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Pakiet 2 kWP zakres dostawy pakietu nr zam./cena

  Moduł Vitovolt 300 255 PSEB1 (8 szt.)

  Inwerter SMA SB2100

  Zabezpieczenia DC

  Przewód elektryczny 1×6 mm2 (30 m.b.)

  Złącze MC4 (+)

  Złącze MC4 (-)

  Zestaw montażowy dla dachów 

pokrytych dachówką

ZK01910

11 788,–
gr. mat. 47

Pakiet 4 kWP zakres dostawy pakietu nr zam./cena

  Moduł Vitovolt 300 255 PSEB1 (16 szt.)

  Inwerter SMA SB3600

  Zabezpieczenia DC

  Przewód elektryczny 1×6 mm2 (50 m.b.)

  Złącze MC4 (+)

  Złącze MC4 (-)

  Zestaw montażowy dla dachów 

pokrytych dachówką

 

ZK01911

21 611,–
gr. mat. 47

Dane techniczne pakietów 8 modułów 16 modułów

Moc szczytowa WP 2 040 4 080

Maksymalne napięcie V 360 720

Minimalna powierzchnia dachu m2 18 33

Znamionowe napięcie / częstotliwość wyjściowa V / Hz 230/50 230/50

Instalacja PV

Inwerter
Licznik 
instalacji

Licznik pomiarowy 
pompy ciepła

Licznik 
zakupu i sprzedaży
energii elektrycznej

Publiczna sieć 
energetyczna

Pompa ciepła do podgrzewu
wody użytkowejOdbiorniki energii elektrycznej

Wydajne moduły fotowoltaiczne 
najwyższej jakości
Proponowany pakiet systemu fotowoltaicznego 

poza bardzo wysoką wydajnością oraz 

niezawodnością spełnia wymagania operatorów 

energetycznych w zakresie integracji z lokalną 

siecią elektroenergetyczną (certyfikat SMA 

– Deklaracja Zgodności WE, instrukcja montażu 

w języku polskim).

Zeskanuj kod i odwiedź  
naszą stronę internetową

http://www.purmo.pl
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Do końca września instalatorzy mogą poznawać nowo-
czesne rozwiązania z zakresu techniki sanitarnej z mar-
ką Geberit. Pozostało jeszcze 4 spotkania: 
- 20.09, Hydrosolar, sosnowiec, g. 7.00-14.00 
- 21.09, Onninen, Katowice, g. 8.00-15.00 
- 27.09, instalbud, Piekary Śląskie, g. 7.00-14.00 
- 28.09, instalbud, Pszczyna, g. 7.00-14.00 
W czasie spotkań On Tour temat systemów instalacyjnych 
prezentowany jest w atrakcyjnej formie, między innymi za 
pomocą filmów instruktażowych i warsztatów. Na pokła-
dzie mobilnej ekspozycji, uczestnicy wydarzenia znajdą cie-
kawe instalacje, nowości oraz flagowe produkty i rozwią-
zania Geberit, które mogą nie tylko obejrzeć na miejscu, 
ale także przetestować. Poznają także zalety aplikacji Ge-
berit ProApp, która odszukuje pasujące części zamienne, 
rozpoznaje spłuczki wyprodukowane po 1975 roku oraz 
skanuje kod kreskowy i identyfikuje produkt. instalatorzy, 
którzy przyniosą swoje zaciskarki sprawdzą ich sprawność 
na mechanicznych testerach do kontroli siły nacisku. Do-
datkowo uczestnicy w krótkiej ankiecie mogą podzielić się 
swoimi oczekiwaniami wobec produktów oraz programu 
Certyfikowany instalator Geberit. 
Każdy instalator, który odwiedzi Geberit On Tour może 
podjąć wyzwanie i wziąć udział w konkursie na najszyb-
szy montaż Mapress. Na pierwsze trzy osoby, które naj-
szybciej wykonają określoną sekwencję zadań, czekają 
atrakcyjne nagrody. 
Trasie Geberit On Tour towarzyszy także akcja sprze-
dażowa dla najlepszych instalatorów sezonu. Za doko-
nanie zakupów produktów Geberit na określone kwo-
ty czekają gwarantowane nagrody. Wystarczy wysłać 
zgłoszenie w okresie 30 dni od wydarzenia. Do odbio-
ru czekają, między innymi: odzież robocza, smartfon 
samsung Galaxy lub tablet, bilety na Grand Prix w żuż-
lu w Toruniu, wejście na mecze Ligi Światowej w Piłce 
siatkowej, a także zaproszenie na imprezę finałową, na 
której można przeżyć motoryzacyjną przygodę życia. 
http://ontour.geberitevents.pl

Geberit On Tour wciąż w trasie ArmWin do obliczania  
grubości izolacji

Firma Armacell przygotowała program kalkulacyjny 
ArmWin, który pozwala wykonać obliczenia niezbęd-
ne w procesie projektowania izolacji technicznych dla 
instalacji chłodzących, klimatyzacyjnych, centralnego 
ogrzewania oraz kanalizacyjnych.
Aplikacja ArmWin firmy Armacell umożliwia przeprowa-
dzanie precyzyjnych obliczeń między innymi grubości 
izolacji, strat ciepła, temperatury napowierzchni izola-
cji. Kalkulator dostępny jest w wersjach online, offline  
i na urządzenia mobilne, dzięki czemu nawet na budo-
wie można wprowadzać niezbędne dane i otrzymywać 
wyniki analiz.
Aby obliczyć wymaganą grubość izolacji (chroniącej 
przed kondensacją), niezbędne jest posiadanie pomia-
rów bądź założeń dotyczących poziomu temperatury  
w pomieszczeniach, w których znajdują się poszczegól-
ne elementy bądź odcinki instalacji. Kolejne dane, które 
należy podać, aby wykonać kalkulację, to względna wil-
gotność, przewodność cieplna oraz współczynnik przej-
mowania ciepła, zarówno dla samej izolacji, jaki i izolo-
wanego elementu. Posiadając te informacje, z pomocą 
programu ArmWin można z dużą dokładnością określić, 
jakiego rodzaju i jakiej grubości materiał izolacyjny po-
winien zostać użyty. Obliczenia dokonywane w aplika-
cji są zgodne z normą EN isO 12241:2008.
Wszystkie wyniki prowadzonych analiz prezentowane 
są zarówno w formie danych liczbowych, jak również 
wykresów. Aplikacja dostarcza nie tylko rzetelnych da-
nych, ale pozwala na ich szybkie udostępnianie zarów-
no w formie dokumentów w formacie pdf, jak również 
za pomocą maila.
Program do wykorzystania na urządzeniach stacjonar-
nych dostępny jest na stronie www.armwin.armacell.com,  
a aplikację na urządzenia mobilne typu smartphone 
bądź tablet, można pobrać dla systemów operacyjnych 
iOs, Android oraz BlackBerry.

http://www.instalreporter.pl
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mien�ni�kiem� umoż�li�wia� do�stęp� do
każ�dej� płasz�czy�zny� przez� otwar�cie
jed�nej�kla�py.�Ko�tły�Gi�gar�mo�gą�ogrze�-
wać�po�wierzch�nie�od�90�do�730�m².
Cha�rak�te�ry�zu�ją�się�bez�ob�słu�go�wą�pra�-
cą�na�wet�do�5�dni�na�jed�no�ra�zo�wym
za�sy�pie.� Ko�tły� są� do�stęp�ne� z� pal�ni�-
kiem� Duo� umoż�li�wia�ją�cym� spa�la�nie
mia�łu� wę�glo�we�go.� Gi�gar� ob�ję�ty� jest
gwa�ran�cją� 50� mie�się�cy.� Do�dat�ko�wy
ruszt�że�liw�ny�jest�w�ce�nie�ko�tła!�
l Ma�xdrew�to�ko�tły�do�spa�la�nia�drew�-
na.�Du�że�pa�le�ni�sko�umoż�li�wia�spa�la�-
nie�po�lan�o�dłu�go�ści�53�cm�już�w�naj�-

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

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

Piotr Ma chaj
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Pozostałe informacje do uzyskania w:
Oventrop Sp. z o. o. Bronisze, ul. Świerkowa 1B 05-850 Ożarów Mazowiecki
Tel. (22) 752 94 47
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Podwójne przyłącze grzejnikowe „Multiblock T” i termostat „Uni SH” stanowią najlepsze pod
względem techniki i wyglądu zewnętrznego rozwiązanie połączenia nowoczesnych grzejników
łazienkowych z instalacją c.o.
Po nałożeniu maskownicy dekoracyjnej armatura komponuje się wizualnie z grzejnikiem. 
Zalety:
- prostota i elegancja formy
- maskownice dekoracyjne w kolorze białym, chromowanym, antracytowym lub inox
- podejście proste lub kątowe
- łatwość utrzymania czystości dzięki gładkiej, zamkniętej powierzchni

      
       

     
     

     
    

   
     

    
   

    
  

 
    

     
   

     
  

   
   

 

    
 

 
 

 
 
 

   
   

  
   

   
  

   

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

Innowacja + Jakość

Schemat instalacji
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Idealnym rozwiązaniem gwarantują-
cym poprawne zrównoważenie hy-
drauliczne pionów „świecowych” oraz 
kontrolowanie temperatury powrotu 
jest zastosowanie na powrocie pionu 
armatury Unofix QR.

Unofix QR jest połączeniem zaworu 
Cocon QTZ, którego zadaniem jest 
ograniczanie ustawionego przepływu 
oraz głowicy termostatycznej typu  
Uni RTLH kontrolującej bezpośrednio temperaturę czynnika na powrocie. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu eliminujemy zjawisko zbyt wysokiej temperatury 
powrotu, co bezpośrednio wpływa na wzrost efektywności energetycznej systemu.

Unofix QR rozwiązaniem na problemy  
w systemach c.o. z pionami „świecowymi”
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łazienkowych z instalacją c.o.
Po nałożeniu maskownicy dekoracyjnej armatura komponuje się wizualnie z grzejnikiem. 
Zalety:
- prostota i elegancja formy
- maskownice dekoracyjne w kolorze białym, chromowanym, antracytowym lub inox
- podejście proste lub kątowe
- łatwość utrzymania czystości dzięki gładkiej, zamkniętej powierzchni

      
       

     
     

     
    

   
     

    
   

    
  

 
    

     
   

     
  

   
   

 

    
 

 
 

 
 
 

   
   

  
   

   
  

   

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

Innowacja + Jakość

Schemat instalacji
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Do oferty firmy iNTErsoft, dystrybutora około 100 programów dla architektów, instalatorów i konstruktorów, dołączył program iNTEr-
soft-iNTELLiCAD. Jest to przełomowa wersja znanego od dawna narzędzia CAD do tworzenia technicznych dokumentacji 2D i 3D. Ma 
rozbudowane narzędzia do precyzyjnego rysowania. Nowy interfejs graficzny zapewnia intuicyjną pracę i nie ingeruje w przyzwyczaje-
nia projektanta CAD. Program ma szerokie możliwości zapisu i odczytu plików DWG, od najstarszej wersji 2.5 do aktualnie najnowszego 
formatu DWG 2013. iNTErsoft-iNTELLiCAD współpracuje z licznymi nakładkami, np.: stalCAD, ŻelbetCAD, instalCAD, iNTErsoft-PrZED-
MiAr, modułami systemu ArCADia do tworzenia kompleksowego modelu BiM. Teraz aplikacja dostępna jest w cenie: 779 zł netto. 
Więcej informacji o programie

INTERsoft-INTELLICAD – premiera uniwersalnego narzędzia CAD

Thermaflex nagrodzony przez B 
Corp „Best for the Environment”

Na początku września na corocznych nominacjach „Best for the World”, Therma-
flex North West Europe (Thermaflex Holandia), został uhonorowany przez między-
narodową organizację non-profit, B Lab – za stworzenie najbardziej pozytywne-
go wpływu na środowisko. Nominacja ta jest przyznawana firmom, które należą 
do topowych 10% z 1800 certyfikowanych B Corporation firm z 50 krajów i 130 
branż na całym świecie.
Certyfikat B Corp dla biznesu jest jak znak „sprawiedliwego Handlu” (Fair Trade) 
dla plantatorów kawy lub herbaty w krajach południowych. Począwszy od 2006 
roku, koncepcja B Corp zobowiązuje firmy przynoszące zyski, do spełniania rygo-
rystycznych norm społecznych i środowiskowych. Nakłania je również do więk-
szej odpowiedzialności i przejrzystości. idea B Corp nie oznacza jedynie, że pew-
nego dnia wszystkie firmy będą konkurowały między sobą, aby być uznane nie 
za najlepsze na świecie, ale za najlepsze dla świata, prowadząc do wspólnego  
i trwałego dobrobytu dla społeczeństwa jako całości.
Thermaflex North West Europe został odznaczony certyfikatem B Corp na po-
czątku 2015 r., za pozytywne oddziaływania społeczne i środowiskowe, za pro-
wadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny i przejrzysty. Mając ambicję, aby 
stać się globalną społecznością B Corp, w tym roku do Thermaflex NWE dołą-
czyły kolejne dwa regiony – Thermaflex Central (Niemcy, Austria, Włochy, ru-
munia) oraz Thermaflex North East Europe (Polska) jako już także oficjalnie 
uznane za część społeczności B corporation, za pozytywne zmiany społeczne 
i środowiskowe.
Więcej

http://www.instalreporter.pl
http://www.oventrop.pl
http://www.intersoft.pl/cad/index.php?kat=intersoft-intellicad
http://www.intersoft.pl/cad/index.php?kat=intersoft-intellicad
https://thermaflex.com/pl/wiadomosci/thermaflex-nagrodzony-przez-b-corp-best-for-the-environment
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Firma Honeywell zaprasza na bezpłatne szkolenie, da-
jące możliwość praktycznego zapoznania się z systemem 
bezprzewodowego sterowania strefowego evohome.  
udział w szkoleniu pozwoli czynnie uczestniczyć w: 
- projektowaniu instalacji z wykorzystaniem elementów 
systemu evohome,
- wykonaniu połączeń elektrycznych,
- uruchomieniu systemu evohome oraz pozwoli na:
- uzyskanie certyfikatu Ambasadora evohome (przy po-
zytywnym ukończeniu szkolenia),
- skorzystaniu z wyjątkowych narzędzi wspierających 
działalność instalacyjną.

O szkoleniach
Miejsce: siedziba firmy Honeywell, Warszawa, 
ul. Domaniewska 39, budynek NEFrYT, V piętro. 
Termin i czas trwania najbliższych szkoleń:
6 października 2016 r. (godz. 10.00 – 16.30) 
12 października 2016 r. (godz. 10.00 – 16.30)
Uwaga: ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność 
zgłoszeń. Następne terminy będą aktualizowane na bie-
żąco, osoby zainteresowane będą o nich informowane.

W celu zgłoszenia chęci udziału w bezpłatnym szkoleniu, pro-
simy o kontakt: pomoc.technicznaecc@honeywell.com

Szkolenie dla Instalatorów od Honeywell Studia podyplomowe OZE (UKSW Warszawa)

Zaoczne dwusemestralne studia podyplomowe „Za-
rządzanie energią i inwestycje w technologie energe-
tyki odnawialnej” prowadzone na Wydziale Biologii  
i Nauk o Środowisku, uKsW Warszawa, przeznaczone są 
dla absolwentów wyższych uczelni co najmniej pierw-
szego stopnia.
Celem studiów jest wykształcenie osób profesjonalnie 
zajmujących się energią w: przedsiębiorstwie, gminie, 
sektorze publicznym, jak i prywatnym, instytucjach fi-
nansujących energetykę, skierowanych na nowocze-
sne podejście do wykorzystania energii, jak i pozyska-
nia (OZE) w oparciu o systemy zarządzania.
Podczas studiów przekazana zostanie wiedza i doświad-
czenie z zakresu:

•	uwarunkowań	polityczno-prawnych	energooszczęd-
ności i wykorzystania OZE,
•	technologii	energetyki	konwencjonalnej	i	alternatyw-
nej z uwzględnieniem magazynowania,
•	auditingu	energetycznego,
•	budownictwa	zrównoważonego	i	energooszczędnego,
•	technologii	energetyki	odnawialnej,
•	systemów	zarządzania	energią,
•	realizacji	procesu	inwestycyjnego	z	uwzględnieniem	
źródeł finansowania,
•	zarządzania	projektami.
Zapisy są prowadzone do 30 września 2106 r. Opłata 
za studia: 4000 zł (możliwa płatność w czterech ratach)
Szczegóły

Mitsubishi zaprasza do wzięcia udziału w trwającym 100 dni pro-
gramie promocyjnym Mitsubishi Electric: „Tajlandia za 100 punk-
tów”. W programie wyjazdu, który odbędzie się zimą 2016/2017 
oprócz wizyty w fabryce Mitsubishi Electric przewidziane jest 
m.in.: zwiedzanie Bangkoku oraz wypoczynek na szerokich taj-
skich plażach. Program trwa w dniach 22.08 - 30.11.2016. Punkty 
przyznawane są za zakup urządzeń Mitsubishi Electric, a ich liczba 
zależna jest od zakupionego modelu i serii urządzenia/urządzeń.
szczegóły punktacji oraz więcej informacji na temat programu 
u przedstawicieli Mitsubishi Electric.

Mitsubishi Electric: Tajlandia za 100 punktów

Kampania Purmo: Magia ciepła w twoim domu!

Wystartowała kampania informacyjna marki PurMO. 
Kampania ma na celu poinformowanie i zachęcenie 
klientów indywidualnych, budujących lub remontują-
cych dom lub mieszkanie, do zapoznania się z pełną 
paletą rozwiązań grzewczych marki Purmo: wszystki-
mi modelami grzejników oraz systemami ogrzewania 
płaszczyznowego i systemami rurowymi. 
Elementem wzmacniającym jest 
konkurs i nagroda 5000 zł – za-
danie polega na zaproponowa-
niu hasła na 25-lecie obecności 
Purmo na rynku polskim, które 
zostanie ocenione przez jury. 
Aby wziąć udział w konkursie, 
należy zamówić projekt instala-
cji grzewczej u polecanego pro-
jektanta Purmo, co jest równo-
znaczne z otrzymaniem bonu 

promocyjnego o wartości 250 zł. szczegóły konkursu 
znajdują się na stronie internetowej www.purmo.pl/
konkurs.
Koniec pierwszego etapu kampanii reklamowej prze-
widziany jest na koniec października 2016, a wyłonienie 
zwycięzcy konkursu nastąpi 14.07.2017 roku.
Obejrzyj SPOT PURMO 2016:

http://www.instalreporter.pl
mailto:pomoc.technicznaecc%40honeywell.com?subject=
https://podyplomowe.uksw.edu.pl/kierunki.php?tryb=katalog
https://www.youtube.com/watch?v=uzBJ_FfS888
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Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej, jako instytucja Wdrażająca oraz Organi-
zująca Konkurs, zaprasza na szkolenie dla Wniosko-
dawców (potencjalnych Beneficjentów) Programu 
Operacyjnego infrastruktura i Środowisko 2014-2020 
i Oś priorytetowa: 
Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 

1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w bu-
dynkach Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektyw-
ności energetycznej w sektorze mieszkaniowym 
(KONKURS nr POIS/1.3.2/1/2016).

Termin: 22 września 2016r., godz. 9:00:00-15:30; reje-
stracja od godz.08:30

Miejsce: NFOŚiGW, ul. Konstruktorska 3A, Warszawa 
sala 102

Zakres szkolenia:
•	kryteria	wyboru	projektów,
•	procedury	zawierania	umów	z	wykonawcami,
•	wypełnianie	wniosku	i	kwalifikowalność	kosztów.

Zgłoszenia za pomocą formularza zgłoszeniowego do 
dnia 19 września lub do wyczerpania limitu miejsc.
szkolenie jest bezpłatne, przewidywany poczęstunek 
dla uczestników.
Pobierz program szkolenia
Zapisz się tutaj
Więcej

Szkolenie POIiŚ 1.3.2 „Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym”

Nowe funkcje programu KAN C.O. 6.0:
•	trójwymiarowa	wizualizacja	instalacji	w	całym	budynku	lub	na	wybranej	kondygnacji;
•	możliwość	edycji	pionowego	wymiaru	instalacji;
•	możliwość	szybkiego	wyświetlania	odpowiedniego	rzutu;
•	możliwość	kontroli	poprawności	układu	kondygnacji.
Kliknij i zobacz co nowego w wersji 6.0

Program KAN C.O. jest przeznaczony do graficznego wspomagania projektowa-
nia nowych instalacji c.o., regulacji istniejących instalacji (np. w budynkach ocie-
plonych) oraz do projektowania sieci przewodów w instalacjach wody lodowej. 
istotną cechą programu jest możliwość umieszczania wielu źródeł czynnika grzew-
czego (chłodniczego) w jednym projekcie, co znajduje zastosowanie przy projek-
towaniu m.in. instalacji czterorurowych.

Pobierz wersję próbną KAN C.O. 6.0

Jesteś projektantem? Zapisz się na szkolenie w swoim mieście

Już dostępna nowa wersja programu 
KAN C.O. 6.0

http://www.instalreporter.pl
http://www.bshtechnik.pl
https://www.nfosigw.gov.pl/download/gfx/nfosigw/pl/nfoaktualnosci/15/877/4/program_szkolenia_22_09_2016.pdf
http://www.nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-zgloszeniowy-na-szkolenie-132-poiis-22092016-r/
http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,877.html
http://pl.kan-therm.com/kan/upload/co60.pdf
http://www.sankom.pl/download/kan/pol/co60b/full/setupco.exe
http://pl.kan-therm.com/strefy/strefa-projektanta/szkolenia?tbm=2&tid=9
http://www.sankom.pl/download/kan/pol/co60b/full/setupco.exe
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V edycja Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa 
Pożarowego – Schrack Seconet i Partnerzy

Firma schrack seconet Polska we współpracy z Part-
nerami projektu: Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych 
systemów Bezpieczeństwa Pożarowego 2016, które od-
będą się w dniach: 5-6 października 2016, informuje o 
rozpoczęciu procesu rejestracyjnego.
Zgodnie z regułą przyjętą przez organizatorów w latach 
poprzednich, spotkanie będzie miało charakter przede 
wszystkim szkoleniowy. W ciągu dwóch dni specjali-
stycznych, merytorycznych wykładów połączonych z 
praktycznymi warsztatami, uczestnicy będą mieli oka-

zję poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zaawansowanych 
systemów bezpieczeństwa.
V edycja odbędzie się, podobnie jak w latach ubiegłych, w 
Windsor Palace Hotel & Conference Center, Jachranka 75 
nad Zalewem Zegrzyńskim k. Warszawy, 05-140 serock.
Organizatorzy informują, że rejestracja uczestników odby-
wa się wyłącznie online – wszystkie szczegóły dotyczące 
spotkania (zaproszenie, plan merytoryczny, plan warszta-
tów poszczególnych producentów oraz link do rejestra-
cji online) są dostępne na stronie: www.schrack-seco-

net.pl oraz na stronach wszystkich Partnerów projektu. 
Formularze rejestracyjne będą przyjmowane najpóźniej 
do dnia: 26 września 2016. Liczba miejsc na szkoleniu, 
jak również miejsc noclegowych ograniczona.
udział w dwudniowych warsztatach zostanie potwier-
dzony wspólnym certyfikatem, wystawionym przez 
schrack seconet Polska oraz wszystkich Partnerów 
spotkania. Otrzymanie dokumentu z kompletem pod-
pisów wszystkich producentów uzależnione będzie od 
udziału uczestnika w poszczególnych sesjach szkolenia. 

Promocja COMAP

Firma Comap przygotowała promocję 10+1. Kupując je-
den z pakietów promocyjnych składający się z 10 ele-
mentów, 11 element dostajesz za symboliczne 10 gr:
•	10x	komplet	termostatyczny	3	w	1	(głowice	termosta-
tyczne sENsO lub sENsiTY M28 + zawory termostatycz-
ne bez nastawy ½″ + zawory powrotne ½″)
•	10x	komplet	termostatyczny	2	w	1	(głowice	termosta-
tyczne sENsiY M30 + grzejnikowe moduły przyłaczenio-
we ½″ lub 3/4E″)
•	10x	głowica	termostatyczna	SENSO	M28	lub	M30	lub	IFD
•	10x	głowica	termostatyczna	SENSITY	M28	lub	M30
•	10x	zestaw	FOCUS	(ręczny	zawór	grzejnikowy	FOCUS	
½″) + zawory powrotne ½″)
•	10x	ręczny	zawór	grzejnikowy	FOCUS	½″
Promocja trwa do odwołania lub wyczerpania zapasów.

Giełda Towarowa Grupy Instal-Konsorcjum

W dniach 7-9 września 2016 r. w Hali EXPO w Łodzi odbyła się premierowa edycja Giełdy Towa-
rowej Grupy instal-Konsorcjum To pierwsze tego typu wydarzenie zorganizowane przez Grupę 
instal-Konsorcjum na taką skalę. Ta prestiżowa impreza targowo-handlowa skierowana była do 
kluczowych klientów hurtowni instal-Konsorcjum z całej Polski. Wydarzenie zostało zorganizo-
wane w 20 roku istnienia firmy instal-Konsorcjum sp. z o.o. Jego celem było zaprezentowanie 
najbardziej interesujących i innowacyjnych rozwiązań techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitar-
nej oraz rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE) i cel ten znakomicie osiągnięto, 
zgromadzając około 80 wystawców. Giełda zaoferowała odwiedzającym możliwość spotkania 
się z przedstawicielami największych producentów i dystrybutorów w branży oraz zakupu ich 
towarów na wyjątkowo atrakcyjnych warunkach. 
Ale nie samym biznesem człowiek żyje, dlatego organizatorzy zapewnili szereg atrakcji. 
Każdemu z trzech dni Giełdy towarzyszył bogaty program wydarzeń, w tym także eduka-
cyjnych, które pozwoliły poszerzyć wiedzę i zdobyć nowe umiejętności. 
W trakcie Giełdy zorganizowana została Wielka Loteria instal-Konsorcjum, w ramach której 
wszyscy uczestnicy, którzy w danym dniu dokonali zakupu pakietów giełdowych na war-
tość min. 12 000 zł netto, mieli szansę wygrania samochodu Ford Transit Connect L2 z kli-
matyzacją i zestawem głośnomówiącym. Codziennie losowano 1 samochód. Oprócz tej 
głównej nagrody także poszczególni producenci proponowali bardzo interesujące konkur-
sy z wartościowymi nagrodami.
Na szersze podsumowanie handlowe i relacje z Giełdy zapraszamy do kolejnego wydania ir.

http://www.instalreporter.pl
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instalatorze, skorzystaj z promocji Danfoss i wybierz je-
den z pakietów na medal w bardzo atrakcyjnych cenach.
Produkty objęte promocją:
- Pakiet silver – listwa FH-WC, 5 termostatów BasicPlus2 

WT-P (sterowanie przewodowe)
- Pakiet Gold – listwa CF-MC 10 wyjść, 5 termostatów 
CF-rs oraz pilot (sterowanie bezprzewodowe)
- Napędy TWA-K
Do pakietu Gold, mamy dla Ciebie spodnie ogrodnicz-
ki. Wystarczy, że wyślesz fakturę lub jej kopię na adres 
Magdalena_Muras@danfoss.com, a my skontaktuje-
my się w celu ustalenia rozmiaru i potwierdzenia da-
nych adresowych.
Promocja trwa do końca 2016 r. O szczegóły dotyczące 
cen pakietów, pytaj w hurtowni. 

Polska trzecim producentem płytek 
ceramicznych w UE

Z danych Centrum Analiz Branżowych „rynek płytek 
ceramicznych w Polsce, edycja 2015” wynika, że Polska 
– po Włoszech i Hiszpanii – jest trzecim producentem 
płytek ceramicznych w uE, a roczna wartość produk-
cji przekracza 0,5 mld euro. Polska jest także piątym 
eksporterem płytek ceramicznych w unii, a dziesią-
tym na świecie. W 2014 r. na eksport trafiło ponad 40% 
polskiej produkcji o wartości 225 mln euro (42,2 mln 
m2 wyrobów). Blisko 80% sprzedawanych przez pol-
skich producentów płytek stanowią płytki szkliwione.
W ujęciu ilościowym najwięcej płytek z Polski wyekspor-
towano do Niemiec (6,2 mln m2), ukrainy (5,7 mln m2),  
rosji (4,5 mln m2) oraz na słowację (4,4 mln m2).
W 2014 r. w Polsce sprzedano 70,8 mln m2 płytek 
ceramicznych, czyli o 4,6% więcej niż rok wcze-
śniej. Wartościowo sprzedaż pozostała na zbliżo-
nym poziomie, tj. 415 mln euro. Około 80% płytek 
sprzedanych w Polsce stanowiły produkty krajowe,  
a pozostałe 20 proc. przypada na płytki importowa-

ne, głównie hiszpańskie (5,4%) oraz włoskie (5,2%).
Światowa produkcja płytek ceramicznych osiągnę-
ła w 2014 roku 12 409 mln m2. Najwięcej, bo ponad 
70% płytek powstaje w Azji, drugim pod względem 
wielkości produkcji obszarem jest Europa, a zaraz 
po niej centralna i południowa Ameryka.
Krajowym potentatem w produkcji płytek ceramicz-
nych jest woj. łódzkie; przemysł ten jest skupiony 
przede wszystkim w tzw. zagłębiu ceramiczno-budow-
lanym Opoczno–Tomaszów Mazowiecki. szacuje się, 
że działające w Łódzkiem przedsiębiorstwa wytwa-
rzają ok. 70% krajowej produkcji płytek. Jeden z czo-
łowych polskich producentów płytek ceramicznych 
to Ceramika Paradyż. W pięciu zakładach zatrudnia-
jących 1700 osób, wytwarza szeroki zakres produk-
tów – od mozaiki po klinkier i płytki wielkoformatowe. 
szacuje się, że udział firmy w krajowym runku produ-
centów płytek ceramicznych przekracza 20%, a jej za-
kłady mogą wytworzyć ok. 30 mln m2 płytek rocznie.

Energetyka przyszłości podczas RENEXPO® Poland

Wykorzystanie energii elektrycznej i cieplnej z alterna-
tywnych źródeł energii staje się coraz bardziej popular-
ne i motywuje innych do uzyskania własnej niezależno-
ści energetycznej. Z tego powodu warto wziąć udział  
w 6. Edycji Międzynarodowych Targów Energii i Efek-
tywności Energetycznej organizowanych w dniach 19-
21 października w Warszawskim Centrum EXPO XXi.
Podczas tegorocznej edycji zostaną omówione nowości 
związane z kogeneracją i wpływem nowelizacji ustawy 
o OZE na jej rozwój. Odbędą się dyskusje dotyczące bu-
dowania dochodowych biogazowni w Polsce, poruszo-

ne zostaną aspekty związane z modelami rozliczenio-
wymi i innowacyjnymi kwestiami technicznymi, które 
pozwolą spojrzeć na kogenerację i wytwarzanie bio-
gazu nieco odważniej. Taka platforma spotkań organi-
zowanych przez rEECO Poland we współpracy z unią 
Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowe-
go (uPEBi) pozwoli na wymianę dotychczasowych do-
świadczeń związanych z wykorzystaniem potencjału 
biogazu i pomoże w skutecznym pokonaniu obaw do-
tyczących przyszłości kogeneracji w Polsce. 
www.renexpo-warsaw.com

Danfoss – promocja na podłogówkę

http://www.instalreporter.pl
http://www.taconova.com/pl/
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Czy korzystasz już z aplikacji 
Viessmann Program instala-

tor? rejestrujesz urządzenia z jej pomocą? Jeśli tak – 
z pewnością ucieszy Cię fakt, że właśnie udostępnio-
no nową wersję aplikacji Viessmann dla instalatorów!

