

Rynek fotowoltaiki  
w Polsce w 2015 roku 
wart 470 mln złotych

Raport IEO

http://www.instalreporter.pl
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sieci i podpisania umowy przyłączeniowej z opera-
torem sieci, 
•	rozkłady	mocy	oraz	liczby	realizowanych	projektów;
•	rozkład	przestrzenny	projektów	na	mapie	Polski	
wraz z interaktywną mapą;
•	rozkład	projektów	z	uwagi	na	formę	własności	jak	
i operatora sieci (OsD);
•	dodatkowo	dostępna	 jest	 informacja	o	ponad	 
20 deweloperach projektów farm słonecznych.

Nowa Baza firm i urządzeń na rynku 
fotowoltaiki w Polsce 2016

W oparciu o bazę danych urządzeń i bazę kontakto-
wą w sektorze Pv 2016 przedstawiono:
•	rozbudowane	dane	kontaktowe	do	383	firm	dzia-
łających w obszarze dystrybucji, instalacji, produk-
cji paneli/komponentów instalacji fotowoltaicznych;
•	445	dostępnych	na	rynku	paneli	PV	wraz	ze	szcze-
gółowymi danymi technicznymi i cenami;
•	1681	urządzeń	pomocniczych	(inwerterów,	akce-
soriów montażowych, akumulatorów, kontrolerów 
ładowania, trackerów i innych);
•	bazę	certyfikowanych	instalatorów	mikroinstalacji	
fotowoltaicznych;
•	możliwość	zadawania	parametrów	filtrowania	danych;
•	graficzna	ilustracja	trendów	i	danych	w	bazie.		

Raport „Rynek fotowoltaiki 
w Polsce 2016” dostępny  
jest w sklepie IEO

Przejdź

W wymiennikach głównych  
w gazowych kotłach kondensacyjnych 
bardzo często wykorzystuje się 
stop aluminiowo-krzemowy (rys. 
1). Poprzez pokrycie stopu warstwą 
tlenku aluminium (liczoną w kilku μm) 
uzyskujemy bardzo wysoką odporność 
na korozję. Zjawisko to zachodzi 
samorzutnie podczas użytkowania 
kotła. Dzięki temu dalsze utlenianie  
się aluminium nie jest możliwe  
i wymiennik nabiera odporności na 
działanie kondensatu powstającego 
ze zjawiska kondensacji pary wodnej 
zawartej w spalinach. Jednak wraz  
z powietrzem do spalania pobierane 
są różne zanieczyszczenia stałe oraz  
w bezpośredniej strefie oddziaływania 
płomienia palnika (rys. 1) trwa nadal 
(choć w niewielkim zakresie) zjawisko 

pokrywania się tlenkiem aluminium, dlatego też pojawia się pytanie kiedy i w jaki sposób przeprowadzić konserwację 
wymiennika kotła kondensacyjnego, tak aby jak najdłużej służył wytwarzając ciepło na potrzeby c.o. i c.w.u.. 

 
 
 
obszar wymiennika bezpośredniego 
oddziaływania płomienia palnika (wysokotemperaturowy) 
 
obszar wymiennika pracujący 
z efektem kondensacji (niskotemperaturowy) 
 
 
 

elektroda  
zapłonowo-jonizacyjna 

 
 
 
 

            elektroda 
                     jonizacji kondensatu 
 
 
 
 
 
 
 
            palnik 
     przegroda  
 
      szczeliny pomiędzy uzwojeniami wymiennika 
 
 
 1   Przekrój wymiennika aluminiowo-krzemowego

Gazowe kotły kondensacyjne  
z wymiennikami aluminiowo- 
-krzemowymi

Konserwacja i przeglądy

marcin JóSkowSki

http://www.instalreporter.pl
http://www.sklepieo.pl/p/pl/133/rynek+fotowoltaiki+w+polsce+2016.html
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mocy kotła. Z odwrotną sytuacją mamy do czynienia  
w mieszkaniach, gdyż z reguły montuje się w nich 
kotły dwufunkcyjne grzejące wodę w sposób prze-
pływowy, które nie będą w stanie wyprodukować jej  
w zadowalającej ilości. i tak przy mocy 12 kW i ΔT = 35°C 
ilość c.w.u. będzie wynosiła 4,9 l/min, co przy napeł-
nianiu wanny lub korzystaniu z prysznica spowodu-
je znaczną niedogodność, szczególnie zimą. 

Z użyciem analizatora
Drugą możliwością potwierdzenia konieczności prze-
prowadzenia konserwacji wymiennika głównego jest 
sprawdzenie temperatury spalin za pomocą analiza-
tora. Niektóre kotły mają wbudowane sondy NTC – 
czujniki temperatury (rys. 2), które monitorują tempe-
raturę spalin i w momencie przekroczenia granicznej 
wartości (ok. 120°C) na wyświetlaczu kotła pojawi się 
informacja o konieczności przeprowadzenia konser-
wacji wymiennika. W innych przypadkach, np. przy 
ogrzewaniu podłogowym, gdy temperatura c.o. usta-
wiona jest na niskiej wartości (np. 35°C) przekrocze-
nie temperatury spalin o 30°C i więcej sygnalizuje 
również potrzebę konserwacji wymiennika.  
Taka kontrola powinna być wykonywana corocznie.

Czym i jak czyścić?