Co nowego w aplikacji Programu Instalator?
•	Nowa	aplikacja	działa	na	wszystkich	wersjach	Androida	–	
także najnowszych. Po raz pierwszy można korzystać z niej 

także na urządzeniach mobilnych z systemem Windows.
•	Dodano	nową,	bardzo	ważną	funkcję:	możliwość	za-
pisania wersji roboczych.
Od teraz jeśli telefon nie ma w jakiejś chwili łączności  
z siecią, dane w aplikacji (np. zdjęcie karty gwarancyjnej) 
zapiszą się (w wersji roboczej) i zostaną wysłane w mo-
mencie, gdy odzyskane zostanie połączenie z internetem.
To bardzo ważne ułatwienie dla wszystkich insta-
latorów, którzy często zauważają brak zasięgu np. 
podczas montażu kotłów w piwnicach.
Co się nie zmienia?
•	Bardzo	prosta	i	przyjazna	obsługa.
•	Błyskawiczne	zgłaszanie	urządzeń:
→ wpisujesz numer urządzenia lub skanujesz kod,
→ robisz zdjęcie karty gwarancyjnej
→ i wysyłasz!
	 •	Brak	jakichkolwiek	opłat	za	aplikację.
Pobierz już teraz! 
Więcej na www.viessmann.pl

Nowa, LEPSZA aplikacja do rejestracji urządzeń  
w Programie Instalator

Viessmann proponuje: nowe premiowane 
urządzenie – EASYPELL

Od 12.09 na liście urządzeń objętych premiami w Programie 
instalator firmy Viessmann pojawił się kocioł na pellet EAsY-
PELL. Za montaż kotła EAsYPELL u klienta każdy uczestnik 
Programu instalator otrzyma 200 zł. Oczywiście premię moż-
na podwoić, jeśli zgłoszenie wyśle także Twój klient.
EAsYPELL to nowoczesny, automatyczny kocioł c.o. na 
pellet. Klienci i instalatorzy cenią go za:
•	szybką	i	prostą	instalację,

•	małe	rozmiary	(poniżej	1m2 powierzchni),
•	wygodę	–	kocioł	gotowy	do	przyłączenia,
•	elastyczność	–	nie	wymaga	wymiany	grzejników	czy	
ogrzewania podłogowego u klienta,
•	oszczędność	pelletu.
Więcej na:
www.programinstalator.pl
www.viessmann.pl

Studia podyplomowe z IEO

Program V edycji studiów „inwestycje w odnawialne źró-
dła energii producenci energii z OZE, autoproducenci 
biznesowi i prosumenci, mikrosieci, klastry i spółdziel-
nie, elektromobilność” organizowanej w Warszawie ba-
zuje na doświadczeniach z poprzednich lat, ale bierze 
też pod uwagę nowe, wspominane powyżej uwarun-
kowania. W programie studiów uwzględniono specjal-
ną rolę szeroko rozumianej energetyki prosumenckiej, 
w tym tzw. prosumentów biznesowych i autoproducen-
tów (energetyka przemysłowa) oraz nowych koncepcji 
technologicznych, takich jak systemy hybrydowe i mi-
krosieci oraz wprowadzanych dopiero nowych rozwią-

zań organizacyjnych, m.in. klastry i spółdzielnie energe-
tyczne. Obejmuje nowe na polskim rynku technologie 
np. fotowoltaikę, ale też (nowość) rozwiązania OZE dla 
prosumentów biznesowych i autoproducentów w ener-
getyce przemysłowej. 
Bardzo szeroko zostanie przedstawiona znowelizowa-
na ustawa OZE wraz z rozporządzeniami (iEO opraco-
wał tekst ujednolicony ustawy OZE uwzględniający no-
welizacje z 29 grudnia 2015 r. oraz z 22 czerwca 2016 r.) 
Termin zakończenia rekrutacji: 30 września 2016.
Termin uruchomienia studiów: 22 października 2016.
Więcej informacji na stronie IEO

http://www.instalreporter.pl
http://www.klimatyzacja.pl
https://www.microsoft.com/en-us/store/p/viessmann/9nblggh51x3l
https://itunes.apple.com/us/app/viessmann/id955144613?l=pl&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.desi9n.viessmann
http://ieo.pl/pl/projekty/studia-podyplomowe
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Nowa promocja dla instalatorów Panasonic

Wraz z początkiem września wystartowała promocja Pa-
nasonic dedykowana akredytowanym instalatorom. Aby 
wziąć w niej udział, wystarczy zgłosić zakup kompletu 
Aquarea typu split i zarejestrować kartę gwarancyjną, 
a zdobyte w ten sposób punkty wymieniać na nagrody.
Akcja promocyjna jest skierowana do instalatorów po-
siadających aktualną akredytację Panasonic w zakre-
sie pomp ciepła powietrze-woda Aquarea typu split  
i split All-in-One. instalator, który w czasie trwania pro-
mocji, od 1 września 2016 r. do 31 marca 2017 r. nabył 
bądź nabędzie któreś z wymienionych urządzeń u au-
toryzowanego dystrybutora, może zarejestrować jego 
kartę gwarancyjną na stronie http://www.panasonic-
proclub.com/. Wówczas zostaną mu przyznane punk-
ty, które będzie mógł wymienić na nagrody, czyli kupo-

ny rabatowe obniżające cenę produktu do kwoty 1 zł.
Za każdy zarejestrowany komplet Aquarea instalator 
otrzymuje jeden punkt. uzyskany w ten sposób kupon 
rabatowy będzie mógł wykorzystać w sklepie interneto-
wym Panasonic: http://shop.panasonic.pl/. W zależno-
ści od zebranej liczby punktów uczestnik będzie mógł 
je wymienić między innymi na:
•	1	punkt	–	golarka	ES-RT53-S503.
•	2	lub	3	punkty	–	aparaty	cyfrowe
•	5	punktów	–	telewizor	49”
•	6	punktów	–	telewizor	50”
•	10	punktów	–	telewizor	65”
regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy są do-
stępne na stronie: http://www.panasonicproclub.com/
PL_pl/promotions/

Szkolenia aquatherm-Polska

Firma aquatherm-Polska zaprasza projektantów i instalatorów do 
swojej siedziby na cykliczne szkolenia z technologii aquatherm. 
szkolenia są bezpłatne. Tematyka: systemy rurowe aquatherm 
green & blue pipe – technika montażu; ogrzewanie płaszczyzno-
we aquatherm black system. Termin: ostatni wtorek miesią-
ca. Godzina: 11.00-14.00. Miejsce: Warszawa, ul. Puławska 538.  
Zgłoszenia e-mail: sekretariat@aquatherm.com.pl 

Instalatorze, zdobądź smartwatcha 
Sony od Honeywell

Teraz dzięki evohome możesz odnieść jeszcze więcej korzyści – zainsta-
luj 5 systemów evohome i wygraj smartwatcha Sony! 
Zgłoszenia do konkursu (przesłania skanu lub zdjęcia faktur zakupu 5 syste-
mów evohome) można dokonać za pośrednictwem: 
•	 MMS-a: 511 800 059, 
•	 e-maila: marketingpoland@honeywell.com, 
•	 poczty tradycyjnej: Honeywell sp. z o.o., ul. Domaniewska 39,  

02-672 Warszawa, z dopiskiem „Marketing”.
Czas trwania konkursu: do 31 grudnia 2016 r. lub do wyczerpania zapasu nagród.

CLEVER PROJEKT – konkurs dla projektantów

rettig Heating zaprasza do udziału w konkursie, które-
go celem jest wyłonienie najlepszego projektanta, tzn. 
projektanta, który zaprojektuje produkty Purmo objęte 
konkursem o najwyższej wartości katalogowej. uwzględ-
nione będą wszystkie projekty przesłane w okresie trwa-
nia konkursu.
Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie i prze-
słanie zgłoszenia projektu do konkursu poprzez strefę 
Purmo Expert Projektant, która dostępna jest na stro-
nie www.purmo.pl po zalogowaniu.
Kliknij tutaj, aby zapoznać się z szczegółowymi zasada-
mi konkursu

Nagrody:
•	główna	–	dla	najlepszego	projektanta,	który	zaprojek-
tuje produkty PurMO objęte konkursem o największej 
wartości katalogowej: voucher sPA o wartości 3000 zł,
•	za	pierwszy	zgłoszony	projekt	o	wartości	katalogowej	
zaprojektowanych produktów Purmo powyżej 50 000 
zł: tablet 10″ o wartości 1000 zł,
•	za	pierwszy	zgłoszony	projekt	o	wartości	katalogowej	

zaprojektowanych produktów Purmo powyżej 20 000 
zł: smartwatch o wartości 400 zł.
Konkurs trwa do 30 listopada 2016 r.

http://www.instalreporter.pl
http://www.purmo.com/images/content/Ulotka-Clever-Projekt.pdf
http://www.purmo.com/images/content/Ulotka-Clever-Projekt.pdf
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1 września rozpoczęła się Promocja Danfoss na zawo-
ry i głowice termostatyczne.
Produkty objęte promocją:
1. Głowice termostatyczne: 
•	RAVIS	i	VERSA	do	zaworów	RTD-N	poprzedniej	generacji:
•	RA	2994,	RAW	5115	do	standardowych	zaworów	RA-N

•	RAW-K	z	połączeniem	M30x1,5
2. Zawory termostatyczne: proste i kątowe rA-N 10, rA-N 15 
Warunki promocji:
- kup 30 szt. urządzeń promocyjnych, otrzymasz zega-
rek Casio
- kup 120 szt. urządzeń promocyjnych, otrzymasz smar-
twatch Manta
Termin promocji: 1 września – 31 października 2016 lub 
do wyczerpania zapasów
Promocja dotyczy jednorazowych zakupów – by otrzy-
mać nagrodę, należy zakupić jednorazowo 30 lub 120 
produktów. Za jednorazowy zakup instalator może otrzy-
mać maks. 5 nagród
Sprawdź szczegóły

Promocja: Czas na Danfoss

Rozwiązanie kRzyżówki z numeRu 8/2016 instalRepoRteRa 
kRzyżówka z poRtalem eko-BloG.pl hasło: eko-BloG pRaktyka w instalaCJaCH

nagrody otrzymują:  
Michał Krzyształa – plecak, Zbigniew Celebański – scyzoryk, Łukasz Okarmus – puszkę z miarką

VINSAR: specjalista ds. sprzedaży
TELEWIZJA POLSKA: inżynier sanitarny
ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS: kosztorysant
INSTALcompact: inżynier sanitarny 
KAESER KOMPRESSOREN: inżynier 
TECHNICO: projektant
ZRUG: inżynier ds. ofertowania
AFRISO: specjalista ds. zakupów
ONNINEN: handlowiec
BIMS PLUS: handlowiec

HERZ: serwisant kotłów
VTS GROUP: account manager
OVENTROP: specjalista ds. marketingu i administracji 
SYSTEMAIR: specjalista ds. serwisu
CENTROSAN: doradca techniczno-handlowy
KOSPEL: przedstawiciel handlowy
TERMECO: przedstawiciel handlowy
SALUS CONTROLS: przedstawiciel handlowy
TADMAR: doradca techniczny 
GPEC: kierownik budowy

Praca

Firma De Dietrich od 12 września br. ruszyła z promo-
cją sprzedaży pakietowej, która obejmuje nowoczesny 
kocioł MCr3 PLus z regulatorem isense w wersji prze-
wodowej w nowej, okazyjnej cenie. Klienci mają do wy-
boru pakiety, które zawierają kotły jednofunkcyjne, dwu-
funkcyjne oraz jednofunkcyjne z podgrzewaczami c.w.u.: 
emaliowanymi o pojemności 100, 150, 200 litrów lub ze 
stali nierdzewnej o pojemności 100, 130 lub 150 litrów. 
Ostatnia wersja ma dodatkowo gwarancję 8/8, która za-
pewnia użytkownikowi gwarancję na 8 lat zarówno na 
wymiennik kotła, jak i podgrzewacz. Akcja promocyjna 
potrwa do 30 listopada br. 

Kolejną nowością jest wprowadzany na stałe przez fir-
mę De Dietrich pakiet, który zawiera kocioł dwufunk-
cyjny MCr Home 23/24Mi lub 24/28Mi z uniwersalnym 
pakietem spalinowym, którym można przyłączyć ko-
cioł do systemu LAs lub rozbudować go o klasyczne 
elementy indywidualnego odprowadzania spalin. Pa-
kiet ten będzie można również nabyć w wyjątkowo 
atrakcyjnej cenie. 

szczegółowe informacje można uzyskać u przedstawi-
cieli handlowych De Dietrich oraz na oficjalnych stronach 
firmy: www.dedietrich.pl oraz www.dedietrich-kotly.pl 

Aktualne promocje od De Dietrich

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

Podane ceny w PLN netto

MCR3 PLUS
z emaliowanymi podgrzewaczami

iSenseregulator

Nr ref.

Nazwa

Cena katalogowa Cena promocyjna

pakiet ❶ 7625582IS Pakiet MCR3 PLUS 24T + regulator iSense
6 905

6 438

pakiet ❷ 7625583IS Pakiet MCR3 PLUS 35S + regulator iSense
7 438

7 270

pakiet ❸ 7625585IS Pakiet MCR3 PLUS 24/28 MI + regulator iSense 7 679
7 228

pakiet ❹ 7625582100IS Pakiet MCR3 PLUS 24/BS100 + regulator iSense 9 129
8 656

pakiet ❺ 7625582150IS Pakiet MCR3 PLUS 24/BS150 + regulator iSense 9 405
8 989

pakiet ❻ 7625583100IS Pakiet MCR3 PLUS 35/BS100 + regulator iSense 10 222
10 010

pakiet ❼ 7625583150IS Pakiet MCR3 PLUS 35/BS150 + regulator iSense 10 549
10 349

pakiet ❽ 7625583200IS Pakiet MCR3 PLUS 35/BS200 + regulator iSense 11 299
11 141

OKRES PROMOCJI
12.09 - 30.11.2016

*
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REGULATOR

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

Podane ceny w PLN netto

MCR Home
z uniwersalnym pakietem kominowym

Nr ref.

Nazwa

Cena katalogowa Cena promocyjna

pakiet ❶ 7650937DY Pakiet MCR Home 20/24 MI + pakiet spalinowy LAS(U) nz
nz + 1zł

pakiet ❷ 7650938DY Pakiet MCR Home 24/28 MI + pakiet spalinowy LAS(U) nz
nz + 1zł

MCR HOME 20/24 MI

MCR HOME 24/28 MI

PAKIET SPALINOWY LAS(U)
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www.dedietrich.pl
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http://www.instalreporter.pl
http://heating.danfoss.pl/newsstories/heating/czas-na-danfoss/?ref=17179918240
http://instalreporter.pl/praca/vinsar-specjalista-ds-sprzedazy/
http://instalreporter.pl/praca/telewizja-polska-inzynier-sanitarny/
http://instalreporter.pl/praca/electronic-control-systems-kosztorysant/
http://instalreporter.pl/praca/instalcompact-inzynier-sanitarny-4/
http://instalreporter.pl/praca/kaeser-kompressoren-inzynier/
http://instalreporter.pl/praca/technico-projektant/
http://instalreporter.pl/praca/zrug-inzynier-ds-ofertowania/
http://instalreporter.pl/praca/afriso-specjalista-ds-zakupow/
http://instalreporter.pl/praca/onninen-handlowiec-11/
http://instalreporter.pl/praca/bims-plus-handlowiec-4/
http://instalreporter.pl/praca/herz-serwisant-kotlow/
http://instalreporter.pl/praca/vts-group-account-manager-3/
http://instalreporter.pl/praca/oventrop-specjalista-ds-marketingu-i-administracji/
http://instalreporter.pl/praca/systemair-specjalista-ds-serwisu-2/
http://instalreporter.pl/praca/centrosan-doradca-techniczno-handlowy/
http://instalreporter.pl/praca/kospel-przedstawiciel-handlowy/
http://instalreporter.pl/praca/termeco-przedstawiciel-handlowy-2/
http://instalreporter.pl/praca/salus-controls-przedstawiciel-handlowy/
http://instalreporter.pl/praca/tadmar-doradca-techniczny/
http://instalreporter.pl/praca/gpec-kierownik-budowy/
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stronna serdeczna współpraca i życzliwość. War-
to przypomnieć fakt docenienia roli prof. Grochala  
w rozwoju pomp ciepła w Polsce, chodzi o przy-
znane wyróżnienie POrT PC na pierwszym Kon-
gresie stowarzyszenia w 2012 roku, Wyróżnienie 
dotyczyło wkładu w rozwój pomp ciepła w Polsce.  
6 lipca tego roku minęło 3 lata od śmierci Profe-
sora. Myślę, że w branży OZE bardzo brakuje ludzi  
o takim życzliwym podejściu do działań innych 
osób i organizacji.

Nie byłoby PORT-u PC i nie działałby tak inten-
sywnie gdyby nie Paweł Lachman… 
Dziękuję Pani redaktor za miłe słowa. Myślę, że to 
jest jednak pewne uproszczenie. Nie byłoby Organi-
zacji bez silnego i życzliwego wsparcia wielu osób ta-
kich, jak: Marek Miara, Marian rubik, Cezary sawicki,  
Jarek Kotyza, Aldi Mirowski, Artek Karczmarczyk,  
Małgorzata smuczyńska czy Thomas Nowak z EHPA. 
Warto o tym pamiętać i warto za to gorąco podziękować.
Nie byłoby też POrT PC bez wzajemnego zaufania 
i wiary w możliwość skutecznej współpracy ponad 
ewentualnymi podziałami. Oczywiście ważna jest 
wiara w efekty i determinacja w działaniach. Jak po-
wiedział kiedyś Henry Ford: „Jeśli twierdzisz, że dasz 
radę – masz rację. Jeśli twierdzisz, że nie dasz rady 
– również masz rację”. Po pięciu latach wspólnych 
działań okazało się, że mieliśmy rację.

Jakimi najważniejszymi sukcesami rynkowymi 
może się pochwalić PORT PC?
Bezpośrednim celem stowarzyszenia nie są sukcesy 
rynkowe pomp ciepła w Polsce. Wierzyliśmy i wie-
rzymy w to, że przy działaniach zwiększających ja-
kość wykonywanych instalacji z pompami ciepła ry-
nek pomp ciepła będzie rósł w sposób organiczny. 
Myślę tu o wydaniu 7 części wytycznych POrT PC, 
szkoleniach europejskiego instalatora pomp ciepła 
EuCErT, czy wprowadzeniu znaku jakości EHPA Q  
w Polsce. Myślę, że działania prasowe POrT PC 
przyczyniły się do wzrostu zainteresowania pom-

pami ciepła wśród branżystów i pośrednio klientów.
Patrząc na rynek pomp ciepła w Polsce, to wzrósł on 
prawie 3-krotnie od 2010 do 2015 roku. Jest w tym ja-
kaś zasługa działań POrT PC, ale myślę, że jest to też 
efekt zmian technologicznych oraz zaangażowania się 
czołowych producentów w rozwój rynku pomp ciepła. 
Jestem też w pełni przekonany, że nie ma trwa-
łych wzrostów rynków pomp ciepła bez zadowo-
lonych klientów, a zarazem dobrej jakości wyko-
nywanych instalacji.

Jak ocenia Pan poziom wykonawstwa instalacji 
OZE w Polsce? Jak bardzo odbiega on od stan-
dardów np. rynku niemieckiego? Co w tym za-
kresie zrobił PORT PC?
Trudno mi to dokładnie ocenić. Myślę, że nastąpił 
duży postęp w ostatnich latach, przede wszystkim 
dzięki staraniom producentów i dystrybutorów. Jed-
nak są dziedziny, w których jeszcze jest sporo do zro-
bienia np. wprowadzenie standardów wykonywa-
nia pionowych gruntowych wymienników ciepła.  
W Niemczech jest już kilkadziesiąt firm pracujących 
w standardzie DVGW.
uważam, też że sporo jest do zrobienia w zakresie 
współpracy z projektantami, a szczególnie w zakre-
sie szkoleń. Tu widzę największy potencjał do pracy 
stowarzyszenia w najbliższych latach.

Czy sądzi Pan, że brak realnego/odczuwalne-
go wsparcia na instalacje z pompami ciepła jest 
przysłowiową „kłodą rzuconą pod nogi”? 
Nie odbieram tego w ten sposób. Osobiście uważam, 
że dofinansowanie technologii powinno być stosun-
kowo krótkie (zaplanowane w określonym przedzia-
le) i stopniowo malejące. Nie jestem w stanie zrozu-
mieć idei dofinansowania np. kotłów elektrycznych 
w ramach programach dofinansowania Programu 
Ograniczenia Niskiej Emisji i braku dofinansowa-
nia pomp ciepła. Tak się stało kilka miesięcy temu  
w woj. małopolskim.
Na pewno istotną barierą jest nierówne i niesprawiedli-

Gratulujemy pięknego jubileuszu 5-lecia funk-
cjonowania PORT-u PC na rynku. Jak wspomina 
Pan początki działalności i jak Wasza organiza-
cja została przyjęta na rynku? Czy słyszał Pan 
wtedy głosy wątpienia w zasadność takiej orga-
nizacji, tym bardziej, że funkcjonowało pokrew-
ne stowarzyszenie kierowane przez prof. Bruno-
na Grochala?
Grupa osób, inicjująca powstanie stowarzyszenia 
miała sporo czasu na poznanie się i wspólną pra-
cę. Przez ponad 2 lata powstawały wytyczne w za-
kresie projektowania i wykonywania dolnych źródeł 
pomp ciepła i myślę, że wspólna praca była silnym 
i trwałym fundamentem przyszłych działań. Wcze-
śniej przez ponad rok działaliśmy w ramach grupy 
roboczej Parku Naukowo-Technologicznego Euro-
-centum w Katowicach. 
Z tego co pamiętam, nigdy też nie pojawiały się 
wątpliwości w sens powstania i działania stowa-
rzyszenia. Tym bardziej, że głównym celem POrT 
PC było zwiększenie jakości wykonywanych insta-
lacji z pompami ciepła, a wiązało się to z potrzebą 
silnej współpracy z producentami i dystrybutora-
mi urządzeń. Początki powstania POrT PC wspo-
minam też jako bardzo dobry okres z współpracy 
z prof. Brunonem Grochalem. Co jest ważne nie 
było w niej elementów rywalizacji, a zawsze obu-

Z perspektywy 5 lat 
działalności PORT PC 

Rozwój rynku pomp ciepła mimo braku wsparcia

Rozmowa z Pawłem Lachmanem

http://www.instalreporter.pl


12s t r.0 9 / 2 0 1 6
w y w i a d

Plany PORT-u PC na najbliższa przyszłość, to…
Najważniejszym wydarzeniem tego roku dla POrT PC  
i myślę całej branży OZE jest jubileuszowy V Kongres. 
Odbędzie się on 20 października 2016 roku w Warszawie.
W czasie Kongresu przedstawione zostaną założe-
nia przygotowywanych najważniejszych wytycz-
nych POrT PC obejmujących kompleksowe pro-
jektowanie pomp ciepła i instalacji z pompami 
ciepła. Będzie też wydany nowy poradnik sche-
matów hydraulicznych.
unikalnym będzie zestaw dwudziestu narzędzi – ar-
kuszy kalkulacyjnych jako uzupełnienie nowych wy-
tycznych. Obejmą one prawie wszystkie najistotniej-
sze zagadnienia doboru pomp ciepła.
Prace nad nowymi wytycznymi POrT PC są już moc-
no zaawansowane, musimy jednak poczekać na pre-
mierę wytycznych VDi w Niemczech. Mam nadzieję, że 
będzie to w pierwszych miesiącach przyszłego roku.
W trakcie Kongresu przewidujemy też ciekawą sesją 
dla architektów i samorządowców. Chcemy m.in. po-
kazać najlepsze praktyki we wspieraniu pomp cie-
pła w programach samorządowych. 

we traktowanie technologii grzewczych. Pompy ciepła 
będąc najbardziej efektywnymi technologiami grzew-
czymi, są często wykluczane z programów wsparcia.
uważam, że główną barierą jest brak wiedzy na te-
mat pomp ciepła. Kampania informacyjna na temat 
pomp ciepła byłaby najsilniejszym wsparciem rynku. 
Jestem też przekonany, że w ciągu kilku lat pompy 
ciepła będą realną alternatywą dla kotłów węglo-
wych w Polsce.

Proszę o nakreślenie dosłownie w kilku zdaniach, 
w jakim kierunku rozwijać się będzie technolo-
gia pomp ciepła. 
W absolutnej większości krajów świata pompy cie-
pła doskonale wpisują się w realizację planu po-
rozumień szczytu klimatycznego z Paryża z 2015 
roku. Jestem pewien, że redukcja emisji dwutlenku 
węgla o ponad 80% do 2050 r. nie jest możliwa bez 
zmian systemów ogrzewania w kierunku technolo-
gii pomp ciepła. Myślę, że rozwijać się będą wszyst-
kie segmenty rynku. szczególnie widać to w rozwoju 
rynku pomp powietrznych. Największe europejskie 

projekty rozwojowe „GreenHP” i „NxtHPG” dotyczą 
urządzeń typu powietrze/woda w zakresie zastoso-
wania do budynków termomodernizowanych z ist-
niejącą instalacją grzejnikową. Myślę, że osiągnięcie 
współczynnika sPF > 3,5 dla klimatu umiarkowane-
go i dla klimatu chłodnego w modernizowanych in-
stalacjach grzewczych jest jak najbardziej realne i to  
w najbliższych latach. silny impuls rozwoju pomp cie-
pła hybrydowych (z kotłem gazowym) może przyjść 
z Francji, gdzie przygotowywane są kompleksowe 
analizy rozwoju rynku tych urządzeń. Program ma 
wsparcie francuskiego rządu. 
Oczywiście wyzwaniem jest cena i skala produkcji 
urządzeń. Obecnie produkuje się w Europie 8 mln 
kotłów gazowych i mniej niż milion pomp ciepła. 
Przy zwiększeniu skali produkcji pomp ciepła cena 
pójdzie mocno w dół i pociągnie dalsze zwiększenie 
liczby produkowanych urządzeń. Myślę, że możemy 
się spodziewać w najbliższych 3-5 latach spadku cen  
w segmencie pomp ciepła ok. 7-10% rocznie. Zależy 
to oczywiście od wsparcia polityki klimatyczno-ener-
getycznej przez unię Europejską, w co nie wątpię.

3 lata temu „modnym” tematem była certyfikacja instalatorów OZE. Czy certyfikacja ta 
sprawdziła się w praktyce? ile osób uzyskało certyfikaty?

To bardzo ciekawe zagadnienie… system certyfika-
cji instalatorów OZE w Polsce w obecnym kształcie 
to w mojej ocenie „sztuka dla sztuki”. Polski rząd 
wprowadził te wymogi trochę na zasadzie „bo unia 
kazała” a potem o nich zapomniał.
W wielu krajach posiadanie autoryzacji instalato-
ra OZE jest realnym warunkiem możliwości dofi-
nansowania instalacji OZE.
Pomysł na certyfikację instalatorów OZE powstał 
jeszcze przed powstaniem Dyrektywy OZE (rEs) 
z 2010 roku. Takim przykładem najlepszych wzor-
ców był program szkoleń i certyfikacji instalato-

rów pomp ciepła EuCErT, który został ukończony 
w 2006 roku. standard wsparła organizacja EHPA 
i dzięki temu wdrożono go w kilkunastu krajach 
unii Europejskiej.
system ten wdrożyliśmy jako POrT PC przy współ-
pracy z PNT Euro-centrum w Katowicach ponad 
2 lata temu w Polsce. Całe szkolenie trwa 40 go-
dzin (pięć dni) zakończone jest własnym egzami-
nem oraz daje możliwość zdawania państwowe-
go egzaminu uDT. Na rynku dostępne są też inne 
szkolenia, które trwają 2-3 dni, z tą samą możliwo-
ścią zdawania egzaminu uDT. system EuCErT wy-

różnia np. to, że wszyscy instalatorzy, którzy zdają 
egzamin wewnętrzny EuCErT, nie mają żadnych 
kłopotów ze zdaniem egzaminu uDT.
instalatorzy w swoich ocenach po szkoleniu pod-
kreślają kompleksowość szkolenia EuCErT, facho-
wość trenerów i widzą dużą przydatność w dalszej 
pracy instalatora. Co ciekawe kurs EuCErT koń-
czy też bardzo wielu pracowników producentów 
i dystrybutorów pomp ciepła. Jest on przydatny 
w pracy serwisu firmowego, jak i doradców tech-
nicznych. Do tej pory w ramach EuCErT przeszko-
liliśmy ponad 120 osób.

Paroc – poradnik 
projektanta

systemy grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne peł-
nią ważną rolę w kontekście efektywności budynków. 
Aby swoje zadania spełniać optymalnie, przewody, 
kanały i urządzenia wymagają odpowiedniej izola-
cji. W prawidłowym projektowaniu i doborze rozwią-
zań pomaga Paroc. Producent izolacji technicznych 
dla systemów HVAC i instalacji przemysłowych rusza 
z nowym, 5-częściowym poradnikiem technicznym 
dla projektantów i inżynierów instalacji.
Nowy poradnik Paroc powstał z myślą o profesjo-
nalistach, którzy poszukują praktycznych informa-
cji i fachowych porad w kwestii odpowiedniej izola-
cji systemów instalacyjnych..
W skład cyklu wejdzie pięć rozdziałów poświęco-
nych odrębnym zagadnieniom związanym z pracą 
instalacji. rozdział pierwszy wprowadza czytelników  
w teorię izolacji technicznych, omawiając najważ-
niejsze pojęcia i parametry. Eksperci techniczni Pa-
roc wyjaśniają m.in. rolę instalacji i wskaźnika energii 
końcowej w ocenie jakości energetycznej budynku,  
a także podpowiadają jak dobrać izolację do kon-
kretnego rodzaju i temperatury powierzchni.
Pierwszy rozdział Poradnika do pobrania na stronie 
Paroc Polska.
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Jaką centralę wentylacyjną wybrać  
do obiektów przemysłowych,  
by spełniała najnowsze normy? 