Środki do czyszczenia wymienników „aluminiowych” 
dostarczane są często sieciom serwisowym przez 
producentów kotłów kondensacyjnych (rys. 3). 
Ponadto na rynku dostępne są inne bezkwasowe środ-
ki do czyszczenia powierzchni aluminiowych. One rów-
nież nie zawierają kwasu fluorowodorowego, a przy tym 
usuwają utlenioną warstwę aluminium, pozostawiając 
czystą powierzchnię wymiennika. Należy tutaj przypo-
mnieć, że aluminiowa powierzchnia wymiennika musi się 
utlenić, aby zyskać odporność na działanie kondensatu.
samo czyszczenie wymienników aluminiowo-krze-
mowych polega na spryskaniu powierzchni wymien-
nika środkiem czyszczącym i odczekaniu od kil-
ku do kilkunastu minut (w zależności od stężenia 

środka czyszczącego), tak aby środek zaczął dzia-
łać. Następnie należy za pomocą „szczelinomierza” 
wyczyścić szczeliny, którymi przechodzą spaliny od 
strony palnika do kondensacyjnej części wymiennika  
(rys. 2). Następnie za pomocą szczotki czyścimy całą 
powierzchnię uzwojeń wymiennika od strony bezpo-
średniego oddziaływania płomienia palnika. Kolejno 
obmywamy wymiennik wodą i wypłukujemy całą 
zawartość na zewnątrz wymiennika, wykorzystując  
w tym celu wyjście kondensatu (rys. 4). Nie można 
zapomnieć o odłączeniu syfonu, gdyż w przeciwnym 
wypadku zostanie on zabrudzony. Wąż podłączamy 
do wyjścia kondensatu z wymiennika. 
Do czynności konserwacyjnych należy również spraw-
dzenie i czyszczenie palnika oraz elektrod kotła (kon-
densacyjnej i jonizacyjno-zapłonowej), czyszczenie 
syfonu odprowadzenia kondensatu, który często jest 
zanieczyszczony przez zabrudzenia spływające zarów-
no z komina, jak i poprzez omywanie kondensatem 
części wymiennika głównego. sprawdzenie i czyszcze-
nie filtrów instalacyjnych, tj. c.o. czy gazu należy tak-
że do rutynowych obowiązków podczas przeglądu. 
Na koniec należy dokonać ponownej regulacji pro-
cesu spalania za pomocą analizatora spalin, o której 
to pisałem w poprzednim numerze instalreportera.
Fot. Beretta  

  Kiedy i jak sprawdzić, że już trzeba 
wyczyścić wymiennik?

Większość producentów kotłów kondensacyjnych 
wymaga corocznego przeglądu w celu przedłuże-
nia gwarancji na kolejny rok (niezależnie od długo-
ści okresu gwarancji). jest to jak najbardziej uzasad-
nione ze względu na bezpieczeństwo, ale również na 
przedłużenie żywotności kotła i efektywnego wyko-
rzystania nośnika energii (gazu) przy produkcji ciepła 
użytkowego. jest kilka sposobów szybkiego spraw-
dzenia, czy kocioł wymaga już czyszczenia wymien-
nika kondensacyjnego, bez konieczności demonta-
żu palnika. Poniżej najczęściej stosowane.

W trybie kominiarza
jednym z nich jest uruchomienie kotła w trybie tzw. 
„kominiarza” (kocioł będzie pracował na mocy mak-
symalnej) i sprawdzenie poboru ilości gazu na godzi-
nę. Zasugeruję tutaj uruchomienie funkcji na 15 minut 
i zanotowaniu odczytanego zużycia gazu, np. 0,2 m3.  
jeżeli pomnożymy odczyt przez 4, otrzymamy wy-
nik w m3/h. Dla nowego kotła z wymiennikiem 25 kW  
pracującego na mocy maksymalnej zużycie gazu 
ziemnego (g20) wynosi ok. 26 m3/h. Tak więc w na-
szym przypadku ilość zużywanego gazu wynosić bę-
dzie 0,8 m3/h, czyli ok. 9 kW, co oznacza konieczność 
konserwacji wymiennika głównego. Nadmienię tutaj, 
że należy wcześniej upewnić się, że nie jest to zwią-
zane z zabrudzeniem palnika (np. jeżeli pobór po-
wietrza potrzebnego do spalania jest z pomieszcze-
nia, a użytkownik właśnie skończył szlifować gładź) 
lub też zabrudzeniem filtru gazu. Konieczność czysz-
czenia wymiennika jest sprawą indywidualną. jeżeli 
mamy dom  jednorodzinny o powierzchni ok. 150 m2  
i zasobnik c.w.u. 120-litrowy, to zmniejszenie zuży-
cia gazu nawet do 11 m3/h, co odpowiada mocy 
ok. 12 kW, nie będzie zauważalne przez użytkowni-
ka, ponieważ zasobnik c.w.u. wraz z jego pojemno 
ścią zagwarantuje wystarczający komfort użytko-
wania nawet w przypadku tak znaczącego spadku 
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w pomieszczeniach – odprowadzając ciepło do od-
wiertów regenerowane jest dolne źródło ciepła. Za-
bieg ten powoduje, że zimą charakteryzuje się ono 
wyższymi parametrami temperaturowymi, co bez-
pośrednio przekłada się na niższe koszty eksploata-
cyjne w okresie grzewczym. 
układ węzła cieplnego w znacznym stopniu rozpro-
wadza ciepło przez ogrzewanie podłogowe (około 
70% powierzchni, w tym dwa kościoły – górny i dol-
ny). Ogrzewanie i chłodzenie realizowane jest również 
za pomocą nagrzewnic i chłodnic wentylacji mecha-
nicznej oraz klimakonwektorów naściennych i sufi-
towych. W obiektach zastosowano również ogrze-
wanie grzejnikowe.
Pompa ciepła może być jedynym źródłem ciepła dla 
kompleksu, alternatywnie zastosowano również agre-
gat kogeneracyjny. Agregat z gazu ziemnego produ-
kuje prąd na potrzeby kompleksu i może wspoma-
gać ogrzewanie w sezonie zimowym. 

Dwuletnie obserwacje pracy instalacji z pompami 
ciepła pokazują, że system działa bez zarzutu, co  
z kolei zaskutkowało wyborem takiego samego źró-
dła ciepła i chłodu w drugim etapie inwestycji. Drugi 
etap, który jest obecnie realizowany tj. Muzeum jana 
Pawła ii funkcjonuje w oparciu o kaskadę 5 pomp cie-
pła o mocy 160 kW każda, które zapewniają w 100% 
zapotrzebowanie na energię grzewczą i chłodniczą.