Jakość powietrza w pomieszczeniach ma ogrom-
ny wpływ na zdrowie i samopoczucie przebywają-
cych w nim ludzi. Odpowiednia ilość tlenu i optymal-
ny poziom wilgotności mają szczególne znaczenie  
w obiektach przemysłowych, gdzie warunki często 
bywają trudne i nie do końca przyjazne dla ludzi. 
Jaką zatem wybrać centralę wentylacyjną, by była 
ona maksymalnie efektywna, a zarazem zgodna  
z najnowszymi normami? 

Obowiązujące od początku roku postanowienia Dy-
rektywy ErP w sprawie Ekoprojektu nałożyły na pro-
ducentów systemów wentylacyjnych wiele nowych 
obowiązków. Przepisy te dotyczą zarówno urządzeń 
przeznaczonych do budynków mieszkalnych, jak rów-
nież obiektów przemysłowych, usługowych czy uży-
teczności publicznej. Od 1 stycznia wprowadzona zo-
stała klasyfikacja urządzeń wentylacyjnych zgodnie  
z Ekoprojektem. Dla budynków mieszkalnych przezna-
czone jest każde urządzenie o wydajności do 250 m3/h. 
Do 1000 m3/h producent musi przedłożyć deklarację, że 
produkt przeznaczony jest do budynków mieszkalnych. 
Jeżeli brak jest takiej deklaracji, urządzenie przeznaczo-
ne jest dla obiektów niemieszkalnych i musi spełniać 
kryteria odnośnie sprawności odzysku ciepła oraz wiel-
kości współczynnika sFP. Centrale wentylacyjne prze-
znaczone m.in. do obiektów przemysłowych powinny 
charakteryzować się sprawnością powyżej 67%, nato-
miast już od 2018 r. będzie to 73%. spełnione kryterium 
sprawności oraz wielkość współczynnika sFP pozwa-
na dopuścić urządzenie do sprzedaży na terenie uE. 

od teorii do praktyki

Dyrektywa ErP została wprowadzona w życie, by 
w skuteczny sposób zminimalizować zużycie ener-

gii elektrycznej przez systemy wentylacyjne. Dzięki 
temu korzyści odnieść ma zarówno środowisko na-
turalne, jak i inwestorzy, którzy będą ponosić mniej-
sze wydatki za funkcjonowanie instalacji. renomo-
wani producenci systemów wentylacyjnych, tacy 
jak firma Wolf, posiadają w swojej ofercie urządze-
nia, które bez trudu spełniają warunki określone  
w prawie europejskim, a do tego mają szereg dodat-
kowych zalet. spośród nich inwestorzy mogą zatem 
wybrać taki produkt, który najlepiej sprawdzi się  
w ich obiekcie. W przypadku nowoczesnych budyn-
ków, w których muszą być spełnione surowe standar-
dy i regulacje w zakresie efektywności energetycznej  
i jakości powietrza w pomieszczeniach, a do tego li-
czą się kwestie higieny, dobrym wyborem są kom-
paktowe urządzenia wentylacyjne z odzyskiem ciepła. 
Centrala CrL marki Wolf z rotacyjnym wymiennikiem 
ciepła dostarcza w sposób ciągły świeże powietrze 
do pomieszczeń. Jednocześnie bardzo skutecznie 
usuwane jest zużyte powietrze znajdujące się w po-
mieszczeniach, zawierające CO2, różne zapachy, pyły, 
wilgoć itp. rotacyjny wymiennik ciepła oprócz wyso-
kiej sprawności odzysku ciepła pozwala na odzysk 
wilgoci z powietrza wywiewanego. W ten sposób 
możliwe jest uzyskanie wysokiej klasy efektywno-

Odpowiedzi udzielił: PRzemysław adamczyk
Specjalista ds. wentylacji Wolf Technika Grzewcza

Przykładem urządzenia, które działa w zgodzie z przepisami Dyrektywy ErP dla centrali 
wentylacyjnych do obiektów niemieszkalnych, jest centrala CKL marki Wolf z płytowym 
przeciwprądowym wymiennikiem ciepła. Centrala ta jest w pełni zmontowana i okablowana 
wraz z automatyką, gotowa do podłączenia na placu budowy Centrala CrL
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ści energetycznej oraz znaczne zmniejszenie kosz-
tów ogrzewania budynku. urządzenie występuje w 3 
wariantach wydajnościowych: 4800 m3/h, 6200 m3/h  
i 9000 m3/h. innym przykładem urządzenia, któ-
re działa w zgodzie z przepisami Dyrektywy ErP dla 
centrali wentylacyjnych do obiektów niemieszkal-
nych, jest centrala CKL marki Wolf z płytowym prze-
ciwprądowym wymiennikiem ciepła. Produkt ten 
występuje w wersji wewnętrznej lub zewnętrznej,  
a do tego jest dostępny w pięciu wielkościach: 1300, 
2200, 3000, 4400 oraz 5800 m3/h. Z punktu widze-
nia inwestora ważne jest również, że centrale CKL  
i CrL są w pełni zmontowane i okablowane wraz  
z automatyką, gotowe do podłączenia na placu bu-
dowy. Jeżeli w obiekcie brakuje miejsca na mon-
taż dużej centrali wentylacyjnej, a zarazem istnie-
je potrzeba utrzymania wysokiej jakości powietrza, 
to dobrym rozwiązaniem jest kolejny produkt mar-

ki Wolf – płaska centrala CFL. urządzenie to – mimo 
kompaktowych wymiarów – z łatwością dostarcza 
świeże, przefiltrowane powietrze do pomieszczeń, 
jednocześnie odzyskując ciepło z powietrza wywie-
wanego (aż do 92%), a do tego cechuje je niski po-
ziom hałasu i prosta obsługa. istotne jest, że cen-
trala CFL zapewnia całoroczny komfort wentylacji,  
a wysokowydajny wymiennik krzyżowy z aluminium 
ma zintegrowany bypass do pracy letniej. Wszystkie 
centrale marki Wolf można dowolnie konfigurować 
na potrzeby klienta, dołączając nagrzewnicę, chłod-
nicę bądź tłumiki.
Nowe przepisy dotyczące urządzeń wentylacyjnych 
obowiązują od początku tego roku, jednak war-
to wiedzieć, że niektórzy producenci wciąż montu-
ją centrale niespełniające kryteriów Dyrektywy ErP. 
Mogą oni to robić do momentu opróżnienia maga-
zynów z urządzeń wyprodukowanych przed zmianą 
prawa na bardziej restrykcyjne. Wybierając centralę 
wentylacyjną, koniecznie trzeba mieć to na uwadze 
i zdecydować się na model spełniający nowe prze-
pisy. Produkty CKL, CrL i CFL marki Wolf są zgodne 
z obowiązującą normą, dlatego też mogą posłużyć 
za przykład takich właśnie rozwiązań.

Centrala CFL

Właściwy dobór 
i montaż kurtyn 
powietrznych

Po co kurtyna?
Większość obiektów w Polsce, w wejściach do budyn-
ku ma zaprojektowane kurtyny powietrzne. Zgodnie  
z prawem budowlanym obiekty użyteczności publicz-
nej muszą być wyposażone w wiatrołap, a obiekty bez 
wiatrołapu w kurtynę powietrzną. Biorąc pod uwagę 
główne zadanie, przed jakim stoi kurtyna powietrzna 
jako urządzenie wentylacyjne, czyli oszczędność ener-
gii, stosowanie jej w wejściach nie powinno podlegać 
dyskusji. Wielu użytkowników nie zdaje sobie jednak 
sprawy, że kurtyna powietrzna jest istotnym elemen-
tem łańcucha wentylacyjnego. Nie decydują się na jej 
zakup lub podchodzą do tematu po macoszemu sto-
sując urządzenia najtańsze lub źle dobrane. Tymcza-
sem właściwy dobór kurtyny ma kolosalne znaczenie 
w jej poprawnym działaniu i skuteczności, a to z ko-
lei przekłada się na większe oszczędności i mniejsze 
rachunki za energię. Potrzebę zastosowania kurtyny 
powietrznej w obiekcie łatwiej jest sobie wyobrazić, 
jeżeli zastanowimy się nad konsekwencjami jej bra-
ku. Do klientów którzy są sceptycznie nastawieni do 
stosowania kurtyn powietrznych przemawia dopiero 
tzw. „problem otwartych drzwi”.

Problem „otwartych drzwi” – co to znaczy?
Pozostawiając otwarte drzwi w zimowe dni, powie-

trze zewnętrzne natychmiast wdziera się do budyn-
ku, powodując dyskomfort, a co najważniejsze ciągłą 
potrzebę dogrzewania pomieszczeń. intensywność 
penetracji powietrza zewnętrznego zależna jest od 
kilku czynników:
•	różnicy	gęstości	powietrza	wynikającej	z	różnicy	
temperatury,
•	siły	wiatru,
•	wymiarów	otworu	drzwiowego,
•	czasu	w	którym	drzwi	pozostają	otwarte,
•	konstrukcji	i	położenia	budynku,	(wysokości,	kształ-
tu, układu wejść względem stron świata), różnicy ci-
śnienia pomiędzy budynkiem a otoczeniem.

Właściwy dobór kurtyny 
Właściwy dobór kurtyny powietrznej nie wyeliminu-
je zupełnie wyżej wspominanych czynników (nie ma 
urządzeń, które by w pełni zrobiły), pozwala jednak 
znacznie zminimalizować ich wpływ na zużycie ener-
gii. różne serie kurtyn powietrznych są stosowane 
do różnych typów drzwi. Należy pamiętać, że nie ma 
jednego uniwersalnego urządzenia, które jest w sta-
nie sprostać każdej potrzebie, inna jest konstrukcja  
i wyposażenie w akcesoria kurtyn do montażu po-
ziomego – nad drzwiami, inna do drzwi obrotowych, 
a jeszcze inna do drzwi przesuwnych. Tylko produ-

Odpowiedzi udzielił: RobeRt Rabiński
Kierownik produktu STAVOKLIMA, Ventia
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cenci kurtyn posiadający w ofercie wiele różnych ty-
pów i serii urządzeń są w stanie zaoferować kom-
pleksowe rozwiązanie „problemu otwartych drzwi”. 
Większość producentów umieszcza w katalogach in-
formacje o zasięgu strumienia powietrza swoich urzą-
dzeń. upraszczając w ten sposób dobór kurtyny do 
pokrycia szerokości otworu drzwiowego jej długo-
ścią, a deklarowanym przez producenta zasięgiem 
strumienia powietrza wysokości drzwi bądź bramy. 
Taki dobór nie uwzględnia jednak wielu specyficz-
nych parametrów dla danej inwestycji, takich jak 
klatki schodowe, kubatura pomieszczenia recepcji, 
różnica ciśnienia, prędkość powietrza przepływają-
cego w płaszczyźnie poziomej przez otwór drzwiowy.

Wsparcie – program doboru 
Aby pomóc właściwie dobrać urządzenie do kon-
kretnych potrzeb użytkownika można skorzystać  
z programów doboru. Dla przykładu firma sTAVOKLi-
MA udostępnia bezpłatny program doboru kurtyn 
powietrznych rATus, wspomagający dobór kurtyn 
powietrznych oraz niezbędnych akcesoriów w za-
leżności od warunków panujących na obiekcie oraz 
sposobu ich montażu. Program rATus w sposób 
intuicyjny pomaga wybrać właściwe urządzenie do 
konkretnych potrzeb użytkownika. Dla wszystkich 
dobranych na podstawie programu kurtyn można 
wygenerować kartę doborową z wyspecyfikowany-
mi parametrami pracy i wszelkimi potrzebnymi do 
właściwego działania akcesoriami. 
Fot. Ventia

Kurtyna stavoklima TuBEX w obudowie ze szczotkowanej 
stali nierdzewnej 
Zwróć uwagę na: przyłącza hydrauliczne oraz elektryczne 
poprowadzone od dołu urządzenia, zawory regulacyjne 
standardowo wbudowane w urządzenie

Warto zapamiętać!

•	Albo	wiatrołap	albo	kurtyna	(prawo	budowlane).
•	Kurtyna	to	oszczędność	–	ogranicza	dostęp	zimnego	powietrza	do	budynku.
•	Uniwersalne	urządzenie	do	wszystkiego	to	mity.
•	Można	dopasować	kurtynę	w	zależności	od	potrzeb,	rodzaju	budynków	itd.
•	Właściwy	dobór	kurtyny	to	większe	oszczędności.
•	Korzystaj	z	programów	doboru	i	wsparcia	technicznego	specjalistów

Kurtyna stavoklima NuCLEO 3000 z polerowanej stali nierdzewnej
Zwróć uwagę na: uchwyty montażowe pozwalające na ukrycie wszystkich instalacji i przewodów 
połączeniowych, zawory standardowo wbudowane w urządzenie

Kurtyna stavoklima MAGNuM w obudowie wykonanej z blachy miedzianej
Zwróć uwagę na: urządzenie wyposażone w pakiet oświetleniowy podkreślający strefę drzwiową, 
zawory regulacyjne standardowo wbudowane w urządzenie
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w ciągu roku, a do tego dochodzi często całoroczna pra-
ca pompy ciepła na potrzeby wody użytkowej. regene-
racja cieplna dolnego źródła ciepła po sezonie grzew-
czym zwykle nie jest w stanie przywrócić temperatury 
gruntu do identycznego poziomu, jak na początku se-
zonu grzewczego. W jednym z przykładowych obiektów 
dokonano badań zmiany temperatury gruntu w okresie 
30 lat pracy dolnego źródła pracy i dokonano symulacji 
zmiany temperatury po zakończeniu eksploatacji (rys. 2).

Podstawowe dane budynku (rys. 3): 

Pompa ciepła typu solanka/woda wykorzystuje cie-
pło zawarte w gruncie, odbierając je przez dolne źró-
dło ciepła, którym w przypadku gruntu może być ko-
lektor poziomy lub sondy pionowe. W zależności od 
doboru i warunków eksploatacji, czas pracy grunto-
wej pompy ciepła wynosi zwykle od 1400 do 1800 
godzin rocznie (maksymalnie 2400 h/rok). Tempe-
ratura gruntu obniża się systematycznie w czasie 
trwania okresu grzewczego, a spadek temperatu-
ry będzie tym większy, im dłuższy będzie czas pra-

cy pompy ciepła. Wysokie znaczenie odgrywa przy 
tym rodzaj gruntu i jego wilgotność, wpływające na 
jego przewodność i pojemność cieplną.

spadek temperatury gruntu

Obniżona temperatura gruntu nie powraca w krót-
kim czasie do swojego pierwotnego poziomu. Tak 
zwana regeneracja cieplna gruntu wymaga zapew-
nienia sprzyjających warunków i odpowiednio dłu-
giego czasu wyłączenia lub ograniczenia pracy dolne-
go źródła ciepła po zakończeniu sezonu ogrzewania 
budynku. idealnie przebiegający proces regeneracji 
cieplnej powinien zapewnić taką samą temperatu-
rę dolnego źródła u progu sezonu grzewczego, jak 
rok wcześniej. 

W gruncie można wyróżnić 3 strefy pod względem 
zmienności temperatury (rys. 1): 
1. do głębokości około 15-25 metrów w strefie sezo-
nowej temperatura jest zależna od pory roku, 
2. niżej w strefie neutralnej temperatura jest stabil-
na i niezależna od pory roku, 
3. od około 80-100 metrów, temperatura wzrasta  
o około 3°C na każde 100 metrów głębokości. 
Ciepło gromadzone w gruncie do ok. 100 metrów głębo-
kości, niemal w całości jest wynikiem oddziaływania pro-
mieniowania słonecznego i przenikania wody. Niewiel-
ka ilość ciepła oddawana z głębi Ziemi jest zauważalna 
dopiero na większej głębokości – poniżej 100 metrów. 
Temperatura gruntu w obrębie sond pionowych obni-
ża się w kolejnych latach użytkowania pompy ciepła. 
sezon grzewczy trwa w Polsce nawet do 8 miesięcy 

Regeneracja dolnego źródła ciepła – sond pionowych

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

W gruncie można wyróżnić 3 strefy pod względem zmienności 
temperatury: do głębokości około 1525 metrów w strefie 
sezonowej temperatura jest zależna od pory roku, niżej w 
strefie neutralnej temperatura jest stabilna i niezależna od pory 
roku, a od około 80100 metrów, temperatura wzrasta o około 
3 stopnie na każde 100 metrów głębokości. 
Ciepło gromadzone w gruncie do ok. 100 metrów głębokości, 
niemal w całości jest wynikiem oddziaływania promieniowania 
słonecznego i przenikania wody. Niewielka ilość ciepła 
oddawana z głębi Ziemi jest zauważalna dopiero na większej 
głębokości - poniżej 100 metrów. 

Lato             Zima 

S
tr

ef
a 

 
se

zo
no

w
a 

S
tr

ef
a 

ne
ut

ra
ln

a 
G

ra
di

en
t 

te
m

pe
ra

tu
ry

 

Źródło: Leitfaden Erdwärme. BWP 2011 

~1000  
  W/m2 

~0,040,12  
W/m2 

Temperatura gruntu w obrębie sond pionowych obniża się w kolejnych latach użytkowania pompy ciepła. Sezon grzewczy trwa w 
Polsce nawet do 8 miesięcy w ciągu roku, a do tego dochodzi często całoroczna praca pompy ciepła na potrzeby wody 
użytkowej. Regeneracja cieplna dolnego źródła ciepła po sezonie grzewczym zwykle nie jest w stanie przywrócić temperatury 
gruntu do identycznego poziomu jak na początku sezonu grzewczego. W jednym z przykładowych obiektów dokonano badań 
zmiany temperatury gruntu w okresie 30 lat pracy dolnego źródła pracy i dokonano symulacji zmiany temperatury po 
zakończeniu eksploatacji. Trwały spadek temperatury jest szacowany na około 1,52,0 stopnia w ciągu 2030 lat (wartości dla 
sondy pionowej o długości 100 m, na głębokości 50 m, w odległości 1 m od sondy). 
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Źródło: Rybach, Eugster 2002, Geowatt AG 

trwały spadek temperatury gruntu jest 
szacowany na około 1,5-2,0°C w ciągu 20-
30 lat (wartości dla sondy pionowej o dłu-
gości 100 m, na głębokości 50 m,  
w odległości 1 m od sondy).

Źródło: Rybach, Eugster 2002, Geowatt AG1 2 3

- rok budowy: 1985 
- lokalizacja: Baden (CH) 
- powierzchnia: 150 m2 
- wskaźnik:  
 100 kWh/m2rok 
- ogrzewanie podłogowe 
- sezon grzewczy: 

 ~ 200 dni/rok 
- pompa ciepła: 11 kW 
- moc chłodnicza: 7 kW 
- czas pracy:  
 1270-1660 h/rok 
- sondy pionowe: 2x60 m 
- rozstaw sond: 10 m 
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ciepła może ulec wydłużeniu (potrzeby budynku), 
co dodatkowo przy niższej efektywności podniesie 
koszty eksploatacyjne. 

zalecenia…

Długość i liczba sond pionowych powinna być do-
brana optymalnie z uwzględnieniem także kosztów 
inwestycji. Trwałość sond określa się zwykle szacun-
kowo na 50 lat i przy idealnym doborze, temperatu-
ra na wyjściu sond nie powinna osiągać 0°C (rys. 6). 

Pełna regeneracja cieplna dolnego źródła ciepła bę-
dzie następować przy starannym i prawidłowym do-
borze całości systemu ogrzewania budynku, właści-
wej mocy grzewczej pompy ciepła oraz odpowiedniej 
do potrzeb wielkości dolnego źródła ciepła. 
Proces regeneracji cieplnej dolnego źródła ciepła 
będzie korzystniejszy, gdy zastosowane zostanie 
chłodzenie pasywne budynku, czy też dolne źródło 
ciepła będzie odciążone od pracy poza sezonem 
grzewczym, dzięki podgrzewaniu wody użytkowej 
inne źródło ciepła.

przykładowy przebieg zmian 
temperatury w sondach pionowych 

regeneracja cieplna dolnego źródła może być niepeł-
na w przypadku chłodnej zimy, czy też wydłużone-
go czasu trwania sezonu grzewczego. W przykłado-

wym budynku jednorodzinnym (rys. 3) temperatura 
z sond u progu sezonu grzewczego (iX.90) była niższa 
niż rok wcześniej na początku sezonu w X.89 (rys. 4). 
Widoczny spadek temperatury sond w X.90 wska-
zuje na przyspieszone rozpoczęcie nowego sezonu 
grzewczego i wzrost obciążenia cieplnego gruntu. 
Trwałe obniżenie temperatury dolnego źródła ciepła 
w kolejnych latach eksploatacji pompy ciepła może 
spowodować, że temperatura zasilania solanki (na 
wyjściu z sond pionowych) może być okresowo niż-
sza niż 0°C. Jest to istotne z punktu widzenia doboru 
pompy ciepła, dla której przyjmuje się standardowo 
punkt pracy np. B0/W35 lub B0/W45. Pompa ciepła 
o mocy grzewczej 10,9 kW w „nominalnym” punkcie 
pracy B0/W35 uzyskuje efektywność COP = 4,9. Przy 
obniżeniu temperatury solanki do -2°C, moc grzew-
cza pompy ciepła obniży się do 9,9 kW (rys. 5). O niż-
szej ilości ciepła odbieranego z dolnego źródła cie-
pła świadczy niższa moc chłodnicza pompy ciepła. 
Pobór mocy elektrycznej w punkcie B-2/W35 będzie 
niemal taki sam, jak w punkcie B0/W35. Efektywność 
pracy pompy ciepła w punkcie B-2/W35 obniży się  
z 4,9 do 4,5 (spadek o ok. 8%). Czas pracy pompy 

Przykładowy przebieg zmian temperatury w sondach pionowych 
Regeneracja cieplna dolnego źródła może być niepełna w przypadku chłodnej 
zimy, czy też wydłużonego czasu trwania sezonu grzewczego. W przykładowym 
budynku 1-rodzinnym temperatura z sond u progu sezonu grzewczego (IX.90) 
była niższa niż rok wcześniej na początku sezonu w X.89. Widoczny spadek  
temperatury sond w X.90 wskazuje na przyspieszone rozpoczęcie nowego 
sezonu grzewczego i wzrost obciążenia cieplnego gruntu. 
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Podstawowe dane budynku: 
 Rok budowy: 1985 
 Lokalizacja: Baden (CH) 
 Powierzchnia: 150 m2 

 Wskaźnik: 100 kWh/m2rok 
 Ogrzewanie podłogowe 
 Sezon grzewczy: ~ 200 dni/rok 
 Pompa ciepła: 11 kW 
 Moc chłodnicza: 7 kW 
 Czas pracy: 12701660 h/rok 
 Sondy pionowe: 2 60 m 
 Rozstaw sond: 10 m 

Źródło: na podstawie staerk-erdwaerme.ch 

Trwałe obniżenie temperatury dolnego źródła ciepła w kolejnych latach eksploatacji pompy ciepła może spowodować, że 
temperatura zasilania solanki (na wyjściu z sond pionowych) może być okresowo niższa niż 0 oC. Jest to istotne z punktu 
widzenia doboru pompy ciepła, dla której przyjmuje się standardowo punkt pracy np. B0/W35 lub B0/W45. Pompa ciepła o mocy 
grzewczej 10,9 kW w „nominalnym” punkcie pracy B0/W35 uzyskuje efektywność COP = 4,9. Przy obniżeniu temperatury solanki 
do -2 oC, moc grzewcza pompy ciepła obniży się do 9,9 kW. O niższej ilości ciepła odbieranego z dolnego źródła ciepła świadczy 
niższa moc chłodnicza pompy ciepła. Pobór mocy elektrycznej w punkcie B-2/W35 będzie niemal taki sam jak w punkcie 
B0/W35. Efektywność pracy pompy ciepła w punkcie  B-2/W35 obniży się z 4,9 do 4,5 (spadek o ok. 8%). Czas pracy pompy 
ciepła może ulec wydłużeniu (potrzeby budynku), co dodatkowo przy niższej efektywności podniesie koszty eksploatacyjne. 
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Długość i ilość sond pionowych powinna być 
dobrana optymalnie z uwzględnieniem także 
kosztów inwestycji. Trwałość sond określa się 
zwykle szacunkowo na 50 lat i przy idealnym 
doborze, temperatura na wyjściu sond nie 
powinna osiągać 0 oC. Pełna regeneracja cieplna 
dolnego źródła ciepła będzie następować przy 
starannym prawidłowym doborze całości systemu 
– ogrzewania budynku, właściwej mocy 
grzewczej pompy ciepła oraz odpowiedniej do 
potrzeb wielkości dolnego źródła ciepła. 

Chłodzenie pasywne 

Podgrzewanie wody użytkowej  
przez instalację solarną lub pompę ciepła CWU 

Oddawanie ciepła odebranego z budynku do 
dolnego źródła ciepła, przyspiesza wzrost jego 
temperatury poza sezonem grzewczym,  
a efektywność COP pompy ciepła może wzrosnąć 
o około 23% w skali całego roku. 

Podgrzewanie wody użytkowej po sezonie 
grzewczym przez inne źródło ciepła (np. instalację 
solarną lub pompę ciepła CWU), skraca czas pracy 
pompy ciepła, odciążając dolne źródło ciepła i 
zapewniając szybszy wzrost jego temperatury. 

Proces regeneracji cieplnej dolnego źródła ciepła będzie 
korzystniejszy, gdy zastosowane zostanie chłodzenie pasywne 
budynku, czy też dolne źródło ciepła będzie odciążone od pracy 
poza sezonem grzewczym, dzięki podgrzewaniu wody użytkowej 
inne źródło ciepła. 

Lata eksploatacji sondy gruntowej 
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Źródło: Leitfaden Erdwärme, Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e.V., 2011 

Długość i ilość sond pionowych powinna być 
dobrana optymalnie z uwzględnieniem także 
kosztów inwestycji. Trwałość sond określa się 
zwykle szacunkowo na 50 lat i przy idealnym 
doborze, temperatura na wyjściu sond nie 
powinna osiągać 0 oC. Pełna regeneracja cieplna 
dolnego źródła ciepła będzie następować przy 
starannym prawidłowym doborze całości systemu 
– ogrzewania budynku, właściwej mocy 
grzewczej pompy ciepła oraz odpowiedniej do 
potrzeb wielkości dolnego źródła ciepła. 

Chłodzenie pasywne 

Podgrzewanie wody użytkowej  
przez instalację solarną lub pompę ciepła CWU 

Oddawanie ciepła odebranego z budynku do 
dolnego źródła ciepła, przyspiesza wzrost jego 
temperatury poza sezonem grzewczym,  
a efektywność COP pompy ciepła może wzrosnąć 
o około 23% w skali całego roku. 

Podgrzewanie wody użytkowej po sezonie 
grzewczym przez inne źródło ciepła (np. instalację 
solarną lub pompę ciepła CWU), skraca czas pracy 
pompy ciepła, odciążając dolne źródło ciepła i 
zapewniając szybszy wzrost jego temperatury. 

Proces regeneracji cieplnej dolnego źródła ciepła będzie 
korzystniejszy, gdy zastosowane zostanie chłodzenie pasywne 
budynku, czy też dolne źródło ciepła będzie odciążone od pracy 
poza sezonem grzewczym, dzięki podgrzewaniu wody użytkowej 
inne źródło ciepła. 

Lata eksploatacji sondy gruntowej 
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Źródło: Leitfaden Erdwärme, Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e.V., 2011 
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daje się zastosowanie zdefiniowane na podstawie 
profilu poboru wody, który określa kolejność (w cią-
gu doby) czerpania wody o określonej temperaturze  
i natężeniu przepływu, co odpowiada wymaganej 
dobowej wydajności urządzenia.

Użytkownikowi zdecydowanemu na centralne 
elektryczne ogrzewanie wody użytkowej stiebel  
Eltron proponujemy komfortowe ogrzewacze pojem-
nościowe do zaopatrywania kilku punktów poboru 
wody, w szerokiej palecie od 30 do 200 litrów. Oferta 
obejmuje zarówno ekskluzywne, 
w pełni elektroniczne urządzenia 
wyposażone w wyświetlacze LCD, 
jak również proste i estetyczne 
ogrzewacze z powodzeniem speł-
niające swoje funkcje w kuchniach 
czy łazienkach. Wszystkie produk-
ty charakteryzują się wyjątkową 
prostotą w obsłudze, precyzją dzia-
łania, wysoką jakością wykonania 
oraz atrakcyjnym wzornictwem 
spełniającym najwyższe wymaga-
nia użytkownika. 

nowe wymagania…

W odniesieniu do nowych prze-
pisów efektywności energetycz-
nej dla podgrzewaczy wody po-

Elektryczne ogrzewanie wody to koszt, którego ograniczenie jest 
kwestią zastosowanej techniki. Naścienne ogrzewacze pojemnościowe 
Stiebel Eltron pracują z maksymalną wydajnością i zapewniają 
duże ilości c.w.u. Zastosowana technologia od lat jest doceniana 
za niezawodność i wysoki komfort użytkowania. Pojemnościowe 
podgrzewacze wiszące mogą korzystać z tańszych taryf 
dostawcy energii. Możliwe jest wytworzenie całego dziennego 
zapotrzebowania w nocy, w korzystnych cenach i wykorzystanie 
następnego dnia, bez dogrzewania. Specjalna powłoka 
emalii, wysokiej klasy izolacja oraz zintegrowane 
wielostopniowe zabezpieczenia gwarantują 
długą żywotność urządzeń. 

Nowe podgrzewacze wody Stiebel Eltron  
– technologia z szacunkiem dla energii

Komfortowa technika na ścianie: 3 nowe typoszeregi podgrzewaczy pojemnościowych

Tabela 1  Funkcja ogrzewacza wody zdefiniowana na podstawie profilu 
poboru wody
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stiebel Eltron-Polska sp. z o.o.
ul. Działkowa 2, 02-234 Warszawa
tel. 22 609 20 30, faks 22 609 20 29
www.stiebel-eltron.pl
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Nowości w podgrzewaczach w ofercie Stiebel Eltron
PSH 30-150 Universal EL
Ciśnieniowy, pojemnościowy i energooszczędny elektrycz-
ny ogrzewacz wody w nowej wersji. Zaopatruje w ciepłą 
wodę jeden lub kilka punktów poboru. Nagrzewanie wody 
odbywa się z normalną mocą grzejną lub w funkcji szyb-
kiego nagrzewania. Możliwość wyboru 3 zakresów pracy: 
tryb pracy jednotaryfowej, dwutaryfowej oraz bojler. Re-
gulacja elektroniczna ułatwia nastawę energooszczędną. 
W zależności od zasilania elektrycznego i charakterystyki 
poboru odbywa się automatyczne nagrzewanie do warto-
ści temperatury zadanej. Cyfrowy wyświetlacz informuje 
o wybranych funkcjach i aktualnej temperaturze. Zbiornik 
wewnętrzny urządzenia jest zabezpieczony przed korozją 
warstwą emalii oraz magnezową anodą ochronną. Eko-
logiczna pianka poliuretanowa jest izolacją, którą można 
poddać recyklingowi. 