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

w praktyce” prowadzonej przez Polską  
Organizację Rozwoju Technologii  

Pomp Ciepła (PORT PC)  

  Inwestor zdecydował się na zastosowanie kaska-
dy 4 pomp ciepła o mocy około 600 kW. Dolnym źró-
dłem ciepła jest 56 odwiertów o łącznej głębokości 
9520 metrów. Moc urządzeń została dobrana tak, 

by możliwe było pokrycie 100% zapotrzebowania 
obiektu na ciepło. Latem pompy ciepła odpowiada-
ją za dostarczanie chłodu dla instalacji wody lodo-
wej. Odwrócenie obiegu nie tylko zapewnia komfort 

Nowoczesne Centrum Jana Pawła II w Krakowie jest dzisiaj jedną z wizytówek naszego 
kraju. Na uwagę zasługują też zastosowane tam technologie m.in. system grzewczo- 
-chłodzący bazujący na gruntowych pompach ciepła. Kompleks obiektów Centrum JPII 
charakteryzuje się wysokim zapotrzebowaniem na ciepło. Już na etapie projektowania 
instalacji grzewczej wzięto pod uwagę zapewnienie możliwie niskich kosztów eksploatacji 
systemu. Zastosowane rozwiązanie z założenia miało być również ekologiczne.  

Pompy ciepła w krakowskim 
Centrum Jana Pawła II

Centrum jana Pawła ii „Nie lękajcie się”

Pomieszczenie źródeł ciepła [źródło: vatra s.A.]
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dobnie przełożenie na zwiększenie udziału tego seg-
mentu rynku. Pierwsze urządzenia tego typu były 
montowane ok. 20 lat temu i powoli przychodzi czas 
wymian ich na nowe. jak sygnalizowano w części ogól-
nej raportu, panuje coraz większa niepewność, jeżeli 
chodzi o inwestycje w sektorze publicznym. Zmiany 
personalne w jednostkach podległych administracji 
publicznej wyhamowały proces decyzyjny w sprawie 
wielu planowanych wcześniej inwestycji. 
Panuje w dalszym ciągu ostra rywalizacja cenowa, co 
nie jest nowością na przestrzeni ostatnich kilku lat. 
Dla klienta indywidualnego głównym kryterium zaku-
pu pozostaje cena. stąd można zauważyć szereg tzw. 
zubożonych ofert, żeby zaoszczędzić na dodatkowych 
materiałach czy wyposażeniu. Także producenci wal-
czą różnymi promocjami skierowanymi do instalato-
ra o pozyskanie tej grupy wykonawców na rynku. Po 
wprowadzeniu w życie rozporządzeń wykonawczych 
do dyrektyw związanych z ekoprojektem i etykieto-
waniem, sytuacja na rynku produktów się wyjaśnia. 
Coraz mniej jest dostępnych kotłów konwencjonal-
nych z otwartą komorą spalania. Niektóre firmy wyko-
rzystują furtkę w postaci dopuszczenia do sprzedaży 
tych urządzeń w instalacjach typu LAs i dostarczają je 
tam, gdzie jest zapotrzebowanie, jednak rynek jedno-
znacznie przestawia się na urządzenia kondensacyjne. 
W zakresie etykietowania, na przełomie roku było kilka 
wyrywkowych kontroli w magazynach producentów 
w celu sprawdzenia etykiet na opakowaniach produk-
tów. W ii kwartale 2016 roku kilka takich kontroli miało 
miejsce w firmach handlowych. jak się wydaje jedyną 
grupą, która nie była jeszcze w branży z tego powodu 
kontrolowana, są instalatorzy. instalatorzy są zobowią-
zani do wystawiania etykiet na tworzone przez siebie 
zestawy urządzeń pochodzące od różnych dostaw-
ców, dostarczanych do klienta ostatecznego. Ogrom-
na większość instalacji i zestawów kupowanych przez 
instalatorów jest kompletowana u ich dostawców. 
Niemniej jednak świadomość obowiązku tworzenia 
etykiet dla zestawów wydaje się niska i jest kwestią 
czasu, gdy jakaś kontrola wykaże zaniechanie w tej 
dziedzinie, co będzie skutkowało karą dla instalatora. 
W ii kwartale 2016 roku dało się zauważyć pewne 

  Budownictwo mieszkaniowe 

Według wstępnych szacunków gus w ii kwartale 2016 
roku podobnie jak w całym pierwszym półroczu tego 
roku, budownictwo mieszkaniowe utrzymało swój trend 
wzrostowy. W pierwszym półroczu 2016 oddano do użyt-
kowania 73 653 mieszkania, co oznacza o 15,1% więcej 
w porównaniu do pierwszego kwartału 2015 r., wydano 
pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem bu-
dowlanym na budowę 98 136 mieszkań (o 13,6% wię-
cej). Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę 
rozpoczęto do 86 305 (wzrost o 7,5%). Tradycyjnie naj-
większy udział 50,2% w ogólnej liczbie mieszkań odda-
nych do użytkowania mieli inwestorzy indywidualni, któ-
rzy oddali do użytkowania 37 004 mieszkania, o 4,0% 
mniej niż przed rokiem. W tej grupie inwestorów w po-
równaniu z pierwszym półroczem 2015 r. odnotowano 
wzrost liczby mieszkań do 46 610, na których budowę 
wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projek-
tem budowlanym. inwestorzy indywidualni rozpoczęli 
budowę 41 655 mieszkań (wzrost o 7,3%). W grupie de-

weloperów, których udział w ogólnej liczbie oddawa-
nych mieszkań wyniósł 47,2%, oddano do użytkowania 
34 743 mieszkania (wzrost rzędu 45,4% w porównaniu 
do pierwszego półrocza 2015 r.). Deweloperzy uzyska-
li pozwolenia na budowę 49 265 mieszkań. W pierw-
szym półroczu deweloperzy rozpoczęli także budowę  
42 649 mieszkań. spółdzielnie mieszkaniowe w pierw-
szym półroczu 2016 r. oddały do użytkowania 1003 miesz-
kania wobec 511 mieszkań w analogicznym okresie 2015 
roku. W pierwszym półroczu 2016 roku wzrosła również 
do 1081 liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.

Rynek instalacyjno-grzewczy 
w II kwartale 2016

Na temat rozwoju rynku instalacyjno-grzewczego  
w Polsce w ii kwartale 2016 przeważały opinie pozy-
tywne. Oczywiście już od pewnego czasu te opinie 
były zróżnicowane w zależności i od grupy produk-
towej, regionu czy rodzaju prowadzonej działalności. 
Opinie o dużo wyższych wzrostach były prezentowa-

nie głównie przez firmy handlowe, mające w asorty-
mencie paletę różnych produktów oraz zapasy ma-
gazynowe, które zostały stworzone w wyniku akcji 
sprzedażowych producentów we wcześniejszych mie-
siącach oraz zakupami po cenach sprzed podwyżek. 
Po wyczerpaniu zapasów magazynowych znacznie 
uległa redukcji dostępność kotłów konwencjonalnych.  
Co prawda, jeszcze się wprowadza na rynek tego typu 
urządzenia, ale sprzedaż dotyczy głównie rynku wy-
mian. Tego typu tendencja została prawdopodob-
nie spowodowana zwiększeniem liczby modernizacji 
pod koniec 2015 roku dopingowanych strachem o do-
stępność urządzeń konwencjonalnych w przyszłości. 
Wymian dokonują instalatorzy, którzy w dalszym cią-
gu mają dostęp do urządzeń starego typu. Te czynni-
ki miały wpływ na zmianę struktury runku, gdzie dał 
się zauważyć trend zmniejszania inwestycji w kotłach 
gazowych w segmencie odbiorcy indywidualnego.
Większa liczba oddawanych inwestycji mieszkanio-
wych, jak także odblokowanie rynku wymian kotłów 
w instalacjach o mocy pow. 50 kW miały prawdopo-

Przedstawiciele branży instalacyjno-grzewczej w Polsce oceniali raczej pozytywnie wyniki II kwartału 2016 roku. Oczywiście 
rozkład sprzedaży usług i towarów był różny w poszczególnych miesiącach całego kwartału, jednak ogólnie bardziej mówi się 
o wzrostach, czasami nawet dwucyfrowych niż o stagnacji czy spadkach. Pozytywne opinie dotyczące naszej branży odbiegają 
nieco od ogólnych wyników w branży budowlanej, która odnotowała prawie w każdej gałęzi spadki w pierwszym półroczu  
2016 roku. Jednak negatywne wyniki branży budowlanej, w szczególności budownictwa mieszkaniowego mają wpływ na 
branżę instalacyjno-grzewczą z pewnym, czasem wielomiesięcznym poślizgiem. 

Podsumowanie trendów rynku 
budowlanego i instalacyjno- 
-grzewczego w II kwartale 2016 r. 

JanuSz Starościk 
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łamywane dopiero teraz po wielu latach. Warto przy-
pomnieć, że w szczycie rozwoju rynku kolektorów 
słonecznych 4-5 lat temu w Polsce działało ponad 30 
firm, które produkowały bądź montowały kolektory 
słoneczne zarówno płaskie, jak i próżniowe. Obecnie 
ta liczba spadła poniżej 10.
Kotły gazowe wiszące: widać tu wyraźnie wpływ 
wdrażania rozporządzeń dotyczących ekoprojektu. 
Kotły kondensacyjne całkowicie zdominowały ry-
nek. udział kotłów konwencjonalnych w sprzedaży 
spadł do ok. 20% w ogólnej liczbie sprzedanych ga-
zowych kotłów wiszących. sprzedaż kotłów konwen-
cjonalnych w ii kwartale to w dalszym ciągu czysz-
czenie magazynów w celu zaopatrzenia wcześniej 
zaprojektowanych instalacji na tych urządzeniach 
oraz głównie rynek wymian. Kotły konwencjonalne 
z zamkniętą komorą spalania praktycznie zniknęły  
z rynku, natomiast coraz mniejsza podaż kotów kon-
wencjonalnych z otwartą komorą spalania spowo-
dowały nawet w niektórych przypadkach ich wzrost 
cen. Ogólnie można przyjąć, że spadek sprzedaży  
w ii kwartale 2016 wyniósł ok. 60%. W wypadku wi-
szących gazowych kotłów kondensacyjnych, wzrosty 
rok do roku wyniosły ok. 53%, co nie skompensowało 
ilościowo strat na kotłach konwencjonalnych. Można 
więc przyjąć, że w grupie wiszących kotłów gazowych 
nastąpił spadek 10-15%. instalacji kotłów gazowych 
nie sprzyjały także reorganizacje w firmach zajmują-
cych się dystrybucją i przesyłem gazu, co pociąga za 
sobą znaczne opóźnienia w realizacji przyłączeń do 
sieci gazowych i w niektórych przypadkach odejścia 
inwestorów do ciepła sieciowego. 
Gazowe i olejowe kotły stojące: sytuacja wydaje się 
być stabilna. jeżeli mówić o spadkach w grupie stoją-
cych kotłów gazowych, to spadki były raczej nieznacz-
ne. Duże spadki w grupie kotłów konwencjonalnych 
zostały w ogromnej części skompensowane przez ko-
tły kondensacyjne, których sprzedaż wzrosła o ponad 
70%. instalatorzy sygnalizowali zwiększone zaintere-
sowanie kondensacyjnymi kotłami stojącymi, które  
w opinii użytkowników końcowych mają opinie trwal-
szych od wiszących. Ciekawym zjawiskiem na rynku 
kotłów stojących olejowych jest po raz pierwszy od 