Główne cechy:
• 6 pojemności: 30, 50, 80, 100, 120 i 150 litrów 
• jednoczesne zasilanie kilku punktów poboru
• automatyczne ogrzewanie wody
• płynna regulacja temperatury w zakresie 7-85°C
• 3 tryby energooszczędne: ECo Comfort, Plus i Dynamic
• długa żywotność zbiornika
• montaż w pionie lub poziomie

PSH 50-200 Classic
Ciśnieniowy, pojemnościowy i energooszczędny elektrycz-
ny ogrzewacz wody w nowej wersji. Zaopatruje w ciepłą 
wodę jeden lub kilka punktów poboru. W zależności od 
potrzeb użytkownika umożliwia bezstopniowe ustawienie 
temperatury od 30°C do 70°C. Ogrzewa wodę, gdy tem-
peratura spadnie poniżej wartości zadanej. Temperatura 
termostatu ustawiona fabrycznie na wartość 60°C. Zbior-
nik ze stali pokryty specjalną emalią CoPro oraz wyposa-
żony w anodę magnezową, co zapewnia wyjątkowo długą 
żywotność zbiornika. Urządzenie wyposażono w wysokiej 
jakości izolację cieplną z twardej pianki poliuretanowej. 
Prosty montaż jest gwarantowany przez uniwersalny 
uchwyt ścienny. 

Główne cechy:
• 6 pojemności: 50, 80, 100, 120, 150 i 200 litrów
• jednoczesne zasilanie kilku punktów poboru
• ogrzewanie wody po spadku temperatury zadanej
• płynna regulacja temperatury w zakresie 30-70°C
• długa żywotność zbiornika – zabezpieczony emalią CoPro
• montaż w pionie lub poziomie

SHC 10-15
Mały ciśnieniowy ogrzewacz wody do jednego lub kilku 
punktów poboru, do montażu pod umywalką. Produkt 
charakteryzuje się nowoczesnym wzornictwem, białą 
obudową z tworzywa sztucznego, pokrętłem do regulacji 
temperatury i lampką sygnalizacyjną włączenia grzania. 
podgrzewanie wody odbywa się automatycznie po usta-
wieniu pokrętłem wartości temperatury w zakresie  
30-65°C. Stalowy zbiornik jest pokryty specjalną emalią 
i wyposażony w anodę magnezową, która zabezpiecza 
przed korozją. Pokrętłem wyboru temperatury można 
włączyć funkcję zabezpieczenia zbiornika przed zamarz-
nięciem.

Główne cechy:
• 2 pojemności: 10 i 15 litrów
• eleganckie wzornictwo
• lampka sygnalizacyjna pracy
• możliwość ograniczenia temperatury: 38, 49 i 65°C 
• tryb energooszczędny
• anoda ochronna
• zabezpieczenie przed zamarzaniem

Montaż w pionie lub poziomie

Cyfrowy wyświetlacz

Wskaźnik temperatury

Montaż w łazience lub kuchni pod umywalką/zlewem

Pokrętło regulacji temperaturyPokrętło regulacji temperatury

Ogólnopolskie szkolenia 
bhp w branży budowlanej

Od września do listopada 2016 r. pracownicy firm bu-
dowlanych z całej Polski, bez względu na rodzaj umowy 
czy staż pracy, będą mogli bezpłatnie skorzystać z obo-
wiązkowych, okresowych szkoleń bhp realizowanych  
w 16 województwach przez firmę FEuEr sp. z o.o. Cykl szko-
leń finansowany jest przez Zus. Przystąpienie do projek-
tu nie wymaga żadnych formalności, wystarczy zgłosze-
nie pracownika za pośrednictwem strony internetowej  
www.feuer.pl/darmowe-szkolenia-zus, mailowo pod ad-
resem szkolenia.zus@feuer.pl lub telefonicznie pod nu-
merem 790 377 329 albo 22 618 64 35. Liczba miejsc jest 
ograniczona. O udziale w projekcie decyduje kolejność 
zgłoszeń. Zgodnie ze statystyką Gus branża budowlana 
jest najbardziej narażona na wypadki przy pracy. Tylko  
w 2014 r. ponad 130 osób straciło życie na budowie lub do-
znało ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 9 na 10 wypadków 
przy pracy spowodowane jest brakami wiedzy pracowni-
ka lub jego przełożonego w zakresie bezpieczeństwa. Cią-
gle jeszcze znaczna część pracowników uczy się wyłącznie 
poprzez obserwację i naśladowanie, a nie poprzez odpo-
wiednio dobrany i dopasowany system szkoleń. 
Bezpłatne szkolenia odbędą się w 16 miastach woje-
wódzkich. W każdym mieście będzie dostępnych 200 
miejsc dla pracowników branży budowlanej. Łącznie  
w całej Polsce Zus sfinansuje szkolenia bhp dla 3200 pra-
cowników branży budowlanej. Proponowane w projek-
cie szkolenie jest obowiązkowym szkoleniem bhp, które 
powinien odbyć każdy pracownik budowy, zależnie od 
warunków pracy co roku lub co trzy lata. Program szko-
lenia przygotowało „Porozumienie dla Bezpieczeństwa 
w Budownictwie”, które objęło patronatem cały projekt. 
Program obejmuje swoim zakresem najważniejsze za-
gadnienia bezpieczeństwa podczas wykonywania prac 
budowlanych, m.in. praca w wykopach, praca na wyso-
kości, ratownictwo i zasady pierwszej pomocy, praca przy 
liniach energetycznych.
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Budowa aquatherm black system 
aquatherm black system oparty jest o wykonane  
z polipropylenu prostokątne panele, których mon-
taż jest bardzo prosty, łączy się je w zestawy poprzez 
zgrzewanie. Panele po zamontowaniu można przy-
kryć tynkiem o grubości zaledwie jednego centy-
metra, uzyskując bardzo małą bezwładność ciepl-
ną układu i krótki czas reakcji na zmianę nastawy 
na termostacie pokojowym. 
Grubość paneli z szyną mocującą i przyłączami wyno-
si zaledwie 24,5 mm. Poszczególne panele są wypo-
sażone w prostokątne rozdzielacze połączone rurami 
grzewczymi o przekroju kwadratowym 12x12 mm,  
przy zachowanym rozstawie 40 mm, co daje w efek-
cie 25 m.b. rur przypadających na 1 m2 powierzch-
ni grzewczej. 
Kwadratowy przekrój rur grzewczych w panelach 
aquatherm black system wraz z unikalnym syste-
mem mocowania zapewnia ich sztywność, ułatwia-
jąc montaż i późniejsze prace tynkarskie. 
Panele można też ukryć pod płytami g-k, idealnie 
wpisując się bowiem wymiarami w konstrukcję szkie-
letu konstrukcyjnego takiej ściany Panele produko-
wane są w wymiarach: szerokość 24-100 cm i wyso-
kość 40-500 cm. 

Ogrzewanie ścienne

Panele aquatherm black system, bo o nich mowa, 
jako ogrzewanie ścienne mogą stanowić uzupełnienie 
ogrzewania podłogowego, jak i być jedynym systemem 
grzewczym w pomieszczeniu. W przypadku ogrzewania 
ściennego możemy dzięki dużej powierzchni i niskiej tem-

peraturze ściany uzyskać w pomieszczeniu unikalne wra-
żenie przytulnego ciepła. Maksymalna temperatura wody 
grzewczej wynosi 70°C przy ciśnieniu 4 bary. Dla zachowa-
nia właściwych warunków wymiany ciepła, poprzez pro-
mieniowanie, jak dla ogrzewań płaszczyznowych, tem-
peratura zasilania nie powinna przekraczać jednak 55°C. 
Warto zwrócić uwagę na ten sposób ogrzewania, gdyż 

nie jest ono związane z podłogą, a więc pozwala np. 
wykończyć podłogę nawet drewnem czy mozaiką 
drewnianą bez obawy o trwałość podczas użytko-
wania. Z reguły powierzchnia ścian jest większa od 
powierzchni podłogi, co pozwala niejednokrotnie na 
zainstalowanie ogrzewania o sumarycznie większej 
mocy niż w przypadku ogrzewania podłogowego. 

Ogrzewanie pomieszczeń można 
zrealizować na wiele sposobów. Najbardziej 
rozpowszechnione jest wykonanie wodnej 
instalacji grzewczej, w której urządzeniem 
przekazującym ciepło do pomieszczenia są 
grzejniki montowane na ścianach, najczęściej 
pod oknami. Innym rozwiązaniem jest 
ogrzewanie podłogowe, które, jeżeli jest 
dobrze zaprojektowane i wykonane, pozwala 
stworzyć w pomieszczeniu unikalne warunki 
komfortu cieplnego. Dodatkową zaletą 
takiego ogrzewania jest możliwość dowolnej 
aranżacji wnętrza, pozbawionego widocznych 
urządzeń grzewczych, jakimi są grzejniki. 
Dla wielu pomieszczeń rozwiązaniem 
interesującym wydaje się wykonanie 
ogrzewania ściennego. Podejmijmy się może 
latem schłodzić pomieszczenie sufitem,  
a w zimie je ogrzejmy. 

aquatherm black system
O ogrzewaniu, chłodzeniu nieco inaczej

tomasz PaLimąka

szeroka gama rozmiarów registrów 
pozwala na dostosowanie ich za-
budowy do wielkości ścian w po-
mieszczeniu. poza pomieszczeniami 
takimi, jak pokoje, sypialnie, nie-
wątpliwie ciekawym rozwiązaniem 
jest też montaż registrów pod glazu-
rą ścian kabiny natryskowej. 
zapewniamy w ten sposób dodatko-
wy komfort w jej użytkowaniu uzy-
skując ciepły „dotyk” ściany oraz 
osuszanie kabiny po zakończeniu  
jej użytkowania.
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gają dostarczenia tak dużych ilości energii, jak syste-
my chłodzenia powietrzem. Nie dostarczają jednak 
powietrza świeżego.

Budowa systemu sufitowego
Panele aquatherm black system przeznaczone do 
montażu w sufitach podwieszanych mają dodatko-
wo wymiary dostosowane do wielkości kasetonów: 
60x60 lub 62,5x62,5 cm. Panele w sufitach mogą być 
łączone w zestawy za pomocą elastycznych przyłą-
czy ze złączką typu „klik”. Panele zależnie od typu 

zaopatrzone są w różnej konfiguracji przyłącza  
16 mm, dzięki którym łącznik zaciskowy typu „klik” 
pozwala w sposób pewny połączyć kolejne registry. 
Złączka „klik” ma ząbki ze stali szlachetnej i utrzy-
muje w pewny i trwały sposób przyłącze w gnieź-
dzie. Ten wygodny, rozłączny sposób połączeń po-
zwala na łatwy montaż i ewentualny demontaż 
paneli np. w celu przeprowadzenia prac serwisowych 
urządzeń znajdujących się w przestrzeni sufitu pod-
wieszanego. Dla wariantu chłodzenia system oferu-
je także czujnik i sondę punktu rosy.aquatherm black system uzupełniają takie elementy 

automatyki, jak: termostat pokojowy, listwa podłą-
czeniowa, głowice termoelektryczne oraz akcesoria: 
rury 16-20 mm i kształtki niezbędne do połączenia 
zestawów paneli. Wielowarstwowa konstrukcja za-
równo paneli, jak i rur zapewnia (zgodnie z DiN 4726) 
szczelność tlenową takiego ogrzewania.

panele w ogrzewaniu/chłodzeniu 
sufitowym

Naturalnym rozwinięciem idei ogrzewania płasz-
czyznowego jest zastosowanie paneli w ogrzewa-
niu, bądź chłodzeniu sufitowym. Panele aquatherm 
black system zamontowane w pomieszczeniach 
jako elementy chłodzące – podobnie jak grzejniki  
w ogrzewaniu – wykorzystują w swojej pracy natural-
ną zasadę cyrkulacji powietrza. W pomieszczeniach 
powietrze ogrzewa się w kontakcie z ludźmi oraz in-
nymi źródłami ciepła. W wyniku podgrzania zmie-
nia swą gęstość, staje się lżejsze i odpływa ku górze. 
Po dotarciu do paneli chłodzących i zetknięciu z ich 
powierzchnią powietrze oddaje ciepło do płynącej  
w panelu wody lodowej, a stając się przez to cięższe, 
opada w wyniku działania grawitacji. Ten niewymu-
szony cykl ma charakter ciągły, a ruch powietrza jest 
powolny, pozbawiony niepożądanych przeciągów. 
Panele są skuteczne w odprowadzaniu powstałych 
w pomieszczeniu zysków ciepła, przy czym są bar-
dzo ciche i ekonomiczne w eksploatacji. Nie wyma-

aquatherm-Polska Jacek Ligaszewski
ul. Puławska 538, 02-884 Warszawa
tel./faks +48 22 321 00 00, 22 321 00 20
biuro@aquatherm.com.pl
www.aquatherm.com.pl
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1. Panele montowane w konstrukcji podsufitki
2. Panele montowane na œcianie pod tynkiem jako dodatek 
    do ogrzewania pod³ogowego (8)
3. Panele montowane na œcianie jako dodatek 
    do ogrzewania grzejnikowego (4)
5. Panele w ogrzewaniu pod³ogi
6. Panele jako ogrzewanie/ ch³odzenie montowane w suficie podwieszanym
7. Panele w ogrzewaniu œciennym
9. Panele jako wymiennik gruntowy
10. Panele montowane na sufisie K-G

Panele typ 52 w suficie podwieszanym
1 – rury aquatherm black system
2 – przyłącza elastyczne aquatherm 
2 – black system
3 – panele typ 52
4 – kaseton sufitu podwieszanego
5 – złączka typu „klik”
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Za nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej, 
która została odprowadzona do sieci, prosumento-
wi przysługuje opust na taką samą ilość energii elek-
trycznej pobranej z sieci. Czyli określoną ilość prądu 
słonecznego odprowadzamy do sieci energetycznej  
i taką samą ilość prądu możemy z niej odzyskać. 
Można powiedzieć, że płacąc przy tym za jej prze-
chowywanie – magazynowanie. 
Opust liczony jest od części zmiennych na rachunku 
– opłata za energię elektryczną i dystrybucję, ale bez 

opłat stałych. rozliczanie prosumenta z zakładem 
energetycznym, realizowane jest w okresach rocznych. 

1. lipca 2016 r. weszła w życie nowelizacja usta-
wy o odnawialnych źródłach energii, która w istotny 
sposób zmienia funkcjonowanie i rozliczanie małych 
prosumenckich instalacji fotowoltaicznych. Nowe 
przepisy dotyczą instalacji już istniejących, jak i tych, 
które dopiero zostaną wybudowane. 

prosument w nowej odsłonie

Zgodnie z ustawą, prosument to odbiorca końco-
wy dokonujący zakupu energii elektrycznej na pod-
stawie umowy kompleksowej, wytwarzający ener-
gię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł 
energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na po-

trzeby własnego gospodarstwa domowego. Jedną 
z istotnych zmian dla prosumenta jest sposób rozli-
czania samodzielnie wyprodukowanej energii elek-
trycznej odprowadzanej do publicznej sieci energe-
tycznej. W nowelizacji ustawy o OZE zlikwidowano 
wcześniej zapisane: taryfy gwarantowane, moż-
liwość odsprzedawania prądu za 100% ceny hur-
towej urE i net metering. Wszystko to zastąpiono 
tzw. opustami. 
Prąd słoneczny wykorzystywany jest do zasilania 
odbiorników energii elektrycznej w budynku. Nie je-
steśmy w stanie skonsumować go w całości na wła-
sne potrzeby. sporą jego część, tzw. nadwyżki, bę-
dziemy musieli przechować w sieci energetycznej. 

Energia elektryczna to towar, który każdy z nas musi kupować. I chyba każdy zastanawia się,  
jak najtaniej to robić. Jednym z rozwiązań będzie kupowanie jak najmniejszej 
ilości drogiej energii elektrycznej. W budowaniu własnej niezależności energetycznej 
pomagają odnawialne źródła energii i ich maksymalne wykorzystanie na własne potrzeby. 
Doskonale wpisują się w to instalacje fotowoltaiczne i nowe regulacje prawne, które 
sprzyjają produkowaniu własnej energii elektrycznej z promieniowania słonecznego. 

Fotowoltaika – 
rozwiązania dla 
małych obiektów

cz.1 Nowelizacja ustawy o OZE korzystna  
dla prosumentów

kRzysztof GnyRa

ile można zaoszczędzić na rachunku za energię elektryczną 
dzięki instalacji fotowoltaicznej w przeciętnym domu?

Zobaczmy to na przykładzie:
•	zużycie	energii	elektrycznej	w	gospodarstwie	
domowym: 4000 kWh/rok;

•	instalacja	fotowoltaiczna	o	mocy:	4	kWp;
•	opust	na	odbiór	naszego	prądu	słonecznego	 
z sieci energetycznej: 80%;

opusty obowiązywać będą przez okres 15 lat 
od momentu rozpoczęcia produkcji energii (ale 
nie dłużej niż do 2035 roku). wynoszą 80% dla 
instalacji o mocy do 10 kw i 70% dla instalacji  
o mocy do 40 kw.

koszt prądu – bez instalacji fotowoltaicznej
składowe rachunku stawka koszt roczny

dla zużycia 4000 kWh/rok
opłaty zmienne
- energia elektryczna czynna 0,32 zł brutto/kWh 1280 zł brutto/rok
- opłata dystrybucyjna zmienna 0,26 zł brutto/kWh 1040 zł brutto/kWh
opłaty stałe
- opłata dystrybucyjna stała 4,74 zł brutto/m-c 56,88 zł brutto/rok
- opłata przejściowa 9,84 zł brutto/m-c 118,08 zł brutto/rok
- opłata abonamentowa 0,98 zł brutto/m-c 11,76 zł brutto/rok
Rachunek do zapłacenia 2506,72 zł brutto/rok
z instalacją fotowoltaiczną (pV)
Instalacja PV o mocy 4 kwp
Energia wyprodukowana przez instalację PV w ciągu roku 3800 kWh/rok
Bezpośrednie wykorzystanie prądu PV na własne potrzeby 30% 

1140 kwh/rok
Prąd PV odprowadzony do sieci energetycznej, który zostanie 
z niej odebrany – objęty opustem

2660 kWh/rok

Zakup brakującej energii z sieci – nie objętej opustem 200 kWh/rok
koszty prądu
opłaty zmienne za prąd słoneczny odebrany z sieci energetycznej, 
w ilości 2660 kWh, z opustem 80%

306,11 zł brutto/rok

opłaty zmienne za prąd słoneczny odebrany z sieci energetycznej, 
w ilości 2660 kWh, z opustem 80%

306,11 zł brutto/rok

opłaty stałe 186,72 zł brutto/rok
Całkowity koszt prądu z instalacją pV – rachunek do zapłacenia 608,83 zł brutto/rok
oszczędności na kosztach prądu – w pierwszym roku eksploatacji 
instalacji PV

75%
1897,89 zł/rok
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Dodatkowe korzyści dla prosumentów uwzględnio-
ne w ustawie, to między innymi: 
– zniesienie kary za niezłożenie przez prosumentów 
kwartalnego sprawozdania o ilości wyprodukowanej 
energii elektrycznej, która wynosiła 1000 zł;
– obowiązek bilansowania międzyfazowego energii pro-
dukowanej przez instalację fotowoltaiczną i w tym sa-
mym czasie pobieranej z sieci energetycznej.

W ten sposób, znowelizowana ustawa o odnawial-
nych źródłach energii promuje maksymalne wykorzy-
stywanie prądu słonecznego na potrzeby mieszkańców 
– na własne potrzeby. Ministerstwo Energii wychodzi 
przy tym z założenia, że prosumenci nie powinni sprze-
dawać nadwyżek wyprodukowanej energii elektrycz-
nej. Tym samym, najbardziej opłacalna będzie budo-
wa instalacji fotowoltaicznej dopasowanej do potrzeb 
danego gospodarstwa domowego i maksymalne wy-
korzystanie prądu słonecznego na własne potrzeby.
Publiczna sieć energetyczna staje się swego rodzaju ma-
gazynem energii o sprawności 80% lub 70%, w którym 
nadwyżki wyprodukowanego i niewykorzystanego prą-
du solarnego są magazynowane i mogą być wykorzysta-
ne przez prosumenta w późniejszym czasie. Ma to duże 
znaczenie szczególnie dla osób, które chcą wykorzy-
stywać własny prąd słoneczny również do ogrzewania 
domu. W okresie grzewczym mogą łatwo wykorzystać 
własny prąd słoneczny wyprodukowany w okresie letnim.
Przedsiębiorca inwestujący w mikroinstalację foto-
woltaiczną, wykorzystujący prąd słoneczny na po-

trzeby prowadzonej działalności, nie można rozli-
czać na zasadzie opustów, a jedynie konsumować 
własny prąd i/lub go sprzedawać.

Bilansowanie międzyfazowe

Nowelizacja ustawy o OZE mówi, że: sprzedaw-
ca dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej  
w taki sposób, aby ilość energii wprowadzonej do sie-
ci energetycznej i pobranej z niej przez prosumenta, 
była rozliczana po sumarycznym bilansowaniu ilości 
energii ze wszystkich faz – dla instalacji trójfazowych. 
Dotychczas, niektórzy prosumenci nie mogli maksymal-
nie wykorzystywać produkowanego przez siebie prą-
du słonecznego na własne potrzeby. Część prądu foto-
woltaicznego, która mogłaby być od razu wykorzystana  
w budynku, trafia do publicznej sieci energetycznej, pod-
czas gdy w tym samym czasie pobierany jest prąd z tej 
sieci. Najlepiej zobaczyć to na konkretnych przykładach.

Przykład 1. Instalacja PV: 3-fazowa; instalacja 
elektryczna w budynku: 3-fazowa
instalacja fotowoltaiczna (PV), dostarcza 3 kW mocy 
elektrycznej. W ciągu godziny dostarczy więc 3 kWh 
energii elektrycznej (3 kW x 1 h = 3 kWh), która jest rów-
nomiernie rozłożona na poszczególne fazy (L1, L2 i L3).
W tym samym czasie załączone są odbiorniki prądu, np. 
pralka, zmywarka, podłączone do jednej fazy – L1. Po-
bór mocy elektrycznej przez te urządzenia wynosi 3 kW 
– zużycie energii elektrycznej w ciągu 1 godziny wyniesie 
więc 3 kWh. Czyli, tyle samo ile produkuje instalacja PV.
Przy braku bilansowania międzyfazowego, w ciągu 
godziny licznik energii dwukierunkowy pokaże:
– 2 kWh solarnej energii elektrycznej odprowadzo-
nej do sieci energetycznej: 1 kWh (dla fazy L2) +  
1 kWh (dla L3)
– pobór prądu z publicznej sieci energetycznej:  
2 kWh, bo 1 kWh dostarczyła instalacja PV.
W przypadku licznika z bilansowaniem międzyfazo-
wym, pokaże on: 
- 0 kWh energii solarnej odprowadzonej do sieci, 

niekorzystnym natomiast, szczególnie dla 
właścicieli instalacji o zbyt dużej mocy zain-
stalowanej (przewymiarowanych), jest brak 
możliwości rozliczenia nadwyżek energii po 
rocznym zbilansowaniu. oznacza to, że jeśli  
w ciągu roku wprowadzimy do sieci więcej prą-
du niż z niej pobierzemy, różnica ta przepada – 
przechodzi na rzecz zakładu energetycznego.
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twa sieci energetycznej. Przy obowiązkowym bilan-
sowaniu międzyfazowym, wymaganym przez usta-
wę, nie będzie miało to już znaczenia. 

polityka osD – dawniej zróżnicowana, 
dziś jednakowa 

W przypadku instalacji fotowoltaicznych o mocy do 
3 kW dostępne są niemal wyłącznie falowniki 1-fa-
zowe. Powyżej 4,6 kW znajdziemy falowniki wyłącz-
nie 3-fazowe – takie są wymogi Operatora systemu 
Dystrybucyjnego (OsD). 
Dla instalacji o mocy od 3 do 4,5 kW możemy wybie-
rać między falownikami 1- i 3-fazowymi. Wcześniej bi-
lansowanie międzyfazowe zależało wyłącznie od po-
dejścia danego OsD. Niektóre zakłady energetyczne 
montowały liczniki bilansujące chwilową produkcję  
i pobór energii elektrycznej na poszczególnych fazach 
– niezależnie czy przyłączały do sieci instalację fotowol-
taiczną 1- czy 3-fazową. i tacy prosumenci korzystają 
z zalet bilansowania międzyfazowego. Natomiast, inni 
OsD montowali liczniki, które nie bilansowały energii 
międzyfazowo, a więc ich klienci tracili na tym. 

Pozostaje mieć nadzieję, że w najbliższej przyszło-
ści się to zmieni, bo dyskryminuje to niektórych pro-
sumentów.

- 0 kWh pobór prądu z sieci. 
Można powiedzieć, że z bilansowaniem międzyfazo-
wym, cały wyprodukowany prąd słoneczny został 
od razu wykorzystany na własne potrzeby gospo-
darstwa domowego – z pominięciem sieci energe-
tycznej i opłat z tym związanych. 

Przykład 2. Instalacja PV: 1-fazowa; instalacja 
elektryczna w budynku: 3-fazowa
sytuacja podobna jak w przykładzie 1, z tym że aktu-
alnie pracujące odbiorniki prądu podłączone są do 
fazy L1, a instalacja PV do fazy L3. W takiej sytuacji 
konieczny jest udział sieci energetycznej – w ciągu 

godziny licznik pokaże: 
- 3 kWh solarnej energii elektrycznej odprowadzo-
nej do sieci energetycznej,
- pobór prądu z sieci: 3 kWh.
W tym przypadku, licznik wskazywałby 0 kWh energii 
oddanej i 0 kWh pobranej, gdyby pracujące domowe 
odbiorniki prądu podłączone byłyby do fazy L3 – tej 
samej, do której przyłączona jest instalacja PV. Wła-
śnie dlatego zaleca się podłączenie falownika 1-fazo-
wego do najbardziej obciążonej fazy instalacji elek-
trycznej w domu. Dodatkowo, do fazy o największym 
obciążeniu w ciągu dnia, tak aby maksymalnie i od 
razu wykorzystywać prąd słoneczny, bez pośrednic-

przykład 1.

przykład 2.

nowelizacja ustawy oze nakazu-
je wszystkim operatorom systemu 
Dystrybucyjnego bilansowanie ener-
gii. Jednak, zgodnie z zapisami nowej 
ustawy, bilansowanie międzyfazo-
we dotyczy tylko instalacji pV 3-fazo-
wych. nie dotyczy natomiast (brak 
odpowiedniego zapisu w ustawie), 
jednofazowej instalacji fotowoltaicz-
nej podłączonej do domowej instala-
cji elektrycznej 3-fazowej. 

Dni Chłodnictwa 2016

Tegoroczna – XLViii edycja – DNi CHŁODNiCTWA zaplano-
wana została na 8-9 listopada 2016. Tematem konferencji 
będą „Aktualne trendy w rozwiązaniach technicznych urzą-
dzeń i systemów chłodniczych, klimatyzacyjnych, wenty-
lacyjnych oraz pomp ciepła”.
Problematyka ta stanowić będzie doskonałą okazję do 
zapoznania się z nowościami technicznymi i produktami, 
które pojawiły się na rynku na przełomie 2015/2016 roku, 
ale i z efektami badań polskich naukowców z zakresu in-
żynierii środowiska – zwłaszcza chłodnictwa i klimatyzacji.
Dwudniowa konferencja odbędzie się w Hotelu Poznań-
skim i po raz drugi zostanie połączona z konkursem bran-
żowym, w którym jury oraz internauci wybiorą najlepszy 
produkt 2016, a także firmę oraz reklamę branżową wy-
wierające największy wpływ na rozwój i wizerunek polskiej 
branży HVACr w mijającym sezonie.
Dni Chłodnictwa – ogólna nazwa konferencji naukowo-tech-
nicznych – organizowanych przez firmę systherm Chłod-
nictwo i Klimatyzacja sp. z o.o. wspólnie z Towarzystwem 
Chłodnictwa i Klimatyzacji i Pomp Ciepła, siMP w Poznaniu.
W konferencjach bierze zawsze udział szerokie grono przed-
stawicieli wyższych uczelni, instytutów naukowo-badaw-
czych, biur projektów, przedsiębiorstw wykonawczych oraz 
bezpośrednich użytkowników.
Dni Chłodnictwa to możliwość zapoznania się z aktualny-
mi trendami technicznymi i produktami prezentowanymi 
przez przedstawicieli czołowych polskich oraz zagranicz-
nych marek i firm, m.in. GrEE, LG Electronics, Honeywell, 
Emerson, Danfoss, Daikin, czy ArEA Cooling solution, PZŁ-
-Dębica, Teko, czy TEsTO.
Termin zgłoszenia uczestnictwa do 2 listopada 2016 r.
http://dnichlodnictwa.pl
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Produkcja energii elektrycznej tradycyjnymi metodami wiąże się zwykle z dużymi zanieczyszczeniami 
środowiska. Fotowoltaika, czyli pozyskiwanie energii elektrycznej bezpośrednio z energii słonecznej, 
jest skuteczną metodą wykorzystania niewyczerpalnych zasobów czystej energii. Aby wyprodukować 
ilość prądu, która mniej więcej odpowiada średniemu zużyciu rocznemu przez mieszkańca Polski, 
potrzebne są ogniwa słoneczne o łącznej powierzchni ok. 7 m2.

Vitovolt 200 – niezależność 
od ceny prądu

Zużycie własne prądu solarnego

Dla instalacji fotowoltaicznych ustawa OZE przewi-
duje możliwość zużywania prądu wytworzonego 
na miejscu do pokrycia potrzeb własnych, unikając  
w ten sposób poboru droższego prądu z sieci. Nie-
wykorzystaną część prądu można wtedy oddać do 
sieci publicznej na zasadach bilansowania (1 kWh 
energii oddanej = 0,8 kWh do pobrania). 
Znaczny wzrost kosztów poboru prądu sprawił, 
że znacznie ekonomiczniejszą alternatywą sta-
ło się zużywanie prądu wytworzonego prioryte-

schemat instalacji fotowoltaicznej w domu jednorodzinnym
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towo we własnym domu, niż jego oddawanie do 
sieci publicznej, wg stale malejącej taryfy. inwe-
storzy mają także możliwość dalszego zwiększa-
nia udziału zużycia własnego, przez zintegrowa-
nie z instalacją dalszych urządzeń Viessmann, na 
przykład pompy ciepła, i w ten sposób uniezależ-
nienie się w znacznym stopniu od dalszych pod-
wyżek cen energii elektrycznej.