dłuższego czasu wzrost ich sprzedaży na poziomie ok. 
15%. główną przyczynę takiego zjawiska można upa-
trywać w spadających cenach ropy, a co za tym idzie 
oleju opałowego i łatwości obsługi zasilania takich ko-
tłów w instalacjach wyspowych, gdzie nie ma możli-
wości podłączenia np. gazu. Poza tym, dosyć niska 
baza wyjściowa sprzedawanych obecnie kotłów sto-
jących powoduje, że zmiana sprzedaży na poziomie 
kilkudziesięciu czy kilkuset kotłów powoduje znaczne 
wahnięcia procentowe dynamiki sprzedaży. 
Przepływowe podgrzewacze wody: ta grupa już 
od wielu lat notuje tendencję spadkową, z kilko-
ma odchyłkami od tej normy, które zanotowano  
w niedawnych kwartałach. spadek sprzedaży gazo-
wych przepływowych podgrzewaczy do wody moż-
na szacować na poziomie 15-20%. 
Grzejniki: coraz bardziej widać tendencje zmiany 
struktury rynku. W budownictwie indywidualnym co-
raz powszechniej stosuje się ogrzewanie podłogowe. 
Klasyczne grzejniki stosuje się obecnie coraz częściej 
głównie w budownictwie wielorodzinnym i publicznym.  
W ii kwartale w dalszym ciągu dał się zauważyć spa-
dek zainteresowania grzejnikami aluminiowymi, na-
tomiast w grzejnikach stalowych nastąpił dwucyfro-
wy wzrost na poziomie ok. 15-20%, co jest efektem 
wzmożonych prac wykończeniowych w budownic-
twie wielorodzinnym realizowanym przez dealerów. 
Ogólnie sprzedaż grzejników jako całości była stabilna, 
ze wskazaniem na niewielki wzrost na poziomie 2-5%. 
Inne produkty: materiały instalacyjne zanotowały 
wzrost sprzedaży na poziomie 15-20%. W grupie ko-
tłów na paliwa stałe według zebranych opinii, sytu-
acja wydaje się być stabilna i typowa w ciągu roku. 
W ii kwartale każdego roku sprzedaż nieco wyha-
mowuje. W porównaniu do i kwartału można przy-
jąć, że sprzedaż wzrosła na poziomie ok. 10%, ale 
w porównaniu do poprzedniego roku respondenci 
sygnalizują spadek sprzedaży na poziomie 15-25%. 
rozbieżność szacunków także wynika czy respon-
dent jest firma produkcyjną, handlową czy instala-
torem. W tym ostatnim wypadku więcej wskazywa-
no na stabilność lub nawet niewielkie 2-5% wzrosty. 
www.spiug.pl  

osłabienie rynku urządzeń grzewczych opartych 
na OZE jako całości. Z pewnością wpływ na wyha-
mowanie dynamiki rozwoju ciepła z OZE w Polsce 
mają obecnie stosunkowo niskie ceny paliw kopal-
nych oraz brak jakichkolwiek zachęt ze strony admi-
nistracji rządowej do rozwoju tego typu technologii. 
Przykład władz wobec OZE, choćby w wypadku ar-
bitralnego podejścia do energetyki prosumenckiej 
przy okazji nowelizacji ustawy o OZE nie napawa 
optymizmem, ponieważ obecne władze jednoznacz-
nie wspierają konwencjonalną energetykę węglo-
wą, a przy tym ciepło sieciowe, jako system grzew-
czy oparty na spalaniu węgla. Niemniej jednak fakt, 
że w takiej sytuacji urządzenia do wytwarzania cie-
pła z OZE w dalszym ciągu się sprzedają, wskazuje, 
że procesu rozwoju tego segmentu rynku nie da się 
całkowicie zahamować. inwestorzy już z własnego 
przekonania instalują źródła ciepła OZE, będąc prze-
konanymi co do ich efektywności, a także chcąc za-
pewnić sobie maksymalne bezpieczeństwo energe-
tyczne i być niezależnym od spodziewanych wahań 
cen dostarczanej z zewnątrz energii. Zwłaszcza, że 
coraz częściej mówi się o spodziewanych wzrostach 
zarówno energii elektrycznej, jak i ciepła w ramach 
programu wsparcia dla energetyki systemowej opar-
tej na węglu. Paradoksalnie może to się przyczynić 
do boomu na niezależne instalacje do wytwarzania 
ciepła i energii elektrycznej oparte na OZE. Obecna 
sytuacja rynku urządzeń grzewczych na OZE pozwa-
la na podjęcie i realizacje inicjatyw zmierzających do 
uporządkowaniu tego segmentu rynku. Wiele firm, 
które liczyły na doraźne zyski, wykorzystując działa-
jące wcześniej instrumenty wparcia, opuściło bran-
żę. Na rynku pozostały te, które w tą działalność za-
inwestowały i osiągnęły wysoki poziom techniczny.
stosunkowo niezła sytuacja w budownictwie mieszka-
niowym zarówno pod względem liczby oddawanych do 
użytku mieszkań, jak też rozpoczynanych budów i wy-
dawanych pozwoleń na budowę ma pozytywny wpływ 
także na rozwój i nastroje w branży instalacyjno-grzew-
czej. Duże nadzieje na rozwój wydatków konsumpcyj-
nych w tym na modernizację instalacji grzewczych budzi 
program 500+, przynajmniej w najbliższej perspekty-

wie. Ogólnie można przyjąć, że ii kwartał dał niezły fun-
dament na wejściu branży w iii kwartał, który w każ-
dym roku był decydujący dla wyniku rocznego w branży. 

Sytuacja w wybranych grupach 
produktowych

Pompy ciepła: tradycyjnie odnotowano wzrosty, cho-
ciaż w tym kwartale nastąpiła dosyć duża rozbieżność, 
jeżeli chodzi o skalę wzrostu. Nie zabrakło tym razem 
także opinii o stagnacji czy wręcz pewnym spadku 
sprzedaży pomp ciepła. rozbieżność wynikała przede 
wszystkim z asortymentu sprzedawanych lub instalo-
wanych pomp. Z drugiej strony indywidualne opinie o 
wzrostach rzędu 20-30% raczej w ogólnej liczbie zain-
stalowanych wszystkich pomp ciepła nie znajdują po-
krycia. jeżeli mówić o wzrostach w grupie pomp ciepła, 
to można przyjąć, że nie przekroczyły 5-8%. W dalszym 
ciągu utrzymało się spore zainteresowanie pompami 
do c.w.u oraz pompami powietrze-woda. 
Kolektory słoneczne: po raz pierwszy w historii  
w i półroczu nastąpił spadek i to od razu bardzo wyso-
ki, bo na poziomie ok. 50%. Oczywiście należy odno-
tować, że były także opinie o pewnym umiarkowanym 
wzroście, pomimo braku jakichkolwiek instrumentów 
wsparcia dla kolektorów słonecznych. Możliwość tak 
wysokiego spadku sprzedaży na rynku była sygnali-
zowana już przez sPiug w poprzednich raportach. 
Przyczyn można upatrywać w załamaniu się rynku 
klienta indywidualnego po ustaniu programu wspar-
cia prowadzonego przez NfOŚigW. siłą pociągową 
rynku kolektorów słonecznych w ostatnim roku były 
inwestycje wielkopowierzchniowe i publiczne, które 
najczęściej były realizowane w ii półroczu. Zamknię-
cie programu NfOŚigW spowodowało także zamknię-
cie szeregu montowni kolektorów z importowanych 
elementów, które sprzedawały swoje wyroby prawie 
wyłącznie do klienta indywidualnego, oferując niskie 
ceny, ale często także niezadawalającą jakość produk-
tów, co ma wpływ na negatywne opinie na temat in-
stalacji kolektorów słonecznych do tej pory. Podobny 
problem miały przed laty ze względu na błędy dobo-
ru i wykonawstwa także pompy ciepła, co jest prze-

http://www.instalreporter.pl
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POZIOMO:

6) chwalebny postępek. 9) w instalacjach: ze starego na nowe. 10) węgierskie imię męskie. 11) udzielane na Eko-Blogu.

12) tworzy krę. 13) jednostka indukcyjności w układzie SI. 14) pokrywa powierzchnię wyrobu ceramicznego. 16) karmi

młode mlekiem. 17) nabyte skłonności. 19) bieg sprawy. 20) prawda w nie kole. 22) botaniczny lub zoologiczny.

24) porcja winogron. 26) szkoda moralna. 27) okrągła rocznica lub 100 porad na portalu Eko-Blog. 30) "modny" termin

w instalacjach, inaczej wydajność, sprawność. 31) popularny przedrostek używany jako oznaczenie, że coś jest bliskie

środowisku.

PIONOWO:

1) tylko takie kotły gazowe mogą być dziś montowane w nowych domach. 2) nowela Henryka Sienkiewicza. 3) rozbójnik

morski. 4) kontur, szkic. 5) wiodąca marka urządzeń grzewczych, pomysłodawca i opiekun portalu Eko-blog. 7) kolor

firmy Vaillant. 8) polarny, brunatny, ale także kocioł Saunier Duval. 11) nie teoria a ..., zrobi z ciebie hydraulika. 15) to

wyróżnia urządzenia Vaillant. 18) rzeka na Słowacji, w dorzeczu Dunaju. 21) student seminarium duchownego. 22) skrót

"odnawialnych źródeł energii". 23) brat Lecha i Czecha. 25) Lipce Reymontowskie. 28) imię Amplera, kolarza

niemieckiego, mistrza olimpijskiego z Seulu. 29) przegrywa z dobrem.

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 28 utworzą rozwiązanie.

Krzyżówka z portalem EKO-BLOG.pl 
Rozwiązanie hasła wraz z imieniem i nazwiskiem prosimy przesyłać e-mailem na adres: 
instalreporter@instalreporter.pl. Wśród Prenumeratorów, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie 
krzyżówki, rozlosujemy: plecak, scyzoryk i puszkę z miarką.
Warunkiem uczestnictwa w losowaniu jest prenumerowanie bezpłatnego e-czasopisma 
InstalReporter (lub zaprenumerowanie od bieżącego wydania).
Pobierz: szczegółowy regulamin krzyżówek w InstalReporterze
Informujemy, że termin nadsyłania rozwiązań upływa dnia 14 września 2016 roku. 
W kolejnym wydaniu InstalReportera 9/2016 opublikujemy nazwiska Laureatów.

Serdecznie dziękujemy portalowi EKO-BLOG.pl  
oraz firmie Vaillant za ufundowanie nagród.

POZIOMO:  
6) chwalebny postępek.  9) w instalacjach: ze starego na nowe.  10) węgierskie imię męskie.  11) udzielane 
na Eko-Blogu.  12) tworzy krę.  13) jednostka indukcyjności w układzie SI.  14) pokrywa powierzchnię 
wyrobu ceramicznego.  16) karmi młode mlekiem.  17) nabyte skłonności.  19) bieg sprawy.  20) prawda  
w nie kole.  22) botaniczny lub zoologiczny.  24) porcja winogron.  26) szkoda moralna.  27) okrągła 
rocznica lub 100 porad na portalu Eko-Blog.  30) „modny” termin  w instalacjach, inaczej wydajność, 
sprawność.  31) popularny przedrostek używany jako oznaczenie, że coś jest bliskie środowisku.  

PIONOWO:  
1) tylko takie kotły gazowe mogą być dziś montowane w nowych domach.  2) nowela Henryka Sienkiewicza.  
3) rozbójnik morski.  4) kontur, szkic.  5) wiodąca marka urządzeń grzewczych, pomysłodawca i opiekun 
portalu Eko-blog.  7) kolor firmy Vaillant.  8) polarny, brunatny, ale także kocioł Saunier Duval.   
11) nie teoria a ..., zrobi z ciebie hydraulika.  15) to wyróżnia urządzenia Vaillant.  18) rzeka na Słowacji,  
w dorzeczu Dunaju.  21) student seminarium duchownego.  22) skrót „odnawialnych źródeł energii”.  
23) brat Lecha i Czecha.  25) Lipce Reymontowskie.  28) imię Amplera, kolarza niemieckiego, mistrza 
olimpijskiego z Seulu.  29) przegrywa z dobrem.

miarka  
+ puszka

scyzoryk
plecak

http://www.instalreporter.pl
http://eko-blog.pl/
http://instalreporter.pl/regulaminy/
http://www.vaillant.pl
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otuliny keller flex, keller 
flex Stabi i keller foil

Otuliny Kellerflex, Keller flex stabi oraz Kellerfoil wykonane są ze spie-
nionego polietylenu w kolorze szarym. Pierwsze z nich mają nacięcie 
wzdłużne do 1/3 grubości ścianki, zaś drugie i trzecie – Keller flex stabi  
i Kellerfoil – powleczono folią LDPE w kolorze niebieskim lub czerwonym.