Vitovolt 200 – moduł o wysokiej mocy 
w atrakcyjnej cenie

Moduły fotowoltaiczne Vitovolt 200 są dostępne za-
równo z ogniwami krzemowymi monokrystaliczny-
mi, jak i polikrystalicznymi. Moduły fotowoltaiczne 
składają się z płyty szklanej, na której w dwóch war-
stwach folii z tworzywa sztucznego zalaminowane 
są poszczególne ogniwa solarne. Na stronę spodnią 
nałożona jest jeszcze odporna na wpływy atmosfe-
ryczne folia nawierzchniowa. szkło i folie są sklejone 
razem, aby skutecznie chronić ogniwa przed wpły-
wami zewnętrznymi. Niewielki ciężar gotowego mo-
dułu ze złączem wtykowym pozwala na jego łatwy 
montaż na dachu.
Przyłącza modułów fotowoltaicznych są przygoto-
wane fabrycznie. Do dyspozycji są gotowe zestawy 

montażowe do montażu pionowego i poziomego. 
Mocne ramy montażowe modułów zapewniają wy-
sokie wartości graniczne obciążeń.

Cechy i korzyści systemów fotowoltaicznych 
Viessmann:
- Kompletny zestaw fotowoltaiczny zbudowany  
w oparciu o markowe komponenty gwarantujące 
najwyższą jakość oraz wieloletnią trwałość systemu. 
- Gwarancja efektywności do 25 lat. 
- Bezpieczeństwo jakościowe dzięki certyfikacji iEC 
EWG 89/392 i klasie ochrony ii. 
- Duża odporność na obciążenia mechaniczne – na 
skutek obciążenia śniegiem (6000 Pa) i wiatrem /za-
sysanie wiatru (2400 Pa). 
- Odporna na korozję sztywna rama aluminiowa. 
- Elementy zewnętrzne odporne na promienio-
wanie uV oraz posiadające najwyższe standardy 
szczelności. 
- szyba o gr. 3,2 mm z niewielką zawartością żelaza  
z powłoką antyrefleksyjną dla najwyższej efektyw-
ności. 
- sprawdzona odporność na działanie mgły solnej  
i amoniaku umożliwia zastosowanie w rejonach nad-
morskich oraz w gospodarstwach rolnych. Certyfi-
katy zgodne z iEC 61215 i iEC 61730.

Vitovolt
pakiety fotowoltaiczne

Twój Fachowy Doradca:

PL  10/2015

Treści chronione prawem autorskim.  

Kopiowanie i rozpowszechnianie tylko za zgodą posiadacza 

praw autorskich. Zmiany zastrzeżone.

Viessmann sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65
53-015 Wrocław
tel. 71/ 36 07 100
fax 71/ 36 07 101
www.viessmann.pl

Pakiet 2 kWP zakres dostawy pakietu nr zam./cena

  Moduł Vitovolt 300 255 PSEB1 (8 szt.)

  Inwerter SMA SB2100

  Zabezpieczenia DC

  Przewód elektryczny 1×6 mm2 (30 m.b.)

  Złącze MC4 (+)

  Złącze MC4 (-)

  Zestaw montażowy dla dachów 

pokrytych dachówką

ZK01910

11 788,–
gr. mat. 47

Pakiet 4 kWP zakres dostawy pakietu nr zam./cena

  Moduł Vitovolt 300 255 PSEB1 (16 szt.)

  Inwerter SMA SB3600

  Zabezpieczenia DC

  Przewód elektryczny 1×6 mm2 (50 m.b.)

  Złącze MC4 (+)

  Złącze MC4 (-)

  Zestaw montażowy dla dachów 

pokrytych dachówką

 

ZK01911

21 611,–
gr. mat. 47

Dane techniczne pakietów 8 modułów 16 modułów

Moc szczytowa WP 2 040 4 080

Maksymalne napięcie V 360 720

Minimalna powierzchnia dachu m2 18 33

Znamionowe napięcie / częstotliwość wyjściowa V / Hz 230/50 230/50

Instalacja PV

Inwerter
Licznik 
instalacji

Licznik pomiarowy 
pompy ciepła

Licznik 
zakupu i sprzedaży
energii elektrycznej

Publiczna sieć 
energetyczna

Pompa ciepła do podgrzewu
wody użytkowejOdbiorniki energii elektrycznej

Wydajne moduły fotowoltaiczne 
najwyższej jakości
Proponowany pakiet systemu fotowoltaicznego 

poza bardzo wysoką wydajnością oraz 

niezawodnością spełnia wymagania operatorów 

energetycznych w zakresie integracji z lokalną 

siecią elektroenergetyczną (certyfikat SMA 

– Deklaracja Zgodności WE, instrukcja montażu 

w języku polskim).

Zeskanuj kod i odwiedź  
naszą stronę internetową

Przykładowy pakiet 4 kWp: moduł Vitovolt (16 szt.), inwerter sMA sB3600, zabezpieczenia DC, 
przewód elektryczny 1×6 mm2, złącze MC4 (+), złącze MC4 (-), zestaw montażowy dla dachów 
pokrytych dachówką

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 sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65
53-015 Wrocław
tel. 71/ 36 07 100
fax 71/ 36 07 101
www.viessmann.pl

Pakiet 2 kWP zakres dostawy pakietu nr zam./cena

  Moduł Vitovolt 300 255 PSEB1 (8 szt.)

  Inwerter SMA SB2100

  Zabezpieczenia DC

  Przewód elektryczny 1×6 mm2 (30 m.b.)

  Złącze MC4 (+)

  Złącze MC4 (-)

  Zestaw montażowy dla dachów 

pokrytych dachówką

ZK01910

11 788,–
gr. mat. 47

Pakiet 4 kWP zakres dostawy pakietu nr zam./cena

  Moduł Vitovolt 300 255 PSEB1 (16 szt.)

  Inwerter SMA SB3600

  Zabezpieczenia DC

  Przewód elektryczny 1×6 mm2 (50 m.b.)

  Złącze MC4 (+)

  Złącze MC4 (-)

  Zestaw montażowy dla dachów 

pokrytych dachówką

 

ZK01911

21 611,–
gr. mat. 47

Dane techniczne pakietów 8 modułów 16 modułów

Moc szczytowa WP 2 040 4 080

Maksymalne napięcie V 360 720

Minimalna powierzchnia dachu m2 18 33

Znamionowe napięcie / częstotliwość wyjściowa V / Hz 230/50 230/50

Instalacja PV

Inwerter
Licznik 
instalacji

Licznik pomiarowy 
pompy ciepła

Licznik 
zakupu i sprzedaży
energii elektrycznej

Publiczna sieć 
energetyczna

Pompa ciepła do podgrzewu
wody użytkowejOdbiorniki energii elektrycznej

Wydajne moduły fotowoltaiczne 
najwyższej jakości
Proponowany pakiet systemu fotowoltaicznego 

poza bardzo wysoką wydajnością oraz 

niezawodnością spełnia wymagania operatorów 

energetycznych w zakresie integracji z lokalną 

siecią elektroenergetyczną (certyfikat SMA 

– Deklaracja Zgodności WE, instrukcja montażu 

w języku polskim).

Zeskanuj kod i odwiedź  
naszą stronę internetową

Przykładowy pakiet 2 kWp: moduł Vitovolt (8 szt.), inwerter sMA sB2100, zabezpieczenia DC, 
przewód elektryczny 1×6 mm2, złącze MC4 (+), złącze MC4 (-), zestaw montażowy dla dachów 
pokrytych dachówką

Dane techniczne przykładowych pakietów 8 modułów 16 modułów
Moc szczytowa W

P
2040 4080

Maksymalne napięcie V 360 720
Minimalna powierzchnia dachu m2 18 33
Znamionowe napięcie/częstotliwość wyjściowa V/Hz 230/50 230/50
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Panele fotowoltaiczne

Podstawowe moduły w ofercie He-
walex to moduły NsP D6P255B3A  
o mocy szczytowej 255 Wp i spraw-
ności 15,7%. składają się one 
z 60 szeregowo połączonych 
ogniw z krzemu polikrysta-
licznego. Ogniwa są zabez-
pieczone folią EVA oraz har-
towaną szybą o grubości 
3,2 mm pokrytą warstwą 
antyrefleksyjną. Moduł 
otacza sztywna rama wy-
konana z anodowanego aluminium. Panele NsP wy-
różniają się m.in. świetnymi parametrami temperatu-
rowymi, mającymi duży wpływ na efektywność paneli  
w warunkach wysokiej temperatury. Charakteryzu-
ją się wysokim współczynnikiem temperaturowym 
mocy równym -0,42%/oC oraz niską nominalną tem-
peraturą pracy ogniwa NOCT wynoszącą 44oC. Mo-
duły te są odporne na szkodliwe działanie amoniaku 
oraz mają wysoce szczelną puszkę przyłączeniową 
o stopniu ochrony iP67, pozwalającym na jej mon-
taż do dołu. Kolejnym wyróżnikiem paneli NsP jest 
ich wysoka wytrzymałość mechaniczna – odpor-
ność na obciążenie zarówno śniegiem (z przodu mo-
dułu), jak i wiatrem (z tyłu modułu) jest jednakowa 
i wynosi 5400 Pa. Panele te mają również korzyst-
niejszą niż standardowa gwarancję na liniową utra-
tę sprawności: po 25 latach eksploata-
cji ich moc wyjściowa nie będzie niższa 
niż 80,2% mocy początkowej.

Producent JA solar jest dostaw-
cą paneli klasy premium – są to 
panele monokrystaliczne osią-
gające moc szczytową rów-
ną 290 Wp. Charakteryzu-
ją się wysoką sprawnością 
17,74%. Wyróżniają się tak-

Fotowoltaika HEWALEX
Najwyższa jakość w rozsądnej cenie

Rafał dmitRuk

Oferta produktowa firmy Hewalex w zakresie elementów instalacji fotowoltaicznych składa się przede  
wszystkim z modułów fotowoltaicznych, inwerterów, systemów montażowych oraz osprzętu dodatkowego.  
Panele PV oferowane przez Hewalex są produkowane przez światowych liderów w branży: firmę Neo Solar Power 
oraz JA Solar. Uznanym na świecie producentem inwerterów jest z kolei Ginlong Solis. Wszystkie te urządzenia  
łączą dobre parametry techniczne z zachowaniem konkurencyjnej ceny.
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działanie amoniaku moduł JAM6(L)-60-290/Pr może 
się poszczycić certyfikowaną odpornością na efekt 
degradacji indukowanym napięciem (PiD).

inwertery 

inwertery Ginlong solis cechują się wysoką jakością wy-
konania, długą bezusterkową żywotnością oraz wynika-
jącą z niej rekordową, 10-letnią gwarancją na produkt. 
Wyróżniają się wysoką sprawnością oraz korzystnymi 
parametrami elektrycznymi (takimi jak np. niskie napię-
cie startowe, wysokie napięcie dopuszczalne, szeroki 
zakres napięć MPPT, niewielki wpływ napięcia i mocy 
szeregu na sprawność), które umożliwiają swobodne  
i elastyczne projektowanie instalacji fotowoltaicznych. 
Dzięki tak dobranym parametrom system PV pracuje 
dłużej i bardziej wydajnie, a użytkownik cieszy się mak-
symalnym wykorzystaniem energii słonecznej. inwer-
tery mają moc znamionową od 1 do 30 kW, przy czym 
od mocy 3 kW falowniki mają dwa niezależne układy 
śledzące punkt maksymalnej mocy, a od mocy 20 kW 
falowniki – cztery MPPT. inwertery solis odznaczają się 
wysoką kulturą pracy: mają stosunkowo małą masę, ni-
ską emisję hałasu oraz kompaktową, szczelną obudo-
wę o stopniu ochrony iP 65. ich własne zużycie ener-
gii to mniej niż 1 W. inwertery są wyposażone w szereg 

zabezpieczeń oraz wyświetlacz 
LCD. Opcjonalne niewielkie urzą-
dzenie – WiFi Data stick – umoż-
liwia monitoring pracy insta-
lacji w czasie rzeczywistym 
oraz dostęp do historycz-
nych danych przez przeglą-
darkę internetową lub apli-
kację na urządzenia mobilne. 

systemy montażowe i osprzęt 
dodatkowy

Oferta firmy Hewalex obejmuje również duży wybór 
systemów montażowych na grunt i dachy płaskie  
w zależności od orientacji modułów (pozioma, piono-
wa, ułożenie podwójne – jeden panel nad drugim) oraz 
na dachy skośne w zależności od pokrycia dachu  
(m.in. dachówka, blachodachówka, blacha trapezowa, 
gont bitumiczny, blacha na rąbek stojący). Wszystkie 
systemy montażowe cechuje solidna i przemyślana 
konstrukcja umożliwiająca łatwy i szybki montaż. Do-
stępne są również pozostałe niezbędne elementy in-
stalacji PV, takie jak przewody fotowoltaiczne, konek-
tory MC-4, wygodne rozłączniki izolacyjne strony DC, 
czy prefabrykowane rozdzielnice strony AC.

że wybitnie dobrym współczynnikiem temperatu-
rowym mocy wynoszącym -0,39%/oC, co przy sto-
sunkowo niskiej temperaturze NOCT równej 45oC 
gwarantuje dobre funkcjonowanie paneli nawet  
w wysokiej temperaturze. Ze względu na technologię 
produkcji PErC panele odznaczają się bardzo małym 
spadkiem sprawności przy niskim nasłonecznieniu 
(2% utraty sprawności przy nasłonecznieniu 200 W/m2).  
Budowa i wymiary panelu są niemal identyczne jak 
w przypadku producenta Neo solar Power – szyba 

jest pokryta warstwą ArC, puszka przyłączeniowa 
ma stopień ochrony iP67, a cały panel jest równie so-
lidnie i estetycznie wykonany. Poza odpornością na 

r
e

k
l

a
m

a

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

solis WiFi Data stick podłączany do inwertera umożliwia monitoring pracy instalacji 
fotowoltaicznej w formie przejrzystych i funkcjonalnych kafelek oraz wykresów
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Jak mówi raport „Rozwój polskiego rynku fotowoltaicznego w latach 2010-2020” stworzony przez Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej 
Polska PV, w latach 2014-2015 rynek ten odnotował wzrost na poziomie prawie 400% (dokładnie 373%). I pomimo tego, że nadal odbiegamy 
dość znacząco od europejskich liderów, to powyższe dane pozwalają patrzeć optymistycznie na przyszłość branży fotowoltaicznej.  
Co wpływa na gwałtowny wzrost zainteresowania instalacjami PV? Dlaczego warto zainwestować w instalacje fotowoltaiczne? 

Dlaczego warto zainwestować 
w instalacje fotowoltaiczne?

Oferta SBS w zakresie PV

Zestawy fotowoltaiczne Keller 

Zestawy prosumenckie budowane na 
potrzeby marki Keller to nie tylko od-
powiednio dobrane urządzenia i mate-
riały, ale również koncepcja wykonana  
w oparciu o potrzeby i oczekiwania klien-
ta – prosumenta (osoby, która produku-
je prąd na potrzeby własne). 

Panele fotowoltaiczne AS-6P30:
- moc modułu: 260 Wp
- liczba ogniw 60 (6x10)
- wymiary: 1640x992x40 mm, waga: 18,5 kg
- wysoka wydajność modułu, do 15,98%
- niska degradacja i znakomite wyniki 
konwersji w wysokiej temperaturze i wa-
runkach słabego oświetlenia
- solidna konstrukcja aluminiowa gwa-
rantuję, że moduły wytrzymają obcią-
żenia wiatrem do 2400 Pa oraz obcią-

żenie śniegiem 5400 Pa
- tolerancja dodatniej mocy 0~+3%
- wysoka odporność na opary amonia-
ku i opary solne
- wysoka odporność na warunki środo-
wiskowe (PiD)
- 30-letnia liniowa gwarancja sprawności
- 12-letnia gwarancja na produkt

Falowniki ABB:
- dostępne jedno- i trzyfazowe, wyposa-
żone, w zależności od wielkości, w 1 lub 
2 trackery MPP (funkcja śledzenia punk-
tu maksymalnej mocy w łańcuchu)
- wysoka wydajność sięgająca 98%
- dobre parametry sprawności w tempe-
raturze otoczenia od -25 do 60°C
- szerokie zakresy napięcia wejściowego
- bardzo długa żywotność

- prosta instalacja i obsługa (menu w j. 
polskim)
- interfejs komunikacyjny rs-485 (umoż-
liwia podłączenie laptopa lub rejestra-

tora danych)
- zdalna aktualizacja
- 5-letnia gwarancja na produkt (istnie-
je możliwość przedłużenia gwarancji)

wy o OZE, która w artykule 4.1 daje możliwość prze-
kazania nadmiaru wyprodukowanej energii z naszej 
instalacji do sieci i odebranie jej z powrotem w sto-
sunku 1 do 0,8 (zgodnie z nowelizacją ustawy OZE po-
ziom opustów do 1:0,8 obowiązuje dla instalacji  
o mocy do 10 kW i do 1:0,7 dla pozostałych mikroin-
stalacji o mocy do 40 kW). rozliczenia ilości energii 
dokonuje się w oparciu o wskazania urządzenia po-
miarowo-rozliczeniowego dla danej mikroinstalacji.

Fotowoltaika – to się po prostu opłaca

Z analiz ekspertów firmy OPEus Energia wynika, że 
dla jednorodzinnego domu okres zwrotu inwestycji 
w instalację fotowoltaiczną jest stosunkowo krótki. 
Założono następujące parametry: rozliczenie nastę-
puje w taryfie G12, roczne zapotrzebowanie jest na 
poziomie 4670 kWh, instalacja składa się z 22 pane-
li, generuje moc 5,5 kWp i umieszczona jest na po-

Przygotowując się do zamontowania systemu fo-
towoltaicznego, należy dokładnie przeanalizować 
możliwości wykonania instalacji oraz indywidualne 

potrzeby energetyczne. Warto przy tym podkreślić, 
że na przydatność instalacji PV wpływa parę czyn-
ników, w tym zwłaszcza cena za energię elektrycz-

ną oraz czas, w jakim jest ona zużywana (noc/dzień).  
Na podniesienie opłacalności systemów PV wpływa 
także przyjęta w czerwcu tego roku nowelizacja usta-
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łudniowej połaci skośnego dachu. Zagwarantowa-
ny okres produkcji energii przez stworzony system 
wynosi 25 lat. Koszt budowy takiego rozwiązania to 
około 30 000 zł brutto, ale istnieje możliwość pozy-
skania dofinansowania w wysokości 40%, co zmniej-
szy wydatek do poziomu 18 000 zł brutto. 
Nowelizacja ustawy o OZE zakłada sytuację idealną, 
w której całość wyprodukowanej energia wykorzy-
stana jest na potrzeby własne. Czas zwrotu z inwe-
stycji to wtedy około 6,5-7 lat. Mając w pamięci, że 
część z wytworzonej energii zużywana jest w nocy, 
a nowelizacja ustawy wprowadza rozliczenie w sto-
sunku 1 do 0,8, czas zwrotu wydłuży się o około pół 
roku, czyli do nieco ponad 7 lat.

energia elektryczna – czy warto ją 
magazynować?

Wspominana nowelizacja ustawy o OZE przynosi 
możliwość przekazania nadwyżki energii elektrycz-
nej do sieci oraz pobrania tego nadmiaru z powro-
tem, czyli w istocie jej magazynowania. Projektując 
instalację PV, można co prawda przewidzieć użycie 
dodatkowych urządzeń magazynujących, ale wyda-
je się to niepotrzebne ze względu na niepotrzebne 
koszty. Jednak, z drugiej strony, rozwiązanie to czę-
sto zapewnia użytkownikowi niezależność w mo-
mencie awarii sieci. 
Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest jednak 
projektowanie takich instalacji fotowoltaicznych, 
które produkują ilość prądu odpowiadającą wła-
snemu zużyciu.

najważniejsze elementy i parametry 
instalacji fotowoltaicznych

Podstawowe elementy, z których składają się in-
stalacje fotowoltaiczne to:
- moduły fotowoltaiczne zamieniające energię pro-
mieniowania słonecznego na energię prądu elek-
trycznego;

- inwertery przekształcające prąd stały wytwarzany 
w ogniwach fotowoltaicznych na prąd przemienny 
o parametrach zgodnych z prądem z sieci elektro-
energetycznej.
Pozostałe elementy systemów PV to konstrukcje no-
śne (dobierane w zależności od konstrukcji dachu), 
przewody, zabezpieczenia oraz licznik energii.

Parametry, które instalator powinien wziąć 
pod uwagę, projektując systemy PV:
•	moc	oraz	sprawność	modułów,
•	wytrzymałość	statyczna	modułów,
•	odporność	modułów	na	gradobicie,
•	spadek	mocy	w	okresie	pracy	modułów,
•	współczynnik	temperaturowy	mocy,
•	sprawność	inwertera,
•	napięcie	startowe,
•	zakres	napięć	układu	MPPT,
•	ilość	posiadanych	zabezpieczeń	AC/DC	oraz	prze-
kroje przewodów.
instalacje PV mogą być połączone z siecią elektro-
energetyczną (tzw. instalacje on grid), ale też mogą 
pracować w sposób wydzielony, wyspowy (off grid, 
czyli poza siecią). Jednak większą popularnością cie-
szą się instalacje połączone z siecią. 

sBs sp. z o.o.
91-205 Łódź, ul. Aleksandrowska 67/93
tel. 42 663 54 00 lub 663 54 01
faks 42 663 54 02
biuro@grupa-sbs.pl, www.grupa-sbs.pl
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Każde z serii urządzeń do pomiarów elektrycz-
nych, wyróżnia się spośród znanych rozwiązań na 
rynku przynajmniej jedną unikalną cechą. 

Bezdotykowy detektor napięcia testo 745 charak-
teryzuje się zmiennym poziomem czułości, dzięki 
czemu wykrywa napięcie od poziomu 12 V. Ponad-
to, poprzez zastosowanie filtra dolnoprzepustowego 
odporny jest na zakłócenia wysokich częstotliwości. 
Obudowa w klasie zabezpieczenia iP67 (pyłoszczel-
na i wodoodporna) skrywa w sobie również wbudo-
waną latarkę LED. Wykrycie napięcia sygnalizowane 
jest sygnałem akustycznym oraz optycznym. Detek-
tor testo 745 spełnia kategorię bezpieczeństwa CAT 
iV 600V i CAT iii 1000V.

rodzina testerów napięcia testo 750 wyróżnia się 
wskaźnikiem diodowym, który jest widoczny z każ-
dej strony urządzenia, dzięki czemu pozycja same-
go urządzenia podczas pomiaru nie ma istotnego 
wpływu na odczyt informacji o wielkości napięcia. 
solidna konstrukcja oraz materiały najwyższej ja-
kości dają użytkownikowi gwarancję bezpieczeń-
stwa podczas wykonywania pomiarów. Producent 
nie zapomniał o tak istotnych kwestiach związanych  
z bezpieczeństwem jak chociażby pierścienie an-
typoślizgowe dookoła obudowy testera, znacznie 
obniżające ryzyko przypadkowego ześlizgnięcia się 
dłoni podczas dokonywania pomiaru. Tester napię-
cia testo 750 zaprojektowany został w kategorii bez-
pieczeństwa CAT iV 600V i CAT iii 1000V, spełnia po-

Firma Testo przedstawia nową serię urządzeń dedykowanych do pomiarów 
parametrów elektrycznych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom instalatorów 
sektora HVAC/R, jako światowy lider branży pomiarowej, Testo wprowadza do 
oferty innowacyjne rozwiązania również do sektora elektrycznego, w tym także 
do zastosowań w fotowoltaice. Rodzina pięciu urządzeń pomiarowych pozwala 
użytkownikowi wykonać swoją pracę znacznie szybciej i wygodniej niż do tej pory.

Przyrządy 
do pomiarów 
parametrów 
elektrycznych 

Testo w nowej branży
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nadto wymogi normy DiN EN 61243-3:2010 mówiącej  
o konieczności wykrycia niebezpiecznego napię-
cia, gdy baterie zasilające tester są rozładowane.  
W obudowanie o klasie zabezpieczenia iP64 nie zabra-
kło latarki LED umożliwiającej podświetlenie miejsca 
pomiaru. Tester napięcia testo 750-3 umożliwia wyko-
nanie pomiarów poziomu napięcia, testu ciągłości ob-
wodu, kierunku wirowania faz, jednobiegunowego wy-
krycia fazy i testu wyłącznika różnicowo-prądowego.

Dwa modele z serii testo 755 to w pełni automatycz-
ne testery napięcia i natężenia (hybryda testera na-
pięcia z amperomierzem cęgowym z otwartymi cę-
gami), które w zależności od rodzaju rozpoczętego 
pomiaru, same dobierają mierzony parametr oraz 
jego zakres. Brak jakichkolwiek elementów sterują-
cych pracą urządzenia ma istotny wpływ na trwałość 
miernika oraz możliwość uszkodzenia mechanicz-
nego, ponadto obudowa wykonana jest w standar-
dzie iP64. Wbudowana w cęgi pomiarowe latarka LED, 
umożliwia oświetlenie miejsca pomiaru. Natomiast 
duży, podświetlany wyświetlacz LCD wskazuje nastę-
pujące parametry: natężenie prądu przemiennego, 
napięcie AC i DC, kierunek wirowania faz, test ciągło-
ści obwodu oraz spełnia funkcję jednobiegunowego 
wykrywacza fazy. Tak samo jak w przypadku testerów  
z serii testo 750, testo 755-2 został również zaprojekto-
wany w kategorii bezpieczeństwa CAT iV 600V i CAT iii  
1000V i spełnia normę DiN EN 61243-3:2010.

Automatyczne multimetry cyfrowe testo 760 łamią 
wszelkie stereotypy dotyczące pomiarów elektrycz-
nych. Nie mają znanego do tej pory pokrętła wybo-
ru funkcji pomiarowej, natomiast wybór i ustawienie 
mierzonego parametru następuje po podłączeniu 
przewodów pomiarowych do odpowiedniego gniaz-
da. Zakres pomiarowy dobierany jest automatycznie, 
więc możliwość popełnienia błędu podczas pomia-
rów jest ograniczona do minimum. Za wysoką do-
kładność pomiarów odpowiada funkcja True rMs, 
natomiast wysoki stopień zabezpieczenia obudo-

wy iP64 gwarantuje możliwość pracy w trudnych 
warunkach. Zakres pomiaru napięcia do 1000 V, za-
kres częstotliwości do 30 MHz (w tym funkcja pomia-
ru współczynnika wypełnienia sygnału) i pojemno-
ści elektrycznej do 60 000 µF oznacza, że multimetr 
testo 760-3 może być używany również w zastoso-
waniach przemysłowych. Zintegrowany filtr dolno-
przepustowy pozwala osiągnąć dokładniejsze wy-
niki pomiarów na instalacjach z zainstalowanymi 
inwerterami. Dodatkowe akcesoria takie jak adapter 
do podłączenia termopar lub amperomierz cęgowy 
umożliwiający pomiar wyższych prądów dopełniają 
całość. Tak samo jak pozostałe produkty Testo słu-
żące do pomiarów parametrów elektrycznych, rów-
nież i multimetry cyfrowe testo 760 spełniają wyma-
gania kategorii bezpieczeństwa CAT iV 600V i CAT iii 
1000V. Podsumowując, seria multimetrów cyfrowych 
testo 760 jest bardzo rozbudowaną i zaawansowa-
ną technologicznie propozycją dla elektryków, łą-
cząc prostotę obsługi i bezpieczeństwo pomiarów.

Ostatnia seria urządzeń pomiarowych testo 770 to 
amperomierze cęgowe z innowacyjnym mechani-
zmem cable-grabTM. Mechanizm ten ułatwia chwy-
cenie jednego z przewodów w ciasnym otoczeniu, 
gdzie gęsto ułożone przewody utrudniają chwyce-
nie jednego z nich. ruchome ramię cęg pomiaro-
wych może być całkowicie wsunięte w obudowę 
miernika, dzięki czemu tworzy się hak umożliwia-
jący chwycenie jednego z przewodów, a następnie 
zamknięcie ramion cęg. Oprócz standardowych 
funkcji pomiarowych takich, jak: pomiar natężenia 
i napięcia, pomiar rezystancji i pojemności, test 
diody oraz ciągłość obwodu, model testo 770-3 
ma także funkcję pomiaru mocy oraz komunikację 
Bluetooth ze smartfonem lub tabletem, za pomocą 
której istnieje możliwość wykonania dokumentacji 
pomiarowej i przesłania jej za pomocą wiadomo-
ści e-mail. Ponadto, miernik cęgowy testo 770-3 po-
zwala na wykonanie kilku wyspecjalizowanych po-
miarów, takich jak pomiar prądu rozruchowego lub 

prądu jonizacji w µA. Dodatkowy adapter umożli-
wia również podłączenie termopar typu K. Dwuli-
niowy, podświetlany wyświetlacz LCD pozwala na 
wywołanie wartości minimalnej lub maksymalnej z 
danego pomiaru oraz wartości średniej. Wszystkie 
amperomierze cęgowe z serii testo 770 mają funk-
cję TruerMs oraz spełniają kategorię bezpieczeń-
stwa CAT iV 600V i CAT iii 1000V.
Coraz wyższe wymagania praktycznych rozwiązań 
pomiarowych sprawiają, że proponowane metody 
muszą odpowiadać indywidualnym potrzebom 
użytkowników. Precyzyjna identyfikacja oczekiwań 
klientów, jak i bezustanne śledzenie rozwoju no-
wych technologii są celami nadrzędnymi Testo. in-
nowacyjne rozwiązania zastosowane w przyrzą-
dach Testo, służących do pomiarów wielkości 
elektrycznych wyróżniają je spośród wielu rozwią-
zań proponowanych na ryku. Wyznaczają nowe 
standardy w pomiarach, czyniąc pracę prostszą, 
szybszą i bezpieczniejszą. 

Detektor napięcia 
testo 745

Tester napięcia 
testo 750

Tester napięcia i natężenia 
testo 755

Multimetr cyfrowy
testo 760

Amperomierz cęgowy 
testo 770

http://www.instalreporter.pl
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świetnym parametrom ssawnym, co przekłada się 
na niezwykle cichą pracę urządzenia. 
Konstruktorzy Wilo zastosowali także wysokospraw-
ny silnik, pracujący w zakresie od 0,4 do 1,1 kW. Osią-
gnięto tym samym znacznie większą wydajność niż 
w dostępnych obecnie na rynku urządzeniach tej sa-
mej kategorii. To przy jednoczesnym ograniczeniu 
konsumpcji ilości energii elektrycznej czyni hydro-
fory serii Wilo-HiMulti3 wyjątkowo atrakcyjną ofer-
tą rynkową… 

Łatwa instalacja, prosta obsługa

Wilo-HiMulti 3 można zamontować w kilku pro-
stych krokach. ulepszony dostęp do pompy spra-
wia, że proces napełniania i opróżniania pompy 
jest niezwykle prosty i nie wymaga zastosowania 
dodatkowych narzędzi. Wykorzystano także zna-
ną w pompach obiegowych i sprawdzoną techno-
logię podłączenia zasilania. Teraz również hydrofor 
Wilo-HiMulti3 można podłączyć szybko i wygodnie 
dzięki konektorowi Wilo.
Więcej na www.wilo.pl

Kompletna oferta zawiera w sobie pompy normal-
nie zasysające, idealnie nadające się do podnoszenia ci-
śnienia w sieciach wodociągowych o niskich wydajno-
ściach oraz pompy samozasysające (z dopiskiem  
w nazwie – P), pozwalające w niezwykle szybki sposób za-
pewnić zasysanie wody z głębokości nawet do 7 metrów! 

wybierz swój model

Nowe pompy dostępne są w 3 wersjach. 
•	Wilo-HiMulti	3	– jako pojedyncza wysokosprawna 

pompa cichobieżna Wilo-HiMulti 3 w ergonomicznej 
obudowie.
•	Wilo-HiMutli	3	C – „C”, czyli Control. 
To ta sama pompa wyposażona dodatkowo w nad-
rzędny – obracany o 360° – elektroniczny sterownik 
Wilo-HiControl 1. Jego celem jest zabezpieczanie in-
stalacji przed skokami ciśnienia, jak również samej 
pompy przed ewentualną pracą na sucho.
•	Wilo-HiMulti	3	H – „H” jak Hydrofor.
Pompa w gotowym do podłączenia zestawie, któ-
ry składa się z: presostatu, kolektora oraz jednego 

z dwóch rodzajów zbiorników o pojemności 50 lub 
100 litrów. Nowe 100-ki to przede wszystkim ideal-
ne połączenia ergonomii zabudowy oraz rzeczywi-
stego zapotrzebowania na wodę. 