KellerFlex
•	otulina	ze	spienionego	polietylenu	w	kolorze	szarym,	z	nacięciem	
wzdłużnym do 1/3 grubości ścianki
•	dostępne	grubości	ścianek	–	od	6	do	30	mm
•	współczynnik	przewodności	cieplnej:	λ = 0,038 W/mK
•	zakres	odporności	na	temp.:	od	-45°C	do	90°C
•	standardowa	długość:	2	m.b.
•	pakowane	w	kartony	o	wymiarach	205x40x60	cm

KellerFlex Stabi
•	otulina	ze	spienionego	polietylenu,	powlekana	folią	LDPE	w	kolorze	
czerwonym lub niebieskim, bez nacięcia
•	dostępne	grubości	ścianek	–	od	6	do	13	mm
•	standardowa	długość:	2	m.b.
•	pakowane	w	kartony	o	wymiarach:	205x40x60	cm

KellerFoil
•	otulina	KellerFoilotulina	ze	spienionego	polietylenu,	powlekana	folią	
LDPE w kolorze czerwonym lub niebieskim
•	dostępne	grubości	ścianek	–	od	4	do	6	mm
•	zwijana	w	kręgi	10	m.b.
•	pakowana	w	worki	foliowe

GruPa SBS

Nowa linia żeliwnych wkładów DECO marki Kratki wyróżnia się innowacyjnym sposobem łączenia szyb. 
Przednia szyba zespolona jest z boczną pod kątem prostym bez użycia szprosa. Zapewnia to szeroką wizję 
ognia, elegancki wygląd całego urządzenia oraz większe możliwości aranżacyjne we wnętrzach o nieregular-
nych kształtach.
flagowym modelem unowocześnionej linii DECO jest wkład AMELiA. jego korpus wykonany jest z żeliwa sza-
rego klasy 200. To materiał, który charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i odpornością na działanie ko-
rozji. Dzięki odpowiedniej grubości ścianek – co najmniej 8 mm, wkład doskonale akumuluje ciepło. Dodat-
kowo gęsto rozmieszczone radiatory zwiększają powierzchnię całego wkładu, co wpływa na jego sprawne 
i równomierne rozprowadzanie. Efektowna klamka oraz drzwi wykonane z zamkniętego profilu umożliwia-
ją komfortową obsługę urządzenia. AMELiA, tak jak pozostałe wkłady z nowej linii, wyposażona została w de-
flektor, który wydłuża drogę spalin oraz szyber, dzięki któremu regulacja ciągu komina jest niezwykle prosta. 
Odświeżona linia wkładów żeliwnych wyróżnia się także funkcjonalnością. Tego typu kominek dobrze sprawdza się w systemie DgP. W zależno-
ści od tego, jak rozległa ma być instalacja, stosuje się obieg grawitacyjny lub z wymuszoną przez wentylator cyrkulacją powietrza. Nowa linia wkła-
dów DECO ma szeroki zakres mocy – od 12 do 26 W, co pozwala dopasować urządzenie w zależności od wielkości powierzchni, jaką trzeba będzie 
ogrzać. Cena: 4500 zł.

kratki

nowa linia wkładów deco w systemie dGP 

W segmencie węzłów świeżej wody ciepłej, oferta firmy Taconova obsługuje pełen wachlarz potrzeb-
nych wydajności, począwszy od pojedynczych jednostek mieszkaniowych po domy wielorodzinne  
i obiekty sportowe. Nowy model TacoTherm fresh Peta wypełnia istniejącą dotychczas lukę pomię-
dzy wersjami TacoTherm fresh Tera i Exa. Ten kompaktowy węzeł o szerokości ok. 520 mm charakte-
ryzuje się tą samą wielkością konstrukcyjną, co mniejszy wariant, ale dzięki nominalnej wydajności na 
poziomie 60 l/min może zasilać na przykład domy wielorodzinne, domy seniorów lub mniejsze hotele. 
Wszystkie węzły świeżej wody ciepłej firmy Taconova są prefabrykowane w formie gotowej do mon-
tażu, ze wstępnym okablowaniem. Dzięki zoptymalizowanej geometrii rur, straty ciśnienia pozosta-
ją na tyle małe, że w miejscu poboru może być zawsze zapewnione odpowiednie ciśnienie hydraulicz-
ne. Wysokowydajne pompy i elektroniczna regulacja gwarantują – oprócz wydajnej pracy instalacji 
– także stabilne uwarstwienie w zasobniku buforowym. Opcjonalnie jest także dostępny węzeł z wbu-
dowanym zaworem przełączającym dla dwustrefowego modułu ładowania warstwowego zasobnika 
buforowego po stronie instalacji. 

taconoVa

węzeł tacotherm fresh Peta

http://www.instalreporter.pl
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NiBE-BiAWAr wprowadza do ofer-
ty pomp ciepła, system grzewczo-
-chłodzący, na bazie pomp ciepła 
powietrze/powietrze o modulowa-
nej mocy do 3, 4 i 5 kW.
NiBE AriA stanowi komfortowe  
i bardzo ekonomiczne rozwiązanie 
ogrzewania i chłodzenia pomiesz-
czeń powietrzem, który idealnie 
sprawdza się np. w obiektach nie-
posiadających systemu grzewczego, 
mniejszych lub energooszczędnych 
domach, na poddaszach, w po-
mieszczeniach gospodarczych, biu-
rach, czy w domkach letniskowych. 
system NiBE AriA zapewnia również 
tańszy sposób wytwarzania ciepła 
(lub chłodu) dla domów ogrzewa-
nych elektrycznie. Zdalne sterowa-
nie systemem NiBE AriA ułatwia 
kontrolę ogrzewania i chłodzenia 
pomieszczeń.
istnieje możliwość współpracy systemu NiBE AriA z innym źródłem ciepła np. kominkiem. W takim przypad-
ku, można wykorzystać wbudowaną funkcję pompy ciepła, ułatwiającą rozprowadzenie ciepła po całym 
domu, nie wykorzystując do tego pracy pompy, aż do wygaśnięcia kominka.

Cechy produktu:
•	unikalny	design,	ponadczasowy	wygląd
•	odprowadzenie	skroplin	(akcesorium)
•	temperatura	wewnętrzna	regulowana	w	zakresie	10-32°C
•	zdalne	sterowanie	za	pomocą	aplikacji
•	optymalna	praca	w	funkcji	ogrzewania	od	-20°C	temperatury	na	zewnątrz
•	automatyczna	procedura	odszraniania
•	redukcja	kosztów	ogrzewania	do	60%
•	elastyczność	konfiguracji
•	klasa	energetyczna	A++	(chłodzenie	35°C),	A/A+(ogrzewanie,	klimat	umiarkowany)

niBe

oczyszczacz powietrza rotenso Piura 

Dzięki siedmioetapowej pracy usuwa on niemal 99,9% różnych, szkodliwych dla zdrowia cząstek zawieszonych 
w powietrzu. Pierwszą barierą, przez którą przepuszczane jest powietrze, to filtr EPs iAir. filtr ten zbudowany 
jest z gęstej siatki aluminiowej i bawełny. jego zadaniem jest usuwanie większych i mniejszych, widocznych go-
łym okiem, zanieczyszczeń tj. włosy, kurz czy drobny brud. Przefiltrowane w ten sposób powietrze trafia na ko-
lejną barierę – filtr hEPA iAir, odpowiedzialny za skuteczne wyeliminowanie mikrocząsteczek alergenów, pył-
ków, roztoczy, drobin kurzu, zarodników pleśni oraz elementów włókien. Trzeci filtr iAir z aktywnym węglem 
odpowiada za neutralizację zapachów, usunięcie organicznych związków chemicznych (formaldehydu, benze-
nu, ksylenu, TvOC) ewentualnie dymu papierosowego. filtr ten został wzbogacony o aktywne jony srebra. Czą-
steczki srebra w zetknięciu z mikroorganizmami, blokują enzymy pomocne w namnażaniu drobnoustrojów  
i w ten sposób doprowadzają do ich likwidacji. filtr węglowy zbudowany jest z sita o otworach w kształcie pla-
stra miodu. W trakcie pracy oczyszczacza, na skutek podwyższonej temperatury zostaje aktywowany zeolit, 
który wypełnia otwory, tworząc szczeliny o silnej zdolności absorpcyjnej. Właściwości zeolitu pozwalają blo-
kować cząsteczki większe od szczelin (por) i przepuszczać cząsteczki mniejsze, takie jak woda czy gaz moleku-
larny. Praca trzech omówionych filtrów wspomagana jest przez lampę uv. Promieniowanie uv ma właściwości 
antybakteryjne oraz skutecznie rozkłada elementy organiczne i substancje toksyczne tj. benzen czy amoniak. 
Promienie uv potrafią zniszczyć strukturę molekularną DNA czy rND drobnoustrojów i zniszczyć  bakterie.  

W trakcie swojej pracy oczyszczacz wytwa-
rza 10 mln ujemnych jonów wodoru i tlenu 
na sekundę. jony te w środowisku medycz-
nym nazywane są „witaminami w powie-
trzu”. ich nazwa nie jest przypadkowa. 
jony usuwają z powietrza wirusy, bakterie 
roztocza oraz alergeny. 
O jakości powietrza w domu urządzenie 
poinformuje samo. Ma ono bowiem wbu-
dowane mikrochipy, które automatycznie 
monitorują jakość powietrza, kolorowy-
mi diodami sygnalizują o dobrej, średniej 
czy złej jakości. Po jego oczyszczeniu urzą-
dzenie automatycznie przechodzi w tryb 
oszczędny, natomiast jeśli jakość powietrza 
jest zła, będzie kontynuowało oczyszcza-
nie. Oczyszczacz jest kompaktowy i lekki,  
a jego minimalistyczne wzornictwo spra-
wia, że pasuje zarówno do klasycznego, jak 
i nowoczesnego wnętrza.

thermoSileSia

Pompy ciepła powietrze/powietrze niBe aria
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splitowa pompa ciepła sAs-2 marki junkers jest optymalnie dostosowana zarówno do nowych, jak i moder-
nizowanych budynków – jako samodzielne urządzenie lub w połączeniu z innymi źródłami ciepła. supraeco A 
sAs-2 pozwala oszczędzać energię, ponieważ moc pompy ciepła jest modulowana zależnie od zapotrzebowa-
nia dzięki zastosowaniu technologii inwerterowej. Produkcja ciepła zachodzi przy bardzo wysokiej efektywno-
ści – współczynnik COP przy temperaturze powietrza zewnętrznego 7°C wynosi 4,81, co bezpośrednio wpły-
wa na obniżenie kosztów eksploatacji. Zintegrowana pompa obiegowa i nowy regulator pompy ciepła hPC 400, 
który pozwala na doskonałe współdziałanie z instalacją fotowoltaiczną, również wpływają na energooszczęd-
ność. Opcjonalnie dostępny jest także moduł internetowy, umożliwiający zdalne mobilne sterowanie systemem 
za pośrednictwem aplikacji junkershome. urządzenie automatycznie dostosowuje swoją moc (w zakresie mo-
dulacji od 25 do 100%) do aktualnego zapotrzebowania i optymalizuje zużycie energii. 
Pompa została przygotowana do pracy w zakresie temperatury do -20°C. Oprócz funkcji ogrzewania urządzenie 
można wykorzystać latem do chłodzenia, dzięki rewersyjnej pracy układu chłodniczego.
jednostkę zewnętrzną supraeco A sAs-2 można połączyć z czterema różnymi jednostkami wewnętrznymi, któ-
re są dostosowane do szczególnych wymagań nowych i modernizowanych budynków. Nieistotne, czy w połą-
czeniu z istniejącym pojemnościowym podgrzewaczem wody, czy z podgrzewaczem zintegrowanym w urzą-
dzeniu – supraeco A sAs-2 idealnie nadaje się również do przygotowania c.w.u.
Pompy supraeco A sAs-2 są oferowane w 4 mocach grzewczych: 6, 8, 11 i 13 kW. Łącznie urządzenie dostępne 
jest w 16 zestawach, co umożliwia dobór do niemal każdego rodzaju instalacji grzewczej.

JunkerS, GruPa BoSch

Powietrzna pompa ciepła Supraeco a SaS-2 
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