Cicho i efektywnie 

Projekt zakładał połączenie technologii o najwyż-
szej sprawności i niezawodności działania. specjal-
nie opracowana, wielostopniowa hydraulika pom-
py robi ogromne wrażenie, przede wszystkim dzięki 

Jeden typoszereg hydroforów Wilo-HiMulti 3 jest w stanie zapewnić pokrycie zapotrzebowanie na wodę niemal 
w każdym domu i ogrodzie. Wilo-HiMulti 3 oferuje wysoką wydajność i zapewnia jednocześnie szybki i bezpieczny 
montaż. Hydrofory przeznaczone są do kontaktu z wodą pitną oraz lekko zanieczyszczoną, jak np. woda deszczowa. 

Nowa generacja cichobieżnych 
hydroforów Wilo-HiMulti 3

Efektywne i komfortowe zaopatrzenie w wodę

Wilo-HiMulti 3 Wilo-HiMutli 3 C Wilo-HiMulti 3 H

Sprawdź, jak zapewnić płynną 
i cichą pracę hydroforu?

www.youtube.com/user/WiloPolska PORADNIKWilona YouTube

NOWOŚĆ

PORADNIKWilona YouTube

NOWOŚĆ

http://www.instalreporter.pl
https://www.youtube.com/watch?v=Al8TJ7EyPB8
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Zasadniczo ilość odprowadzanych ścieków należa-
łoby ustalić na podstawie wskazań odpowiednie-
go urządzenia pomiarowego na przyłączu kanali-
zacyjnym. Ponieważ urządzenia pomiarowe nie są 
jednak powszechnie stosowane, w praktyce ilość 
odprowadzonych z nieruchomości ścieków usta-
lana jest wyłącznie na podstawie ilości pobranej 
wody, zmierzonej przez wodomierz.

ilość odprowadzonych ścieków = ilość pobranej wody

Zauważmy, że stosowany równoważnik nie może być do 
końca prawdziwy! Dlaczego? Weźmy pod uwagę wodę, 
która wykorzystywana jest na inne cele użytkowe, jak 
mycie samochodu, podlewanie ogrodu czy trawnika. 
Dla tego konkretnego zastosowania, woda nie trafia 
przecież do kanalizacji, co więcej – zostaje „zgubiona” 
lub wg określenia z literatury fachowej „bezpowrotnie 
zużyta”. istnieje co prawda możliwość, aby ilość odpro-
wadzonych ścieków była ustalana jako ilość wody po-
branej, a następnie pomniejszonej o ilość wody bez-
powrotnie zużytej, ale wymaga to zainstalowania na 
własny koszt dodatkowego wodomierza – podlicznika. 
 
Co o ściekach mówi statystyka*? 

→ długość sieci wodociągowej osiągnęła w Pol-
sce ponad 292 tys. km, a liczba przyłączy prawie 

5,4 mln (w stosunku do 2013 r. długość wybudo-
wanej lub przebudowanej sieci wodociągowej 
zwiększyła się o 4,8 tys. km, przy jednoczesnym 
wzroście liczby przyłączy do budynków o ponad 
99 tys. szt.);
→ przeciętne zużycie wody przez gospodarstwa 
domowe wyniosło 31,1 m3 na 1 mieszkańca, przy 
czym w miastach było to 33,9 m3, a na obszarach 
wiejskich 26,8 m3 (w porównaniu z 2013 r. zużycie 
wody przez gospodarstwa domowe nieznacznie spa-
dło, tj. o 0,2 m3, w miastach odnotowano spadek zu-
życia o 0,1 m3 na 1 mieszkańca, podczas gdy na ob-

Jednostkowa ilość ścieków przypadającą na 
mieszkańca w ciągu doby wynosi 150 l/d i dokładnie 
odpowiada średniej wartości przeciętnych norm zu-
życia wody dla domów z wodociągiem, WC, łazienką 

i dostawą ciepłej wody z elektrociepłowni, kotłowni 
osiedlowej lub blokowej – zgodnie z rozporządzeniem 
ministra infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r.  
w sprawie norm zużycia wody, tabela 1.

Ceny kanalizacji i szamba  
w gospodarstwach domowych

Porównajmy, co się bardziej opłaca?

Justyna Pytkowska

Wyposażenie 
mieszkańca  
w instalacje

Przeciętne normy zużycia wody
l/mieszkańca
dobę

m3/mieszkańca
miesiąc

Wodociąg 
bez ubikacji i 
łazienki (brak 
kanalizacji), pobór 
wody ze zdroju 
podwórzowego lub 
ulicznego

30 0,9

Wodociąg, ubikacja 
bez łazienki 50-60* 1,5-1,8*

Wodociąg, zlew 
kuchenny, wc,  
brak łazienki  
i ciepłej wody

70-90* 2,10-2,70*

Wodociąg, ubikacja, 
łazienka, lokalne 
źródło ciepłej wody 
(piecyk węglowy, 
gazowy – gaz  
z butli, elektryczny, 
bojler)

80-100* 2,4-3,0*

Wodociąg, wc, 
łazienka, dostawa 
ciepłej wody  
(z elektrociepłowni, 
kotłowni osiedlowej 
lub blokowej)

140-160*
(średnia 150) 4,2-5,4*

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

Tabela 1  Przeciętne normy zużycia wody na  
1 mieszkańca w gospodarstwach domowych

1  Kanał otwarty kanalizacji ogólnospławnej odprowadzający miejskie ścieki do oczyszczalni 
ścieków koło Zielonej Góry

* dane GUS Infrastruktura komunalna w 2014 r.

http://www.instalreporter.pl
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I właśnie dlatego w naszych działaniach 
skupiamy się głównie na kwestii higieny wody.

Woda pitna to najcenniejszy skarb na ziemi. Dlatego zapewnienie higieny wody było, 
jest i będzie jednym z naszych najważniejszych celów. W tej dziedzinie podejmujemy 
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obowiązkowe opłaty za wodę i ścieki

Zapewne zgodzimy się wszyscy, że woda i ścieki sta-
nowią nierozłączne media każdego gospodarstwa 
domowego. Jednym z obowiązków właścicieli nie-
ruchomości mieszkalnych jest pokrywanie zobowią-
zań wobec dostawców tych mediów, dlatego przyj-
rzymy się bliżej, na czym polegają rozliczenia i ile 
kosztują przeciętnego Polaka. Opłaty nie są wszę-
dzie bowiem takie same…
O ile źródło zaopatrzenia w wodę, można powie-
dzieć jest „jedno”, tak w przypadku organizacji od-
bioru ścieków, temat może być realizowany na dwa 
sposoby: przy odprowadzeniu do kanalizacji lub do 
zbiorników bezodpływowych. skąd biorą się dwie 

perspektywy radzenia sobie ze ściekami? Zbiorniki 
na nieczystości ciekłe, określane mianem „szamb”, 
mogą być stosowane tylko w uzasadnionych przy-
padkach, tzn. na działkach budowlanych niemają-
cych możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyj-
nej, przy czym nie dopuszcza się ich stosowania na 
obszarach podlegających szczególnej ochronie śro-
dowiska i narażonych na powodzie oraz zalewanie 
wodami opadowymi, co wprost regulowane jest roz-
porządzeniem ministra infrastruktury, w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny odpowiadać bu-
dynki i ich usytuowanie.

sposób rozliczenia i cena 

rozliczenia za zbiorowe odprowadzanie ścieków do 
kanalizacji prowadzone są przez przedsiębiorstwa/
zakłady wodociągowo-kanalizacyjne i należności za 
ścieki ustala się jako iloczyny taryfowych cen i sta-
wek opłat (netto i brutto) oraz odpowiadającej im 
ilości pobranej wody.
Przypomnijmy, że punkt odniesienia w rozliczeniu 
ścieków stanowi woda.
ilość wody dostarczonej do nieruchomości określa 
się na podstawie wskazania wodomierza, a w przy-
padku jego braku – w oparciu o przeciętne normy zu-
życia wody podane we wspomnianym wcześniej roz-
porządzeniu ministra infrastruktury z dnia 14 stycznia 
2002 r. w sprawie przeciętnych norm zużycia wody 
(Dz.u. 2002 Nr 8 poz. 70). 
Poniżej krótki algorytm rozliczenia ścieków w od-
niesieniu do pobranej wody. 
rozpatrujemy tylko przypadek nieruchomości po-
siadających wodomierze.

szarach wiejskich zaobserwowano wzrost o 0,5 m3); 
→ sieć kanalizacyjna była ponad dwukrotnie krótsza 
od sieci wodociągowej i wyniosła prawie 143 tys. km;
→ z gospodarstw domowych odprowadzono 
siecią kanalizacyjną ok. 906 hm3 ścieków, z czego 
ok. 88% stanowiły ścieki odprowadzone z terenów 
miejskich (w porównaniu z 2013 r. ilość ścieków od-
prowadzonych siecią kanalizacyjną z gospodarstw 
domowych w miastach spadła o prawie 7,6 hm3, 
przy jednoczesnym wzroście o 1,0 hm3 na tere-
nach wiejskich);
→ na obszarach kraju o niewystarczająco rozwinię-
tej infrastrukturze kanalizacyjnej funkcjonowały inne 
urządzenia odprowadzające ścieki w ilości 2 373 tys. 
– zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczal-
nie ścieków, jako tańsza alternatywa budowy sieci 

kanalizacyjnej, z czego ok. 92% stanowiły zbiorniki 
bezodpływowe, tzw. szamba;
→ od kilku lat obserwowany jest systematycz-
ny spadek liczby zbiorników bezodpływowych, 
zwiększa się natomiast liczba przydomowych 
oczyszczalni ścieków (liczba zbiorników bez-
odpływowych spadła z około 2 257 tys. w 2013 r. 
do 2 192 tys. w 2014 r. o 2,9%, podczas gdy licz-
ba przydomowych oczyszczalni ścieków wzrosła  
z około 155 tys. w 2013 r. do około 181 tys. w 2014 r.  
o 17,0%);
→ od właścicieli zbiorników bezodpływowych 
odebrano ok. 22,9 hm3 nieczystości ciekłych (spa-
dek o 1,1% w stosunku do 2013 r.), co odpowiada 
ok. 2,5% ogólnej ilości ścieków odprowadzonych 
siecią kanalizacyjną do oczyszczalni ścieków.

2  studnie kanalizacyjne

3  Wodomierz

miesięczna norma zużycia wody 
przypadająca na mieszkanie

=
odczyt licznika końcowy – odczyt licznika poprzedni
ilość miesięcy pomiędzy odczytami liczników

miesięczna norma zużycia wody 
przypadająca na mieszkanie

x stawka zimnej wody = miesięczny koszt za wodę

miesięczna norma zużycia wody 
przypadająca na mieszkanie

x stawka za ścieki = miesięczny koszt za ścieki

http://www.instalreporter.pl
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mediów z zasady bywają dwukrotnie wyższe na te-
renach, które nie posiadają własnej oczyszczalni  
i stacji ujęcia wody. 
Na wysoką stawkę za metr sześcienny ścieków nie-
wątpliwie duży wpływ ma również to, że ich ilość 
odprowadzana do oczyszczalni jest znacznie wyż-
sza niż wykazują to odczyty z liczników. Zły stan 
sieci kanalizacyjnej, np. brak szczelności, powo-
duje, że przedostają się do niej wody deszczowe 
i gruntowe. Przekroczenie wielkości odprowadza-
nych ścieków powinna sięgać w tym wypadku za-
ledwie kilkanaście procent, podczas gdy różnice są 
rzędu aż 30-40%. 
Wszystko to ma istotny wpływ na cenę, choć wy-
mienione przyczyny wydają się być globalne i ogól-
ne. Dlatego bardziej zainteresowanych czytelników 
zapraszam do śledzenia funkcjonowania swoich 
struktur wodno-kanalizacyjnych w wydaniach re-
gionalnej prasy. 

Przykład z praktyki, dom jednorodzinny, 
4 osoby, województwo wielkopolskie, 
rozliczenie w cyklu 2-miesięcznym
ilość ścieków – 28 m3 19/03/16-19/05/16, (~14 m3/m-c)
ilość ścieków na dobę – 14 m3/30 dni = 0,46 m3
ilość ścieków na dobę na osobę – 0,46 m3/4 = 0,11 m3  
= 110 l (norma 150 l) 
rachunek za okres: od 19/03/16-19/05/16 – 28 m3  
x 7,25 zł netto = 203 zł x 1,08 VAT = 219,24 zł brutto
abonament ścieki = 2 x 8,42 zł netto = 16,84 zł x 1,08 vat  
= 18,19 zł brutto

Dokładne zasady ustalania taryf za zbiorowe za-
opatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków regulowane są ustawą z dnia 7 czerwca 
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbio-
rowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. 
Nr 123 poz. 858).
Taryfy cen, to nic innego jak skalkulowane niezbęd-
ne przychody, potrzebne do pokrycia planowanych 
w danym roku kosztów za usługi przedsiębiorstwa, 
w tym kosztów związanych z jego zyskiem, ale rów-
nież z programami inwestycyjnymi, planami rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanaliza-
cyjnych. W cenie metra sześciennego wody i ścieków, 
zawarty jest również podatek.
Taryfy w dalszej kolejności podlegają zatwier-
dzeniu w drodze uchwały rady gminy lub mia-
sta. Jeżeli taryfy zostały sporządzone niezgod-
nie z obowiązującymi przepisami, rada gminy lub 
miasta może odmówić ich przyjęcia. Prawo rów-
nież umożliwia wprowadzenie uchwały o dopła-
cie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfo-
wych grup odbiorców usług. Dopłatę, gmina lub 
miasto przekazuje przedsiębiorstwu wodociągo-
wo-kanalizacyjnemu.
Jako ciekawostkę podam przykład miasta Zielona 
Góra w województwie lubuskim, które dla swoich 
mieszkańców uchwałą rady Miasta wprowadziło  
dopłatę w wysokości 0,85 zł do ceny netto za 1 m³ 
odprowadzanych ścieków dla gospodarstw do-
mowych. Od 1 kwietnia 2016 roku dla gospodarstw 
domowych z uwzględnieniem dopłaty, cena za 1 m³  
odprowadzanych ścieków wynosi netto 5,57 zł,  
tj. 6,02 zł brutto, zamiast 6,42 zł za 1 m3 – netto,  
tj. 6,93 zł za 1 m3 brutto. Takich wzorców z pwno-
ścią znajdziemy więcej.

Gdzie jest najtaniej, a gdzie za ścieki 
jest najdrożej?

Posłużymy się tabelami.
Ceny wahają się w zależności od regionu Polski. roz-

piętości stawek za dostawę wody kształtują się od 
najmniejszej na poziomie 1,80 zł/m3 w województwie 
mazowieckim, do najwyższej w wysokości 23,92 zł/m3 
dla województwa dolnośląskiego. Poziom cen za ście-
ki natomiast wypada w rozpiętościach od 1,34 zł/m3  
w województwie lubuskim, do aż 32,85 zł/m3 w wo-
jewództwie zachodniopomorskim. W większości 
przypadków ścieki są wielokrotnie droższe niż woda!
skąd biorą się ceny niskie i wysokie? różne gminy, ja-
kość usług taka sama, a ceny wody i ścieków różne…
struktura kontrastu cen jest uwarunkowana „primo” 
bezpośrednim efektem nieodpowiedniego zarzą-
dzania przedsiębiorstwami wodno-kanalizacyj-
nymi, generowaniem kosztów administracyjnych,  
w tym wynikających z wynagrodzeń zatrudnionych 
specjalistów. Wyższe opłaty za wodę i ścieki uzasad-
niane są również kosztami amortyzacji i podatku od 
nieruchomości, które pokrywają przedsiębiorstwa. 
Pomijając fakt funkcjonowania dostawców, ceny 

województwo
Cena min Cena max Cena średnia

woda 
zł/m3

ścieki
zł/m3

woda
zł/m3

ścieki
zł/m3

woda
zł/m3

ścieki
zł/m3

dolnośląskie 2,43 3,64 23,92 25,87 5,35 8,96
kujawsko-pom. 2,21 3,45 5,15 13,14 3,19 6,18
lubelskie 2,14 3,30 4,82 12,69 3,14 5,99
lubuskie 2,69 1,34 6,17 13,51 4,01 6,83
łodzkie 2,20 3,68 4,85 11,22 3,34 5,83
małopolskie 2,53 3,62 11,78 17,32 5,12 8,55
mazowieckie 1,80 2,48 13,47 16,46 3,68 6,92
opolskie 2,29 3,19 8,37 10,78 3,80 7,02
podkarpackie 2,43 3,41 22,80 21,42 4,87 6,20
podlaskie 2,00 3,48 4,01 30,76 2,87 6,25
pomorskie 2,02 3,78 5,00 14,32 3,47 6,30
śląskie 2,65 3,20 10,89 18,78 5,56 8,16
świętokrzyskie 2,57 3,24 6,17 13,36 3,87 6,76
warm.-mazurskie 2,30 3,30 7,73 20,68 3,57 6,84
wielkopolskie 2,32 3,33 5,39 14,20 3,75 6,87
zach.-pomorskie 2,65 3,95 15,47 32,85 4,88 9,40

miasto
Cena 

woda  
zł/m3

ścieki 
zł/m3

najtaniej
Wąsewo – gmina 1,80 -
Bytom Odrzański - 1,34

najdrożej
Stara Kamienica – gmina 23,92 -
Białogard – gmina - 32,85

miejscowość
Cena 

woda  
zł/m3

ścieki  
zł/m3

Kraków 4,21 5,94
Warszawa 3,30 4,30
Poznań 4,70 6,38
Wrocław 4,84 5,95
Zielona Góra 4,56 6,93
Gdańsk 4,37 6,22
Białystok 3,65 3,48
Szczecin 4,34 6,75

Tabela 2  Zestawienie cen brutto (min, max i średnich) za ścieki i wodę w gospodarstwach 
domowych w poszczególnych województwach. stan na dzień 27.07.2016. Źródło: ceny-wody.pl

Tabela 3  Zestawienie cen brutto za ścieki  
i wodę (najdrożej i najtaniej) w gospodarstwach 
domowych. stan na dzień 27.07.2016. 
Opracowanie własne na podstawie ceny-wody.pl

Tabela 4  Zestawienie cen brutto za wodę i ścieki 
w gospodarstwach domowych w wybranych 
miastach. stan na dzień 27.07.2016. 
Opracowanie własne na podstawie ceny-wody.pl
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Istotne czynności związane z obsługą szamba
→ Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia  
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach, dalej ustawa uCPG ( t.j. Dz.u.2016.250), 
gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorni-
ków bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb). 

→ Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się  
z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są zobo-
wiązani do udokumentowania w formie umowy ko-
rzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę 
posiadającego zezwolenie na prowadzenie działal-
ności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpły-

suma za ścieki na rachunku – 237,43 zł brutto
Powyższa rodzina przeznacza miesięcznie na ten cel 
średnio 120 zł, a rocznie ~ 1400 zł brutto.

a ile płacimy za ścieki, których nie 
odprowadzamy do kanalizacji? 
Ceny wywozu szamba.

Zacznijmy od inwestycji. 
Montaż szamba może być względnie tani, w zależ-

ności od materiału i pojemności zbiornika. Te naj-
tańsze – betonowe, możemy zakupić np. za 1000 zł  
– 4 m3 plus montaż, do np. 2300 zł za 12 m3 plus 
montaż. 
Najdrożej wypadają zbiorniki tworzywowe, bo za 
sam zbiornik 5 m3, inwestor musiałby zapłacić po-
nad 5000 zł. W obu przypadkach podane ceny nie 
obejmują podatku 23% VAT.
Możemy przyjąć, że średnie koszty wybudowania tra-
dycyjnego szamba, czyli o pojemności 10 m3 (zbior-
nik z montażem), wynoszą około 5 tys. zł. 
Cena najtańszego nawet zbiornika wzrasta odpo-
wiednio przy doliczeniu kosztów robocizny, zależ-
nych od warunków terenowych i gruntowych oraz 
od zastosowanego sprzętu.
Przejdźmy do eksploatacji szamba. Zbiornik szam-
bowy o pojemności 10 m3, czteroosobowa rodzina, 
zgodnie z przyjętą normą 150 l/d, czyli w najbardziej 
niekorzystnym przypadku, powinna zapełnić w cią-
gu dwóch tygodni.
150 l/d x 4 osoby = 600 l/d
600 l/d x 14 dni = ~ 8400 l = 8,4 m3
Wywóz ścieków kosztuje średnio od 120 do 180 zł – 
różnice w cenie zależą od regionu Polski, ustalonych 
lokalizacji z wydzieleniem stref, monopolu na usługę 
lub obecności konkurencji, ale również od ilości od-
bieranych ścieków. statystyczna rodzina przeznaczy 
miesięcznie na ten cel średnio do 300 zł (wywóz 2 x 
w miesiącu), a rocznie – 3600 zł.
Ale odnieśmy się do ilości odprowadzonych ścieków 
opisanej wcześniej rodziny, która poniosła realny ra-
chunek za korzystanie z kanalizacji.
ilość ścieków – 28 m3 przez 2 miesiące, ~14 m3 przez 
1 miesiąc
Zakładając zbiornik szambowy 10 m3, w dalszym 
ciągu należy przewidzieć 2 kursy szambiarki  
w miesiącu:
~18 zł za wywóz m3 ścieków x 7 m3 = 126 zł brutto 
kurs, 126 zł x 2 kursy/m-c = 252 zł brutto
Powyższa rodzina przeznaczy miesięcznie na ten cel 
średnio 252 zł, a rocznie ~ 3024 zł brutto.

4  Betonowy zbiornik szambowy 

Miejscowość
Cena 

jednost- 
kowa zł/m3

Min 
ilość 

m3

Cena 
za kurs 

min ilości zł

Cena za większą 
ilość niż min Uwagi

Bemowo-gm. 
Warszawa
mazowieckie

20 6 120 >6 x 20
- Warszawa-gm. Warszawa 20 zł
- Chrzanów-gm. Warszawa 19 zł
- Michałów-g. Ożarów Maz. 17 zł

Skawina gmina
małopolskie 102,60 1 102,60

>1-1,5 x 86,40 zł
>1,5-2,5 x 64,80 zł
>2,5-3,5 x 62,64 zł
>3,5-5,5 x 48,06 zł
>5,5-7 x 46,98 zł
>7-8 x 41,58 zł

- koszty przy rozłożeniu  
węża do 6 mb

- cena rozłożenia każdego 
następnego wynosi 8,40 zł netto 

+ 8% vat
- koszt usługi wykonywanej w dni 

powszednie po godzinie 15:00 
jest  

wyższy o 30%
- w przypadku stwierdzenia 

przekroczenia dopuszczalnych 
wartości wskaźników zanieczysz- 

czeń, doliczone zostaną  
dodatkowe koszty

Mielnik gmina 
strefa I
podlaskie

12,35 3 37,05 b. danych

- Mielnik gmina strefa II – 15,20 zł, 
min. 3 m3 – 45,60 zł

- Mielnik gmina strefa III – 16,25 zł, 
min. 3 m3 – 48,75 zł

Rudziniec gmina
śląskie 26 1 26 7 m3 – 137,59 zł

10 m3 – 196,56 zł

poza terenem gminy 31,41 zł
poza terenem gminy 175,01 zł
poza terenem gminy 250,02 zł

Stęszew
wielkopolskie 11,92 2,6 31,00

4,3 m3 – 51,27 zł
5 m3 – 49,63 zł
6 m3 – 59,55 zł

Tarnowo Podgórne
wielkopolskie 19,50 3 58,50 b. danych

Lipno
kujawsko-
pomorskie

21,66 3 65

4 m3 – 80 zł
5 m3 – 95 zł

6 m3 – 114 zł
7 m3 – 133 zł
8 m3 – 152 zł

Tabela 5  Zestawienie przykładowych cen brutto wywozu szamba. Opracowanie własne
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wowych i transportu nieczystości przez okazanie ta-
kich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
→ Należy kontrolować poziom napełnienia szamba, 

w najmniej wygodny sposób poprzez zaglądanie od 
czasu do czasu do zbiornika lub za pomocą zamon-
towanego czujnika.
→ Problem wjazdu szambiarki na posesję – ko-
nieczność obecności domowników lub zamonto-
wanie specjalnego przewodu do odprowadzania 
ścieków zakończonego szybkozłączką dostępną 
z ulicy, najczęściej osadzoną w murowanej części 
ogrodzenia (fot. 5).

Dyrektywa unijna

szambo nie zostało zakwalifikowane do nowocze-
snych i ekologicznych alternatyw. 
Obowiązek rozwiązania problemu w przypadku braku 
możliwości przyłączenia się do kanalizacji, nakłada 
przecież na Polskę dyrektywa ściekowa (91/271/EWG).  
A zgodnie z jej wytycznymi, wszystkie gospodarstwa 
domowe w krajach wspólnoty „w przypadku, gdy 
ustanowienie systemu zbierania nie jest uzasadnio-
ne, jako że nie przyniosłaby korzyści dla środowi-
ska lub spowodowałoby nadmierne koszty, należy 
zastosować pojedyncze systemy lub inne właści-
we systemy zapewniające ten sam poziom ochro-
ny środowiska”.
Przydomowe oczyszczalnie ścieków zapewniają taki 
sam poziom ochrony środowiska, co zbiorowe oczysz-
czalnie ścieków, z przyczyn zrozumiałych nie moż-
na tego niestety powiedzieć o zbiornikach bezod-
pływowych (szambach). Poruszałam ten problem 
w jednym z wcześniejszych numerów ir. 

Na krótkie podsumowanie porównania rachunku 
za kanalizację i szambo… należy stwierdzić, że to 
kanalizacja przynosi wymierne korzyści finansowe.  
Prosty rachunek w opisywanym przypadku 4-oso-
bowej rodziny, przyniósł 132 zł miesięcznych 
oszczędności. Tak jest dziś. W przyszłym roku 
wielkie zmiany w opłatach przyniesie nowa usta-
wa „Prawo wodne”.
Fot.: źródło własne autora

5  szybkozłączka do szamba dostępna z ulicy
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Gotowi na przyszłość.
Nowe systemy grzewcze Buderus
Logamax plus GB192iT

Odkryj razem z nami przyszłość techniki grzewczej. Solidne, przemyślane,
zoptymalizowane systemowo, nowoczesne rozwiązania, które wyznaczają nowe
trendy w branży grzewczej. Wysokiej jakości materiały, szkło tytanowe Buderus,
współpraca z internetem, pełne dopasowanie do potrzeb użytkowników. Nasze
urządzenia są na tyle elastyczne, że mogą także pracować w układach hybrydo-
wych np. z kolektorami słonecznymi lub kotłami na paliwa stałe. Bądź gotowy na
przyszłość z Buderusem. Więcej informacji znajdziesz na www.buderus-przyszłość.pl

Klasyfikacja pokazuje efektywność energetyczną systemu Buderus składającego się z kotła Logamax plus GBH192iT150
PNR400, 4 szt. kolektorów słonecznych Logasol SKN 4.0 i regulatora Logamatic RC300FA. Klasyfikacja może się różnić 
w zależności od części składowych systemu lub wielkości mocy.

Optymalizacja systemu
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nadprzepływów, co ogranicza koszty pompowania.
Zapewnienie optymalnej temperatury w pomiesz-
czeniach oraz zagwarantowanie prawidłowych prze-
pływów w poszczególnych obiegach poprzez za-

stosowanie armatury unofix Qr pozwala zwiększyć 
efektywność energetyczną systemu, a poza tym – 
rozwiązuje problemy w tego typu systemach.
Fot. i rys. Oventrop

Gdzie i dlaczego unofix QR?

Decyzja o remoncie instalacji c.o. w blokach budowa-
nych w Polsce do połowy lat 90. XX wieku wiąże się 
często z koniecznością rozwiązania problemu pionów 
grzejnych (tzw. „świecowych”). Za starych czasów był 
to często spotykany sposób ogrzewania małych łazie-
nek. W pionie grzejnym nie ma możliwości montażu 
termostatów regulujących temperaturę pomieszczeń. 
Przy częściowym obciążeniu instalacji c.o. – występu-
jącym np. w następstwie pojawienia się zysków ciepła 
lub dobrania zbyt wysokiej krzywej grzewczej – ter-
mostaty zamontowane przy grzejnikach zasilanych  
z typowych pionów przymykają się. W instalacji ro-
śnie ciśnienie dyspozycyjne, powodując niepożądane 
zjawisko wzrostu przepływu i temperatury powrotu  

w pionach świecowych (klasyczna „spinka”). Tempe-
ratura w ogrzewanych łazienkach rośnie w sposób 
niekontrolowany. Zlecający remont decydują często 
o wycięciu pionów grzejnych i montażu pionu 2-ruro-
wego oraz małych grzejników łazienkowych. Decyzja 
jak najbardziej prawidłowa, ale …podrażająca koszty 
i zwiększająca uciążliwość robót modernizacyjnych. 
Oventrop proponuje rozwiązanie tańsze i mniej kło-
potliwe, pozwalające uniknąć opisanych kłopotów  
z funkcjonowaniem pionu świecowego i podnoszące 
energetyczną sprawność systemu.
rozwiązaniem tym jest unofix Qr, w którym do ograni-
czenia temperatury powrotu użyto termostatu uNi rTLH 
zamontowanego na zaworze Cocon QTZ. Ogranicze-
nie temperatury osiąga się przez zdławienia przepływu. 
Zdławienie pozwala uniknąć przegrzania układu i umoż-
liwia sprawniejszą regulacją temperatury pomieszczeń.
Aby po zamierzonym obniżeniu temperatury umożli-
wić instalacji szybki powrót do trybu normalnej pracy 
– między termostatem i zaworem Cocon QTZ monto-
wany jest nypel dystansowy, który zapewnia w pętli 
stały, minimalny przepływ. Dodatkowo ograniczenie 
przepływu do wartości zadanej gwarantuje prawi-
dłowe zrównoważenie hydrauliczne poszczególnych 
obiegów. Eliminuje się w ten sposób występowanie 

System Unofix można stosować do modernizacji pionowych i poziomych instalacji 1-rurowych oraz do równoważenia i regulacji 
temperatury powrotu w pionach świecowych w instalacji 2-rurowej. Unofix pozwala uzyskać duże oszczędności energii przy 
stosunkowo niewysokich nakładach. Unofix QR to armatura, w skład której wchodzą zawór Cocon QTZ i głowica Uni RTLH. 
Armatura równoważy hydraulicznie i ogranicza temperaturę powrotu w obiegu przy jego częściowym obciążeniu.

Unofix QR rozwiązaniem na problemy  
w systemach c.o. z pionami „świecowymi”

Z oferty firmy Oventrop

unofix Qr – budowa  
i parametry pracy

unofix Qr jest połączeniem zaworu  
Cocon QTZ, którego zadaniem jest ogra-
niczanie ustawionego przepływu, oraz 
głowicy termostatycznej typu uni rTLH 
kontrolującej bezpośrednio temperatu-
rę czynnika na powrocie.
Dzięki takiemu rozwiązaniu eliminuje-
my zjawisko zbyt wysokiej temperatu-
ry powrotu, co bezpośrednio wpływa na 
wzrost efektywności energetycznej syste-
mu. utrzymanie minimalnego przepływu 
umożliwia równocześnie szybki powrót do 
temperatury komfortu po fazie obniżenia.
Temperatura pracy: - 10°C … 100°C
Max. ciśnienie pracy: PN16
Zakres nastawy temperatury: 
od 10°C do 70°C

http://www.instalreporter.pl
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XL

Technika kondensacyjna nie musi być droga. 
Najlepszym przykładem jest najnowszy kocioł 
kondensacyjny Cerapur Smart. Atrakcyjne cenowo 
urządzenie, które oferuje wszystkie korzyści związane 
z zastosowaniem techniki kondensacyjnej i ma 
kompaktową budowę – to nowy wiszący kocioł 
kondensacyjny Cerapur Smart marki Junkers.

Kocioł Cerapur Smart
Elegancki i w korzystnej cenie

Cerapur Smart (wersja ...-
5C) ZSB 14-5C ZSB 24-5C ZWB 28-5C

wersja jednofunkcyjny dwufunkcyjny
nominalna moc cieplna 
40/30°C 2,3-15,2 kW 3,4-25,3 kW 4,1-21,5 kW

maksymalna moc dla c.w.u. 15,1 kW 24 kW 28 kW
sezonowa efektywność 
energetyczna ogrzewania 
pomieszczeń ηs

93% 92% 92%

klasa efektywności 
energetycznej A A A

klasa efektywności 
energetycznej 
podgrzewania wody

- - A

Deklarowany profil 
obciążeń - - XL

wymiary wys./szer./głęb. 840/440/350 mm
poziom mocy akustycznej 
lwa 47 dB(A) 50 dB(A) 49 dB(A)

masa 43 kg 43 kg 44 kg

Nowy kocioł Cerapur smart ma tylko 44 cm 
szerokości, dlatego też szczególnie nadaje się do za-
budowy w niewielkich pomieszczeniach. Zalecany 
jest do ogrzewania zarówno mieszkań etażowych, 
jak i domów jednorodzinnych.
Wbudowany elektroniczny układ regulacji Bosch  
Heatronic® 4 gwarantuje łatwą obsługę urządzenia  
i niskie zużycie energii elektrycznej w trybie czuwa-
nia (do 2 W). Wszystkie parametry kotła prezentowa-
ne są na wielofunkcyjnym wyświetlaczu. Ponadto 
automatyka pogodowa z możliwością dopasowa-

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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Kocioł kondensacyjny Cerapur smart występuje 
zarówno w wersji dwufunkcyjnej (ZWB), jak i jed-
nofunkcyjnej (ZsB) z wbudowanym zaworem 
trójdrogowym (możliwość współpracy z zasobni-
kiem c.w.u. bez konieczności montażu dodatkowe-
go zaworu przełączeniowego poza kotłem).

Zalety urządzenia:
•	moc	optymalnie	dostosowana	do	potrzeb:	14	kW	
albo 24 kW (wersje jednofunkcyjne gotowe do współ-
pracy z zasobnikiem) lub 20 kW ogrzewanie i 28 kW 
ciepła woda użytkowa (wersja dwufunkcyjna)
•	z	zamkniętą	komorą	spalania	–	praca	niezależna	od	
powietrza w pomieszczeniu i od ciągu kominowego
•	płynna	modulacja	mocy	do	1:8
•	zapłon	elektroniczny
•	adapter	powietrzno-spalinowy	w	komplecie
•	pojemne	naczynie	wzbiorcze	(12	l)
•	obniżona	emisja	NOx – zgodny z normą Błękitnego 
Anioła
•	funkcja	inteligentnej	współpracy	z	systemami	so-
larnymi solar Controlunit inside
•	kompaktowy,	aluminiowo-krzemowy	wymiennik	
ciepła
•	współpraca	z	regulatorami	serii	Cx
•	możliwość	zabudowy	regulatora	CW400	w	kotle	lub	
na ścianie
•	czytelny	wyświetlacz	LCD
•	tryb	poboru	c.w.u.:	COM	(komfortowy)	i	ECO	(eko-
nomiczny)
•	komora	zmieszania	wstępnego	z	zabudowaną	kla-
pą spalinową, umożliwiającą pracę kilku kotłów ze 
wspólnym kominem
•	ochrona	przeciwzamarzaniowa	(przy	temp.	6°C)
•	ochrona	przed	zablokowaniem	pompy

nia krzywej grzewczej do indywidualnych potrzeb 
systemu ogrzewania umożliwia uzyskanie dodat-
kowych oszczędności energii i kosztów ogrzewania.
system optymalizacji solarnej solar Controlunit inside 
to kolejne oszczędności gazu i zmniejszenie opłat eks-
ploatacyjnych przy współpracy z systemem solarnym.
Dzięki wykorzystaniu ciepła skraplania pary wod-
nej zawartej w spalinach, Cerapur smart osiąga 

sprawność znormalizowaną 109% i efektywność 
energetyczną do 93% przy minimalnej emisji spa-
lin. skondensowana para wodna oddaje ciepło wo-
dzie grzewczej. Dzięki temu wykorzystywana jest 
dodatkowa energia dla efektywnego ogrzewania, 
a użytkownik oszczędza pieniądze. Kocioł Cerapur 
smart jest przyjazny środowisku – spełnia wymaga-
nia znaku Błękitnego Anioła.

Więcej o promocji 
„Kondensacja 
oszczędności”

Pobierz

PrOMOCJA „Kondensacja oszczędności” 

Pakiety z kotłem kondensacyjnym Cerapur smart dostępne w ofercie promocyjnej od sierpnia 2016: 

kocioł kondensacyjny zasobnik c.w.u. regulator pogodowy z czujnikiem  
temperatury zewnetrznej

system powietrzno-
spalinowy cena pakietu netto [zł] oszczędność [zł]

ZSB 14-5C ST 120-5Z - - 9017,80 400
ZSB 24-5C ST 120-5Z - - 9608,80 400
ZSB 24-5C ST 160-2E - - 11 279,80 400
ZSB 14-5C ST 120-5Z CW400 AZB 616/1 10 390,20 600
ZSB 24-5C ST 120-5Z CW400 AZB 616/1 10 981,20 600
ZSB 24-5C ST 160-2E CW400 AZB 616/1 12 652,20 600
ZSB 14-5C ST 120-5Z CW400 AZB 600/3 10 546,20 600
ZWB 28-5C - CW400 AZB 616/1 9693,59 600

+ lub + + lub

http://www.instalreporter.pl
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Odpływy prysznicowe Geberit CleanLine są cał-
kowicie nowym produktem. Każdy detal, od projek-
tu płaskiego syfonu, techniki montażu i uszczelnia-
nia aż po projekt samego odpływu i jego kratki, jest 
zgodny z pionierskimi standardami technologii sa-
nitarnej. 

nowe uszczelnienie

Geberit zwraca szczególną uwagę na to, by instala-
cja była tak prosta i niezawodna, jak to tylko moż-
liwe. instalacja opływu liniowego lub podłogowego 
zawsze angażuje kilka branż. Oprócz hydraulika po-
trzebni są również specjaliści od wylewek, uszcze-
lek, glazury, którzy muszą wiedzieć, jak pracować 
z danym produktem. Największe wyzwanie, jakim 
jest osiągnięcie trwałego uszczelnienia, może być 
teraz zrealizowane lepiej niż kiedykolwiek dzięki 
nowym odpływom. Folia uszczelniająca jest wtry-
skiwana do kołnierza odpływu w czasie produkcji.  
Ta sama folia może być w prosty sposób zainstalo-
wana w podłodze prysznica przez glazurnika, tym 
samym oszczędzając czas i pracę, a także minimali-
zując ryzyko przecieków.

atrakcyjny wygląd

Odpływy liniowe i podłogowe różnią się między sobą 
głównie wyglądem. Wewnętrzna konstrukcja, czyli 
układ syfonowy oraz montaż, są bardzo pododne. 
Płaskie odpływy liniowe wykonane ze stali szczot-
kowanej mogą być instalowane blisko ściany lub 
pośrodku kabiny prysznicowej. Występują w długo-
ściach 0,9 lub 1,3 m i są przycinane do wymiaru ka-
biny podczas montażu.
Odpływ podłogowy może zostać zamontowany  
w dowolnie wybranym miejscu. W zestawie znaj-
duje się kratka o wymiarach 80×80 mm wykonana 
ze stali nierdzewnej. Geberit oferuje również krat-
ki z nierdzewnej stali szczotkowanej jako opcję 
dodatkową.

Otwarte prysznice 
zrównane z podłogą 
są obecnie bardzo 
popularne i dlatego 
firma Geberit 
zdecydowała 
się podwyższyć 
poprzeczkę, 
wprowadzając 
nowe odpływy 
liniowe  
i podłogowe.
Produkty te 
zachwycają 
estetyką  
i maksymalną 
praktycznością, 
która widoczna jest 
zarówno podczas 
instalacji, jak  
i przy codziennym 
użytkowaniu.

Odpływy liniowe 
Geberit CleanLine 

Przemyślane od A do Z

1 – pokrywa z koszyczkiem
2 – płaski odpływ prysznicowy
3 – kołnierz odpływu z fabrycznie wtryskiwaną folią 
uszczelniającą. Do czasu zakończenia prac montażowych, 
folia jest zabezpieczona specjalną powłoką
4 – układ syfonowy dostępny w dwóch wysokościach –  
dla wylewek o wysokości przynajmniej 65 mm lub 90 mm

1 – kratka o wymiarach 80x80 mm
2 – koszyczek
3 – rama kratki
4 – kołnierz odpływu z fabrycznie wtryskiwaną folią 
uszczelniającą
5 – układ syfonowy – w dwóch wysokościach – dla 
wylewek o wysokości przynajmniej 65 lub 90 mm

1

2

3

4

1
2
3

4

5
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Testy w laboratorium Geberit

1. Instalacja w budynku w stanie surowym
W czasie pierwszego dnia testów praktycznych hydrau-
licy mieli za zadanie połączyć syfon ze strukturą budyn-
ku i podłączyć go do głównego odpływu. Mieli również 
umieścić kołnierz odpływu z uszczelnieniem z folii natry-
skowej w układzie syfonowym na odpowiedniej wyso-
kości. Nie zaobserwowano znaczących różnic w podej-
ściu czterech pracujących nad zadaniem hydraulików.

2. Wylewka
Drugiego dnia specjaliści w dziedzinie wylewek umie-
ścili układ syfonowy i rurę odpływową w konstrukcji 
podłogi złożonej z izolacji termicznej i akustycznej, 
przed pokryciem tego obszaru warstwą cementu. spe-
cjaliści wykonali również niewielki spadek tej warstwy 
cementu w kierunku miejsca, gdzie miał zostać zain-
stalowany odpływ.

3. Uszczelnianie okolicy prysznica
Biorąc pod uwagę podobieństwa zaobserwowane po-
przedniego dnia, różnice w metodach pracy glazurników 
były szczególnie widoczne. Pierwszym krokiem było trwałe 
połączenie podłogi prysznica, ściany i elementu kołnierza 
odpływu w sposób całkowicie wodoodporny. Folia uszczel-
niająca okazała się być na tym etapie bezcenna, umożli-
wiając w każdym przypadku znaczną oszczędność czasu.

4. Instalacja odpływu i glazurowanie
W przypadku CleanLine to glazurnicy mają możliwość 
podziwiania efektu końcowego prac jako pierwsi. Po po-
łożeniu glazury odpływ prysznicowy mógł w końcu zo-
stać umieszczony w świeżym kleju do glazury i dopaso-
wany. Po wyschnięciu całości jedyne, co pozostało do 
zrobienia, to uszczelnienie połączeń silikonem i przy-
mocowanie pokrywy z koszyczkiem zbierającym brud.

Ten układ syfonowy został umocowany możliwie blisko ściany,  
a następnie połączony z rurą odpływową

Po uszczelnieniu połączeń silikonem praca jest zakończonaCo kraj, to technika: w tym przypadku do elementu 
uszczelniającego dodano dodatkowe uszczelnienie z wełny

„Plac budowy” gotowy na rozpoczęcie prac glazurnika. Kołnierz 
odpływu z wtryskiwaną folią uszczelniającą nadal zaplombowany

Hydraulik jest odpowiedzialny za precyzyjne umiejscowienie 
układu syfonowego i dokładne wyrównanie wysokości odpływu

...a następnie precyzyjnie dopasowane do wyznaczonej wnękiDobrzy glazurnicy w sposób mistrzowski posługują się zaprawą  
i kielnią

stworzenie stałego pochylenia podłogi

specjaliści sprawdzali również, czy instrukcje montażu są 
kompletne i łatwe do zrozumienia

Dno odpływu prysznicowego pokryte klejem do glazury...Folia uszczelniająca zintegrowana z elementem uszczelniającym 
zapobiega marszczeniu i wystąpieniu pęcherzy powietrza

Prostokątny kształt układu syfonowego ułatwia integracją całego 
urządzenia z materiałami izolacyjnymi w podłodze

http://www.instalreporter.pl
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Nowe odpływy są przyjazne dla użytkownika. Każ-
dy, kto przynajmniej raz w życiu czyścił tradycyj-
ny odpływ prysznica, wie, ile zanieczyszczeń może 
się tam zebrać. innowacyjne odpływy prysznico-
we z serii CleanLine stanowią unikalne rozwiąza-
nie tej kwestii, a ich czyszczenie trwa zaledwie 
chwilę. Zarówno odpływy liniowe, jak i podłogo-
we wyposażono w koszyczek, który łatwo wyjąć  
i dokładnie oczyścić.

przetestowany przez profesjonalistów

Kiedy hydraulik instaluje odpływ, chce być pewien, że 
wszystko jest na swoim miejscu i jest gotowe na przy-
jęcie wylewki, a następnie glazury. W związku z tym zo-
stał przeprowadzony test w warunkach rzeczywistych, 
w którym wzięli udział specjaliści z różnych krajów, aby 
sprawdzić, czy produkt spełnia ich oczekiwania.
W laboratorium fizyki budowli w siedzibie Geberit  
w szwajcarii, każdy zaproszony instalator miał zain-
stalować odpływ prysznicowy CleanLine w dwóch 
miejscach przygotowanych przez Geberit. Firma  
Geberit zapewniła technikom zapakowane prototy-
py produktu i szkic instrukcji obsługi.
Technicy otrzymali także wszystkie potrzebne narzę-
dzia i materiały budowlane, takie jak cement i glazurę. 
W czasie prób praktycznych projektanci Geberit mieli 
możliwość obserwacji specjalistów w akcji, co zaowo-
cowało cennymi doświadczeniami. Zarówno prototy-
py, jak i instrukcje montażu bezbłędnie zaliczyły test 
praktyczny, a dyskusja z zaproszonymi instalatorami 
przyczyniła się także do wprowadzenia kilku poprawek 
detali produktu i instrukcji montażu.

Geberit sp. z o.o.
ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa
tel. 22 376 01 00, faks. 22 843 47 65
www.geberit.pl
geberit.pl@geberit.com
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Odpływy liniowe Geberit są wyposażone w praktyczny 
koszyczek gromadzący brud, dzięki czemu czyszczenie jest 
proste i higieniczne Wiemy już, że zanieczyszczone pyłem zawieszo-

nym (PM10 i PM2,5) oraz wielopierścieniowymi węglo-
wodorami aromatycznymi (WWA) powietrze powo-
duje choroby układu oddechowego oraz nowotwory, 
co w skrajnych przypadkach jest przyczyną zgonu. Li-
kwidacja problemu z pewnością wymaga długofalo-
wej strategii i zastosowania trwałych rozwiązań. 
Z niską emisją zanieczyszczeń do powietrza mamy 
do czynienia, gdy są one emitowane przez komi-
ny do wysokości 40 m ponad powierzchnię gruntu. 
Mają one postać gazową lub stałą (pył) i kumulują się  
w najbliższym otoczeniu źródła emisji. Zanieczyszcze-
nia te mają bardzo negatywny bezpośredni wpływ na 
środowisko i stan zdrowia ludzi. Główny źródłem ni-
skiej emisji są kotłownie na paliwa stałe, gospodar-
stwa domowe, transport oraz małe i średnie zakłady 
przemysłowe. Niska emisja jest powodem występo-

wania w powietrzu takich szkodliwych związków, jak 
pyły zawieszone, dwutlenek siarki, tlenki azotu, me-
tale ciężkie, wielopierścieniowe węglowodory aroma-
tyczne, które są rakotwórcze i powodują silne zatrucia,  
a także takie trujące związki chemiczne, jak dioksyny. 
Głównym powodem znacznych przekroczeń norm emi-
sji zanieczyszczeń w tym okresie są paleniska domo-
we na paliwa stałe oraz lokalne kotłownie węglowe,  
w których spalanie odbywa się w nieefektywny sposób. 
Problem potęguje spalanie paliw złej jakości, często 
również śmieci – w tym niestety tworzyw sztucznych. 
Wymiana nieefektywnych urządzeń grzewczych  
w wielu województwach objęta jest programami 
dofinansowań zadań realizowanych na rzecz ogra-
niczenia niskiej emisji. W kontekście ograniczenia 
zanieczyszczenia powietrza z pewnością nie należy 
stawiać znaku równości przy wszystkich urządzeniach 

W ostatnich latach coraz więcej mówi się o problemie zanieczyszczenia powietrza  
w Polsce. Wg najnowszego Raportu Światowej Organizacji Zdrowia aż 33 spośród  
50 europejskich miast o największym zanieczyszczeniu powietrza znajduje się w Polsce. 
Aktualnie rośnie również społeczna świadomość zagrożeń i skutków, jakie związane są  
z długotrwałym przebywaniem w miastach borykających się z problemem niskiej emisji. 

Najlepsze praktyki  
w likwidacji niskiej emisji

w polsce w odniesieniu do stężenia zanieczyszczeń występujących w powietrzu 
normy przekraczane są najczęściej (często nawet kilkudziesięciokrotne) w okre-
sie od października do kwietnia. okres występowania przekroczenia stężenia tych 
substancji w powietrzu ma potwierdzony związek z sezonem grzewczym. 

Folia uszczelniająca jest wtryskiwana do kołnierza odpływu 
już podczas produkcji - to innowacyjne rozwiązanie 
znacznie usprawnia montaż i zapewnia trwałą izolację
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grzewczych objętych wspomnianymi dofinansowa-
niami. Efekty ekologiczne, jakie osiągniemy przez za-
stosowanie nowego kotła stałopalnego, są zupełnie 
inne niż w przypadku zastosowania wysokospraw-
nego kotła gazowego czy pompy ciepła. Przykłado-
wo wymiana starego kotła na nowy kocioł stałopalny  
o wyższej klasie energetycznej spowoduje, że paliwa 
będą spalane wydajniej i rzeczywiście do atmosfe-
ry trafi nieco mniej pyłów. W tym samym kotle wciąż 
jednak można spalać śmieci i paliwa złej jakości. Jeśli 
w tym samym domu kocioł na paliwo stałe zostanie 
zamieniony np. na kocioł gazowy, to emisję substan-
cji szkodliwych ograniczymy kilkaset razy. Natomiast 
w przypadku zamiany na pompę ciepła, niska emi-
sja zanieczyszczeń do powietrza w miejscu jej zasto-
sowania nie występuje (rys. 1). 
Nietrudno przewidzieć efekty zastosowania pomp 
ciepła w nieco większej skali. Przykładem dobrych 
praktyk jest tutaj rząd chiński, który w ramach walki 
z problemem zanieczyszczonego powietrza wspiera 

stosowanie pomp ciepła, jako urządzeń o najwyższej 
efektywności energetycznej. W przypadku sprężarko-
wych pomp ciepła z napędem elektrycznym ogólna 
emisja zanieczyszczeń powstaje tylko w procesach 
produkcji energii elektrycznej. Jeśli jednak udział 
energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych  
i nieemisyjnych źródeł energii (elektrownie wodne, 
wiatrowe, słoneczne..), to instalacja wyposażona  
w pompę cieplną może osiągnąć całkowitą (100%) 
eliminację emisji zanieczyszczeń do powietrza. 
Kolejnym argumentem przemawiającym na korzyść 
pomp ciepła są też niskie koszty ogrzewania. Poniższy 
wykres obrazuje roczne koszty eksploatacji poszcze-
gólnych urządzeń grzewczych. Analiza została wykona-
na dla przykładowego, nowego domu jednorodzinnego 
lub po termomodenizacji. Przyjęto powierzchnię 130 m2  

(przeciętna powierzchnia domów jednorodzinnych  
w Polsce). Dom zamieszkały jest przez 4 osoby. Zapotrze-
bowanie na przygotowanie c.w.u. przyjęto na poziomie  
50 l/(osobę x dzień). Zapotrzebowanie ciepła użytkowe-

1  Lokalna emisja pyłów z urządzeń grzewczych (źródło: PiE/ Polski Alarm smogowy)

2  roczny koszt ogrzewania budynku i przygotowania c.w.u. [Źródło: POrT PC]

V Jubileuszowy kongres poRt pC, „najlepsze praktyki w likwidacji niskiej emisji” 
tradycyjnie już odbędzie się podczas targów energii odnawialnej i efektywności 
energetycznej ReneXpo 2016, tym razem 20 października (czwartek) 2016 r. w war-
szawie. trwa rejestracja na wydarzenie, szczegóły dostępne na stronie internetowej 
www.portpc.pl/kongres. podczas V kongresu poRt pC – w sesji skierowanej do sa-
morządów i architektów – zaprezentowane zostaną m.in. założenia techniczne dla 
programów dofinansowań instalacji z pompami ciepła. Będzie to praktyczne narzę-
dzie, które z powodzeniem będą mogły wykorzystywać jednostki samorządów tery-
torialnych – odpowiedzialne za opracowywanie i wdrożenie programów ogranicze-
nia niskiej emisji. Ciekawym zagadnieniem poruszanym podczas konferencji będzie 
też nowatorski system etykietowania budynków w zakresie niskiej emisji.

go na ogrzewanie przyjęto na poziomie 60 kWh/(m2xrok). 
Zdaniem Polskiej Organizacji rozwoju Technologii 
Pomp Ciepła (POrT PC) programy ograniczenia niskiej 
emisji zanieczyszczeń powinny dofinansowywać inwe-
stycje z pompami ciepła. Jeśli klienci końcowi otrzy-
maliby odpowiednie wsparcie, to szerokie stosowanie 

pomp ciepła może przyczynić się do znacznej i długo-
trwałej poprawy jakości powietrza. Niskie koszty eks-
ploatacji tych urządzeń, nie spowodują wzrostu cen 
ogrzewania, których często obawiają się osoby za-
mieniające stare kotły węglowe na inne źródła ciepła.
Źródło: POrT PC
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standardowo kotły będą dostępne z obudowami 
przednimi w kolorze czarnym i obudowami bocz-
nymi w kolorze srebrno-szarym. Dla użytkowników  
o nieco bardziej tradycyjnych upodobaniach, do-
stępne będą również wybrane wersje z obudowami 
przednimi w kolorze białym i obudowani bocznymi 
również w kolorze srebrno-szarym.

modele
szeroka gama modeli to dodatkowe ułatwienie w jak naj-
lepszym dopasowaniu kotła do wymagań użytkownika. 
Wersje wiszące dostępne będą jako cztery kotły jedno-
funkcyjne w mocach nominalnych 15, 25, 35 i 50 kW lub 
jako kocioł dwufunkcyjny o mocy nominalnej 30 kW z wi-
szącym zasobnikiem warstwowym c.w.u. o pojemności 
nominalnej 40 litrów wykonanym ze stali nierdzewnej. 
Natomiast stojące centrale grzewcze będą oferowane  
w mocach 15 lub 25 kW z zasobnikami warstwowymi 
100 lub 150 litrów, z podgrzewaczem monowalentnym 
150 litrów z wężownicą grzewczą oraz z zasobnikiem 
warstwowym 210 litrów z wężownicą przeznaczoną do 
zasilania z instalacji kolektorów słonecznych.

komfortowy panel dotykowy
Podstawowe ustawienia parametrów kotłów Loga-
max plus GB192i oraz GB192iT można modyfikować 
za pomocą panelu dotykowego zespolonego z przed-
nią szklaną obudową urządzenia. 
Panel dotykowy został zaprojektowany tak, aby był 
czytelny, zrozumiały i intuicyjny. Obsługa jednym pal-
cem oraz duży, podświetlany wyświetlacz graficzny  
z informacjami w postaci ikon i tekstu w języku polskim 
czynią go niezwykle wygodnym w użyciu. Wyświetla-
ne usystematyzowane teksty prowadzą użytkownika 
poprzez kolejne kroki menu. Chcąc uzyskać dostęp do 
rozszerzonych funkcji, należy użyć dodatkowego re-
gulatora Logamatic rC300FA. Można zamontować go  
w szufladzie stojącej centrali grzewczej GB192iT lub za 
przednią, uchylną częścią obudowy w wersji wiszącej 
GB192i. W razie potrzeby opcjonalny regulator moż-
na umieścić na ścianie w dowolnym pomieszczeniu.

Szkło tytanowe Buderus
Fronty najnowszych kotłów Logamax plus GB192i  
i central grzewczych Logamax plus GB192iT wyko-
nane są ze szkła tytanowego, które zostało specjalnie 
opracowane dla marki Buderus. Jest ono czyste, so-
lidne i bardzo wytrzymałe. W trakcie użytkowania nie 
traci nic ze swojej wysokiej jakości, nie wykazuje oznak 
zużycia i może być wyczyszczone w mgnieniu oka. 

Już niebawem, bo jesienią tego roku 
będziemy świadkami przełomu  
w technice grzewczej w Polsce. 
Gazowe kotły kondensacyjne 
dotychczas najczęściej ukrywane 
w kotłowniach lub innych 
pomieszczeniach technicznych, dzięki 
marce Buderus staną się elementami 
tworzącymi nowoczesny wygląd 
apartamentów i domów.

Kotły kondensacyjne Buderus
Gotowi na przyszłość
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na urządzenia kondensacyjne osiągają skrajnie wy-
soką efektywność energetyczną 94% (klasa A), nato-
miast w zestawie z regulatorem pogodowym rC300FA 
nawet 98% (klasa A+).

Imponująco wszechstronny
Logamax plus GB192i i GB192iT mają szeroki zakres 
modulacji mocy grzewczej dochodzący do 1:10. Dzię-
ki temu, że mogą one efektywnie i ekonomicznie pra-
cować nawet z mocą grzewczą poniżej 3 kW. Ponieważ 
moce nominalne GB192i wynoszą od 20 kW nawet do 
50 kW, oznacza to, że mogą one znaleźć zastosowanie 
zarówno w mieszkaniach, apartamentach, domach 
jednorodzinnych i wielorodzinnych, jak i budynkach 
biurowych, usługowych lub użyteczności publicznej 
jako jednostki samodzielne lub pracujące kaskadowo. 
Oczywiście nowe kotły mają możliwość współpracy  
z systemami regulacji EMs Plus. Dzięki temu mogą one 
stanowić efektywne źródła ciepła dla instalacji złożo-
nych zarówno z jednego, jak i kilku obiegów grzew-
czych oraz współpracować z systemami kolektorów 
słonecznych. Na szczególną uwagę zasługują rozwią-
zania zastosowane w centralach grzewczych Logamax 
plus GB192iT. są one fabrycznie przystosowane do 
montażu w ich wnętrzu wielu dodatkowych akceso-
riów, takich jak na przykład naczynie wzbiorcze, sprzę-
gło hydrauliczne, pompy obiegów grzewczych, zawór 
mieszający, podłączenia hydrauliczne, dodatkowe mo-
duły automatyki oraz specjalne zestawy umożliwiają-
ce podłączenie systemu kolektorów słonecznych do 
wspomagania ciepłej wody i ogrzewania pomieszczeń. 
Najnowsze kotły i centrale grzewcze marki Buderus to 
znakomita oferta nie tylko pod względem technicznym. 
To propozycja skierowana do wszystkich użytkowników, 
którzy walory estetyczne otaczających ich przedmiotów 
codziennego użytku cenią sobie na równi z komfortem, 
ich ekonomiczną pracą i najwyższą jakością.

Internet i aplikacje
Zarówno wersje wiszące Logamax plus GB192i, jak  
i centrale grzewcze Logamax plus GB192iT mogą być 
sterowane przez internet za pomocą smartfona lub 
tabletu. Oba rodzaje kotłów są fabrycznie przygoto-
wane do montażu opcjonalnego modułu interneto-
wego. Wyposażone są w specjalnie przeznaczony do 
tego port i niezbędne do jego podłączenia okablowa-
nie. Aplikację EasyControl można bezpłatnie pobrać 
i zainstalować z App store lub Google Play. Oczywi-
ście użytkowanie aplikacji jest również bezpłatne. 

Technologia ALU plus
Wymienniki ciepła stosowane w kotłach Logamax 
plus GB192i i centralach Logamax plus GB192iT marki  
Buderus wykonane są ze specjalnego, nierdzewne-
go stopu aluminium. Obróbka powierzchni odlewu 
stopu odbywa się z użyciem technologii ALu plus 
zmniejszającej przyczepność zanieczyszczeń i po-
zostałości spalania, przez co kocioł pracuje stabil-
nie ze swoją optymalną sprawnością i efektywno-
ścią. Łatwo dostępny wymiennik ciepła, sprawdzony 
w milionach instalacji, umożliwia szybkie i wygodne 
czyszczenie podczas serwisowania.

efektywność energetyczna a+
Zarówno kotły wiszące Logamax plus GB192i, jak  
i centrale grzewcze Logamax plus GB192iT nawet jak 

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

Logamax plus GB162 (2,7-45 kW)
Logamax plus GB172-24 T50
Logamax plus GB162 (80, 100 kW)
Logamax plus GB022
Logamax plus GB072
Logamax plus GB152
Logamax plus GB112 W
Systemy odprowadzania spalin
Moduł zasilania awaryjnego UPS Specline 700
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Logamax plus GB192iT

Logamax plus GB192i

Przyłączenia działki  
do sieci kanalizacyjnej

Obowiązkiem gminy jest wybudowanie sieci kanalizacji sa-
nitarnej w taki sposób, aby istniała realna możliwość przy-
łączenia do niej nieruchomości – uznał Wojewódzki sąd 
Administracyjny w Gdańsku. 
Właściciel zabudowanej budynkiem jednorodzinnym dział-
ki, nie przyłączył swojej nieruchomości, która nie jest wy-
posażona w przydomową oczyszczalnię ścieków, do nowo 
wybudowanej sieci. Wójt gminy wszczął postępowanie  
w sprawie obowiązku przyłączenia tej nieruchomości do ist-
niejącej sieci kanalizacji sanitarnej. W wyniku postępowania 
ustalił wobec właścicielowi działki obowiązek przyłączenia 
do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Mieszkaniec odwołał się 
od decyzji. Tłumaczył, iż nie ma obowiązku przyłączenia 
należącej do niego posesji do sieci kanalizacyjnej, gdyż bu-
dowa tej sieci faktycznie nie została zakończona, a ponad-
to, należąca do niego posesja jest wyposażona w zbiornik 
bezodpływowy nieczystości ciekłych. WsA przyznał rację 
mieszkańcowi gminy.
sąd przypomniał, iż obowiązkiem gminy jest wybudowa-
nie sieci kanalizacji sanitarnej w taki sposób, aby istnia-
ła realna możliwość przyłączenia do niej nieruchomości. 
Natomiast na granicy działki, należącej do skarżącego nie 
zlokalizowano żadnej studzienki rewizyjnej i przykanalika, 
który umożliwiłby przyłączenie nieruchomości do nowej 
sieci kanalizacji.
Zatem, aby podłączyć się do studzienki, właściciel działki 
musiałby wybudować całe przyłącze, czyli w istocie doko-
nać rozbudowy sieci kanalizacyjnej, co nie jest jego obo-
wiązkiem – podkreślił sąd.
Obowiązek polegający na budowie przewodów kanaliza-
cyjnych wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi odpro-
wadzane są ścieki z indywidualnych nieruchomości, czyli 
stworzeniu warunków do podłączenia indywidualnych od-
biorców do sieci kanalizacyjnej, obciąża gminę.
Na podstawie: Wyrok WsA w Gdańsku z 20 lipca 2016 r., 
sygn. akt ii sA/Gd 164/16, nieprawomocny.
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dułem przekaźnikowym umożliwia bezprzewodowe 
załączanie kotła według potrzeb cieplnych. Ponadto, 
termostat połączony bezprzewodowo z bramką inter-
netową umożliwia zdalne sterowanie za pomocą apli-
kacji mobilnej Honeywell Total Connect Comfort za-
instalowanej na smartfonie lub tablecie. Aplikacja ta 
działa na najpopularniejszych urządzeniach mobilnych 
z systemami Android Google i iOs Apple (dla systemu 
Windows Phone dostępna jest niezależna aplikacja 
„Evohome remote”). Aplikacja mobilna pozwala zapro-
gramować działanie termostatu round na cały tydzień, 
a przy zastosowaniu drugiego takiego samego termo-
statu – sterować temperaturą w dodatkowej strefie. 

Evohome Wi-Fi – system ogrzewania 
wielostrefowego
 Dla bardziej wymagających użytkowników Honeywell  
proponuje rozwiązanie o nazwie evohome. Jest to 

Przyjrzyjmy się bliżej systemom sterowania fir-
my Honeywell, które zapewniają nie tylko komfort 
użytkownikom, ale również umożliwiają wymierne 

oszczędności ekonomiczne. Aby uświadomić sobie 
skalę potencjalnej oszczędności prześledźmy struk-
turę zużycia energii w domu. Z przeprowadzonych 
badań wynika, że temperatura otoczenia, w którym 
przebywamy ma ogromne znaczenie dla komfortu 
cieplnego. Jednocześnie wiedząc, że na każdy 1°C 
obniżenia temperatury przekłada się oszczędność 
do 6% energii – mamy wiele do zyskania.

Round – termostat do ogrzewania 
jednostrefowy Wi-Fi
Zacznijmy od przedstawienia najprostszego systemu 
Honeywell o nazwie single Zone Thermostat, czy-
li od termostatu jednostrefowego o nazwie round. 
Termostat jest łatwy w obsłudze, wyposażony  
w duży czytelny wyświetlacz. Współpracując z mo-

Honeywell to uznany na świecie 
producent automatyki budynkowej, 
która ma coraz częstsze zastosowanie 
w budynkach komercyjnych  
i użyteczności publicznej w Polsce.  
Czy opłaca się zastosowanie automatyki 
w domach lub mieszkaniach? Czy tego 
typu rozwiązania nie są zbytecznym 
wydatkiem i gadżetem dla bogatszej 
części społeczeństwa? Od dawna 

wiadomo, że na oszczędności stać nie tylko bogatych, ale każdego z nas. W tym 
artykule postaramy się znaleźć odpowiedź na przytoczone pytania. 

Systemy sterowania Honeywell
Przejmij kontrolę nad systemem ogrzewania w domu

RobeRt tokaRzewski

struktura zużycia energii w domu

Zestaw sterujący evohome – zgodnie  
z klasyfikacją urządzeń ErP jest w najwyższej  
klasie energetycznej Viii – 5%

Więcej o systemach 
sterowania Honeywell

Przejdź
Pakiet – jednostrefowy termostat z komunikacją mobilną. 
Termostat round jest zgodny z klasyfikacją urządzeń ErP  
w klasie energetycznej V – 3%. Cena pakietu 566 zł netto

http://www.instalreporter.pl
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wielostrefowy bezprzewodowy programator tygo-
dniowy z wbudowanym termostatem i czytelnym wy-
świetlaczem sterowanym dotykowo. Z uwagi na to, 
że evohome jest systemem bezprzewodowym, mon-
taż większości urządzeń jest łatwy, niewymagający 
skomplikowanych procedur uruchomienia. Ponad-
to, dzięki wbudowanej bramce internetowej łączy się 
ruterem sieci Wi-Fi, a dzięki bezpłatnej aplikacji mo-
bilnej Honeywell Total Connect Comfort uzyskujemy 
dostęp do domu lub apartamentu z każdego miejsca 
na świecie. W odniesieniu do single Zone Thermo-
stat, którym można sterować maksymalnie 2 strefa-
mi, system evohome umożliwia niezależne sterowa-
nie do 12 stref grzewczych. system evohome można 
stosować w różnych typach ogrzewania tj. podłogo-
wym, grzejnikowym, elektrycznym oraz sterować za-
worem mieszającym lub strefowym/rozdzielającym. 
Ponadto, jeśli jest taka techniczna możliwość, evo-
home nadzoruje działanie zasobnika ciepłej wody  
w taki sposób, aby zapewnić odpowiednią tempe-
raturę wody według oczekiwania użytkownika. inną 
ciekawą i użyteczną właściwością jest funkcja iFTTT 
(if This Then That – Jeśli nastąpi to, to zrób to), która 
umożliwia stworzenie dowolnych scenariuszy zwią-
zanych z zarządzaniem ogrzewania np. jeśli tempe-
ratura w pomieszczeniu X spadnie poniżej Y, to włącz 
ogrzewanie. Prawidłowo działający system obejmu-
je przestrzeń w promieniu 30 m w budynku.
Honeywell przygotował również dla użytkowników 
wiele udogodnień np. możliwość przetestowania 
systemu za pomocą wirtualnego symulatora, aby 
zobaczyć jak duże możliwości sterowania stwarza 
evohome. inna funkcja to wirtualny Kreator syste-
mu evohome, dzięki któremu można dowiedzieć 
się, jak powinien być zbudowany system evohome 
w konkretnym domu.
 Koszt modułu sterującego evohome to 863,70 zł netto, 
dalsze koszty to termostat pokojowy do ogrzewania 
podłogowego DTs92 – 303,70 zł netto, bezprzewodo-
wa głowica termostatyczna Hr92EE – 350,20 zł netto. 
Kupując urządzenia w pakietach, płacimy mniej. Cał-

kowity koszt dla domu 150-200 m2 to ok. 3500-5000 zł.  
Biorąc pod uwagę zmniejszenie zużycia energii o 25-40%  
(wg Energy savings reaserch unit, strthclyde universi-
ty 2013 & TACMA 2013) i koszt roczny ogrzewania 5000 zł  
cały system zwraca się w okresie 3-4 lat.

Głowica termostatyczna programowalna
W ofercie posiadamy również najprostsze urządze-
nie, realizujące program tygodniowy ogrzewania. Jest 
to bezprzewodowa głowica termostatyczna Hr90EE 
zasilana na baterie, zakładana na dowolny grzejnik. 
Cena głowicy Hr90EE to 232,50 zł netto.
Na zakończenie warto wspomnieć o grupie pro-
duktów, które również znalazły się w ramach pro-
gramu Honeywell Connected Home. 
W odpowiedzi na potrzeby użytkowników indy- 
widualnych firma Honeywell przygotowała pakiet pro-
duktów, które powinny znaleźć się w Twoim domu, czy-
li czujniki tlenku węgla i dymu, które mają za zadanie 
zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców.
O tych produktach opowiemy więcej w następnym 
numerze instalreportera.

Głowica termostatyczna Honeywell Hr90EE

Więcej o głowicy 
HR90EE 

Przejdź

Dyskusja o efektywności energetycznej budynków 
na XXVI Forum Ekonomicznym

Na budynki przypada około 40% światowego zużycia 
energii i jedna trzecia światowej emisji gazów cieplarnia-
nych. Poza tym są one największym miejskim źródłem 
emisji zanieczyszczeń, które z kolei prowadzą do wielu 
chorób, a nawet śmierci. Jako newralgiczny element in-
frastruktury wymagają zatem pilnych działań zaradczych 
– zgodnie ocenili uczestnicy panelu dyskusyjnego „Jak 
uwolnić potencjał efektywności energetycznej?”  
w ramach XXVi Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju.
Zdaniem ekspertów inwestycje w sferze efektywności 
energetycznej przyczyniają się do oszczędzania ener-
gii i ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Wiąże się 
to z takimi korzyściami: jak: mniejsze zanieczyszczenie 
atmosfery, przezwyciężanie ubóstwa energetycznego  
i większe bezpieczeństwo energetyczne. Ponadto inwe-
stycje stymulują wzrost gospodarczy i tworzenie w ca-
łym kraju lokalnie nowych miejsc pracy.
– Polska dużo osiągnęła w efektywności energetycznej, ale 
przed nami jest ogromne wyzwanie i nadal 30-35 proc. ener-
gii możemy zaoszczędzić przede wszystkim w budynkach i bu-
downictwie – powiedział Andrzej Kassenberg z instytutu na 
rzecz Ekorozwoju. Przypomniał jednocześnie, że dzięki tym 
działaniom nie tylko rachunki za ciepło będą niższe, ale liczba 
osób chorych oraz umierających z powodu zanieczyszczenia 
powietrza znacznie spadnie. - smog kosztuje nas 45 tys. do-
datkowych zgonów rocznie – podkreślił Andrzej Kassenberg. 
Według ekspertów efektywność energetyczna budyn-
ków nie jest już kwestią technologii. Odpowiednie tech-
nologie istnieją i sprawdzają się w użyciu. uczestnicy 
dyskusji stwierdzali, że dzisiaj potrzebujemy jedynie 
zdecydowanej i ambitnej polityki, która będzie ukie-
runkowana na usuwanie barier rynkowych i ułatwianie 
wprowadzania tych technologii na rynek. Takie działa-
nia porównywano do paliwa dolanego do życia gospo-

darczego i rozwoju rynku pracy. We wprowadzaniu ta-
kich programów przodują w Europie Niemcy. 
Jako członek unii Europejskiej Polska realizuje cele klima-
tyczne do 2020 roku, które zakładają m.in. znaczne obniże-
nie emisji gazów cieplarnianych. Według prezesa Danfoss 
Poland może nas do tego przybliżyć chociażby wymiana 
ręcznych zaworów grzejnikowych na ich odpowiedniki – 
głowice termostatyczne w budownictwie mieszkaniowym. 
uczestnicy debaty podkreślali, że kiedy spojrzymy na struk-
turę zużycia energii w dowolnym kraju, na pierwszy plan 
wysuwa się zazwyczaj 3 głównych winowajców: budynki, 
przemysł i transport. Budynki odpowiadają za około 30% 
ogólnego zużycia energii. Biorąc pod uwagę aktualny stan 
zasobów budynków w Polsce, należy stwierdzić, że moż-
na w tym sektorze uzyskać jeszcze znaczne oszczędności.
W wielu krajach niezbędne są działania władz zmierzające 
do gruntownej transformacji rynku w odniesieniu do no-
wych, jak i istniejących budynków, przy czym wyzwania w 
tym zakresie różnią się znacznie w zależności od stopnia 
rozwoju danego kraju. 
W panelu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Międzynarodo-
wej Agencji Energetycznej iEA z Francji, iCLEi – samorządy 
Lokalne na rzecz Zrównoważonego rozwoju w Niemczech 
oraz BPiE Polska. Partnerem debaty była firma Danfoss. 
relacja video: https://youtu.be/-ggkjQ_D86g
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Specjalnie zaprojektowany, ergonomiczny kształt 
umożliwia stabilne i pewne trzymanie analizatora  
w dłoni. urządzenie sterowane jest w sposób intuicyj-

Wöhler A 400 to multitalent o wielu funkcjach i do tego szybki 
w obsłudze: za pomocą tego analizatora z łatwością można 

przeprowadzić analizę spalin – nawet używając tylko jednej ręki. 
Dystrybutorem marki Wöhler jest firma Pascal s.c. 

Analizator spalin 
Wöhler A 400 

Genialnie prosta analiza spalin

3 różne wersje

Analizator spalin dostępny jest w 3 róż-
nych wersjach: 
- Wöhler A 400L 
- Wöhler A 400PrO 
- Wöhler A 400i (HC) 
Wersje różnią się czujnikami i sensora-
mi. Wszystkie wersje są wyposażone  
w czujnik ciśnienia. Wersja A 400PrO wy-
posażona jest w kompensowany sen-
sor H2 CO. Wöhler A 400i są wyposażone  
w zintegrowaną sondę. Elastyczna son-
da jest szczególnie przydatna do pomia-
rów trudno dostępnych miejsc.

Wöhler A 400 z sondą giętką. Aby zapewnić długą 
żywotność sondy, należy unikać gwałtownych zgięć

Analizator spalin Wöhler A 400L – zestaw z drukarką  
i walizką w promocyjnej cenie 2890 zł!

Zestaw zawiera: 
- analizator spalin A 400L z sondą na przewodzie 1,7 m z sensorem O2 i CO 10.000 ppm 

- bezprzewodową drukarkę termiczną Wöhler TD 100 
- komplet baterii (4xAA) 

- walizkę z tworzywa 
- instrukcję w j. polskim 

- certyfikat kalibracji 

2 lata gwarancji na sensory i urządzenie (z wyłączeniem termoelementu i materiałów eksploatacyjnych)

ny za pomocą 4 przycisków oraz dokonuje precyzyj-
nych pomiarów – zarówno przy pomiarach spalin czy 
też ustawianiu palników olejowych i gazowych. Nowa 
sonda umożliwia podłączenie szeregu dodatkowych 
akcesoriów, jak adapter do urządzeń BHKW, chłodni-
ca Peltiera czy pompa kondensatu. uzyskane wyniki 
pomiarów pokazywane są na jasnym, kolorowym wy-
świetlaczu OLED. Na miejscu można je wydrukować 
za pomocą szybkiej drukarki termicznej. 

Zalety:
- pomiar CO do 10 000 ppm 

- jakość premium w doskonałej cenie 
- wszystkie wartości doskonale widoczne na wyświe-
tlaczu 
- prosta i intuicyjna obsługa 
- wszechstronne zastosowanie (analiza spalin, funk-
cja manometru – umożliwia pomiar ciśnienia gazu 
przy regulacji palnika kotła, pomiar ciągu komino-
wego, pomiar CO w otoczeniu, możliwość dodatko-
wych pomiarów po podłączeniu zewnętrznych akce-
soriów, obsługa urządzeń na różne rodzaje paliwa, 
m.in. gaz, olej opałowy, drewno, pellet, węgiel, wy-
bór wielu jednostek pomiarowych)

http://www.instalreporter.pl
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- dokumentacja – Wöhler A 400 umożliwia zapis da-
nych dla 150 klientów, dane można przesyłać na dru-
karkę termiczną
- dedykowana trwała walizka 

Funkcjonalność 
Kolorowy, czytelny wyświetlacz graficzny – pokazuje jed-
norazowo na ekranie 12 wartości pomiarowych. Proste, 
intuicyjne menu obsługiwane jest za pomocą 4 przyci-
sków. Magnesy zintegrowano w stopie urządzenia. Gra-
ficzny asystent regulacji pozwala na optymalne ustawie-
nia parametrów palnika. Do tego funkcja zoom, menu 
w polskim języku i przyjazna dla użytkownika obsługa 
przy użyciu tylko jednej ręki sprawiają, że analizatory 
Wöhler A 400 to idealny sprzęt dla każdego instalatora.
urządzenie ma Certyfikat TÜV, zgodny z europejską 
normą EN 50379-2 i jest dostarczane z protokołem 
kalibracji.

Jak działa analizator Wöhler A 400?
Próbka spalin za pomocą sondy zostaje zassana do 
urządzenia. 4-stopniowe filtrowanie przebiega na-
stępująco. 
W pierwszym etapie filtrowania (kondensat) gaz jest 
chłodzony i duże cząstki zostają wyparte. 
W drugim etapie filtracji gaz przechodzi przez filtr 
bawełniany. Drobny pył i pozostałości wilgoci zo-
stają wchłonięte. 
Trzecia faza filtrowania to filtr zatrzymujący wodę. 
Ten filtr blokuje wszystkie cząsteczki mniejsze niż 
1 mm. służy także jako filtr bezpieczeństwa, ponie-
waż chroni wszystkie sensory przed zawilgoceniem. 
Czwarty etap to filtracja z chemicznym granulatem 
LT, która usuwa szkodliwe składniki gazu. Następ-
nie próbki spalin są przepuszczane przez poszcze-
gólne sensory, nim wyjdą przez otwór wylotu spa-
lin. Wszystkie filtry są monitorowane elektronicznie. 

Zawartość tlenu 
(O2) w spalinach 

Zawartość  
tlenku węgla  
(CO 10 000 ppm) 
w spalinach 

Pomiar ciągu 
kominowego/
manometr (Pd) 

Temperatura 
spalin (Tsp ) 

Temperatura 
powietrza 
(Tpow)

Wskazanie

objętość %  
w odniesieniu  
do suchych 
spalin 

objętość ppm  
w odniesieniu  
do suchych 
spalin 

Pa °C °C 

Zasada pomiaru sensor 
elektrochemiczny 

sensor 
elektrochemiczny 

membrana pół- 
przewodnikowa 

termoelement 
(NiCr-Ni) półprzewodnik 

Zakres pomiaru 0,0…21% 0…10 000 ppm 0…±110 hPa -20…800ºC -20…120ºC

Dokładność ± 0,3 obj.-% 

± 40 ppm  
(< 400 ppm), 
poza tym 
zakresem 
10% wartości 
pomiaru

3 Pa (< 100 
Pa), poza tym 
zakresem 
3% wartości 
pomiaru 

0…125: ± 2ºC; 
125…250: ± 3 = 
ºC; 250…400: ± 
4ºC lub wg DIN 
EN 50379, Część 
2: 0…133: ± 
2ºC; 133…800: 
± 1,5% wartości 
pomiaru 

± 1°C 

Wartości obliczane / Strata kominowa strata kominowa w % 
(Qsp) stopień sprawności kotła ETA 0…120% 
Sprawność (h) % zakres wskazań 0-CO2 max, rozdzielczość 0,1% 
Zawartość CO2 w obj.- % % zakres wskazań 0-CO2 max, rozdzielczość 0,1% 

CO 
zawartość CO (COnr i COr) w odniesieniu do 
ustawionych wartości referencyjnych tlenu  
w zależności od paliwa, domyślnie: 0% (gaz i olej) 

Punkt rosy (TP r) ºC 
Nadmiar powietrza (l) Lambda (np. 1,25 dla 25% nadmiaru powietrza) 
Ilość kondensatu (VKO ) kg/m3 gazu lub w kg/kg oleju opałowego 
Temperatura pracy 5…40ºC 
Temperatura przechowywania -20…50ºC 
Zasilanie 4 baterie AA 1,5 V lub opcjonalnie 4 akumulatory AA 1,2 V
Czas pracy akumulatora > 10 h (NiMH, 2000 mAh) 
Ciężar 640 g 
Wymiary 205x85x220 mm 
Długość przewodu sondy 170 cm

Filtr wodny wody 

Filtr waty 

Filtr kondensatu 

CO 4.000 ppm  
(A 400 und A 400PRO) 

Czujnik O2 

CO 10.000 ppm 

 

Filtr z 
Granulatem 

Tabela 1  Dane techniczne wartości mierzonych

Tabela 2  Pozostałe dane

Przy przekroczeniu maksymalnej wartości obciąże-
nia filtra na wyświetlaczu ukazuje się ostrzeżenie  
o konieczności jego wymiany. Dodatkowo uaktyw-

nia się podświetlenie filtra, informując użytkownika 
o konieczności wymiany. 
www.pascalpolska.pl
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Galeria Metropolia to obiekt handlowo-usługowy powstający we Wrzeszczu, tuż przy dworcu 
kolejowym. Na czterech poziomach przewidziano łącznie ok. 150 lokali i stoisk handlowych.  
W centrum znajdzie miejsce również hotel (136 pokoi), centrum odnowy biologicznej, klub  
fitness oraz część rozrywkowa z siedmioma salami kinowymi i krainą zabaw dla dzieci

Viega wykonano całą instalację, łącznie z rozprowa-
dzeniem do poszczególnych lokali w galerii handlo-
wej. instalacja ciepła technologicznego w systemie 
Prestabo została doprowadzona do central wenty-
lacyjnych, do zasilenia nagrzewnic, kurtyn i klima-
konwektorów. Ze względu na skalę projektu, ważną 
zaletą Prestabo był wyjątkowo korzystny stosunek 
ceny do jakości materiałów. 

szybki i bezpieczny montaż instalacji

Prestabo jest sprawdzonym i ekonomicznym syste-
mem wytrzymałych rur i złączek zaprasowywanych 
ze stali czarnej ocynkowanej zewnętrznie. Wszystkie 
złączki wyposażone są w opatentowany profil sC-
-Contur, pozwalający natychmiast zauważyć omył-
kowo niezaprasowane połączenia podczas próby 
szczelności. Gwarantuje to maksimum bezpieczeń-
stwa i bezawaryjną eksploatację instalacji przez wie-
le lat. Dzięki nowoczesnej technologii zaprasowywa-
nia na zimno, również sam proces montażu jest 
znacznie bezpieczniejszy i wygodniejszy. unikamy 
pracy z otwartym ogniem, co eliminuje ryzyko za-
prószenia ognia i wyrządzenia szkód. Miejsce mon-
tażu pozostaje czyste, a sama instalacja wygląda 
dużo estetyczniej.

Nowoczesna technika zaprasowywania zysku-
je coraz większą popularność zarówno wśród wyko-
nawców, jak i inwestorów. Najważniejszą rolę odgry-
wa tutaj zdecydowanie szybszy montaż instalacji, 
który trwa nawet o połowę krócej niż w przypadku 
spawania, czy lutowania. 
– O wyborze systemu, w którym wykonywaliśmy po-
szczególne instalacje zdecydowała technologia łą-
czenia rur – tłumaczy Marek sołtys, inżynier budo-
wy z firmy BOrA. – Od początku zakładaliśmy, że ma 
to być system zaprasowywany, ponieważ prace mon-
tażowe przebiegają wtedy zdecydowanie szybciej,  
a przez to koszty robocizny są wyraźnie niższe. Zasto-
sowanie Prestabo okazało się w tym przypadku bar-
dzo efektywnym rozwiązaniem. 

wysoka jakość w korzystnej cenie

W Galerii Metropolia system Prestabo potwierdził 
swoją wszechstronność, ponieważ wykorzystano 

go w instalacjach centralnego ogrzewania, wody lo-
dowej i ciepła technologicznego. Zastosowano przy 

tym pełen zakres średnic od 15 do 108 mm, za wyjąt-
kiem rozmiaru 64 mm. W przypadku c.o. w systemie 

W obiektach takich jak Galeria Metropolia, wysokiej klasy 
rozwiązania techniczne są równie ważne jak efektowna architektura. 
Dlatego instalacje centralnego ogrzewania, wody lodowej i ciepła 
technologicznego wykonano w systemie zaprasowywanym ze stali 
węglowej ocynkowanej zewnętrznie Prestabo.

System Prestabo firmy Viega 
W Galerii Metropolia w Gdańsku

instalacje centralnego ogrzewania, wody lodowej 
i ciepła technologicznego wykonano w systemie 
zaprasowywanym ze stali węglowej ocynkowanej 
zewnętrznie Prestabo
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nej wysokości, układ hybrydowy przełączy się na za-
silanie kotłem kondensacyjnym, ponieważ będzie to 
rozwiązanie bardziej efektywne. regulator decyduje, 
które urządzenie będzie w danym momencie praco-
wało. Ta zasada sterowania zależnego od energii pier-
wotnej jest szczególnie przydatna dla nowych lokali.
system hybrydowy może być także sterowany na pod-
stawie temperatury zewnętrznej i kosztu energii wyra-
żonego współczynnikiem r, czyli obliczonego stosun-
ku cen energii: elektrycznej i gazu. Gdy COP pompy 
ciepła będzie wyższy niż współczynnik r, a tempe-
ratura zewnętrzna będzie wynosiła powyżej określo-
nej wartości (np. 2°C), regulator będzie sterował tylko 
pompą ciepła. Gdy nastąpi spadek temperatury po-
niżej określonej wartości, regulator dołączy dodatko-
wo kocioł jako urządzenie wspierające. Gdy COP pom-
py ciepła będzie niższy niż współczynnik r, regulator 
będzie sterował wyłącznie kotłem kondensacyjnym.

nowość – hybrydy od De Dietrich

Firma De Dietrich wprowadza do oferty nowe urzą-
dzenia – zestawy hybrydowe: MCr3 PLus Hybrid, 
Modulens Hybrid AGC, NeOvo Hybrid. są to syste-
my złożone z kotłów marki De Dietrich i powietrznej 
pompy ciepła split inverter. 

MCR3 PLUS Hybrid to połączenie naściennego 
modułu hybrydowego, gazowego kotła konden-

sacyjnego i pompy ciepła powietrze/woda. Moduł 
hybrydowy ma system sterowania pogodowego 
wieloma obiegami. Kocioł MCr3 PLus wyposażo-
no w kompaktowy wymiennik o wysokiej spraw-
ności odlewany jako monoblok ze stopu aluminio-
wo-krzemowego, wolny od naprężeń termicznych  
i mechanicznych, a także odporny na osadzanie się 
kamienia kotłowego. 

Modulens Hybrid AGC jest dostępny w dwóch wer-
sjach montażowych: obok siebie (z zasobnikiem hy-
brydowym z lewej lub z prawej strony kotła AGC) 
lub kolumnowej (zasobnik hybrydowy umieszczony 
pod kotłem AGC, tworzący z nim atrakcyjną jednoli-
tą „kolumnę”). Emaliowany zasobnik o pojemności 
190 litrów zapewnia wysoki komfort c.w.u. urządze-
nie wyposażono w system sterowania pogodowego 
wieloma obiegami DiEMATiC isystem, umożliwiający 
parametryzację hybrydową według energii pierwot-
nej, cen energii lub emisji CO2. Kocioł kondensacyj-
ny może mieć jedną z trzech mocy: 15, 25 lub 35 kW. 

NeOvo Hybrid to połączenie stojącego olejowego 
kotła klasycznego lub kondensacyjnego z hybrydo-
wym zasobnikiem c.w.u. i z pompą ciepła powietrze/
woda split inverter, polecane szczególnie do budyn-
ków modernizowanych. Podobnie, jak w przypadku 
Modulens Hybrid AGC, zasobnik może być monto-
wany obok kotła lub pod kotłem.

Efektywna praca systemu 
hybrydowego

układy hybrydowe złożone ze współpracujących ze 
sobą urządzeń są wyposażone w systemy regulacji. 
W parametrach regulacji można ustawić odpowied-
nie wartości odpowiadające cenie energii lub współ-
czynnikowi energii pierwotnej. 
Współczynnik COP wyraża ilość energii pierwotnej 
niezbędnej dla uzyskania jednostki energii. Wykorzy-

stanie systemu hybrydowego pozwala na optymaliza-
cję współczynnika COP w zależności od temperatury, 
jaka panuje na zewnątrz. Zakładając, że podstawo-
wym źródłem ciepła jest pompa powietrzna, przy 
spadku temperatury zewnętrznej poniżej określo-

O ogrzewaniu hybrydowym  
możemy mówić zawsze wtedy, gdy  
w danym obiekcie zastosowano dwa, 
współpracujące ze sobą, różne generatory 
ciepła. Najczęściej jednak hybrydowymi 
określa się takie rozwiązania, które 
wykorzystują połączenie kotła, zwykle 
na gaz lub olej, i powietrznej pompy 
ciepła. Na czym polega współpraca tych 
urządzeń? Jakie przynosi korzyści? 

Hybrydowe systemy 
grzewcze De Dietrich

W sprzedaży od września 2016 roku

MCr3 PLus Hybrid Modulens Hybrid AGC NeOvo Hybrid
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energii, w tym badania przepływu czynnika robocze-
go. Prowadzone pomiary uzupełnione zostały sto-
sowaną obróbką danych, wykorzystując narzędzia  
w postaci: programu do obróbki termogramów, sy-
mulacyjno-obliczeniowego instalacji Ks.
Badania termowizyjne pozwalają na znalezienie miejsc 
zwiększonej ucieczki ciepła zarówno na przetworniku 
słonecznym, instalacji, łączeniach hydraulicznych, za-
sobnikach, wymiennikach oraz na pompie, elemen-
tach elektrycznych. są one przyczyną nieprawidłowo-
ści w izolacji układu, łączeniu. Nieprawidłowe rozkłady 
temperatury (zbyt wysokie na powierzchni izolowa-
nych układów) dostarczają informacji o niekontrolo-
wanej ucieczce ciepła, a w przypadku urządzeń elek-
trycznych – o tzw. przegrzewach.

Badania przepływu w układzie można wykonać, sto-
sując „nakładane” przepływomierze ultradźwiękowe.

analiza przypadku

Poniżej przedstawiono przykładowe badanie insta-
lacji kolektora słonecznego (fot. 1). W pierwszej ko-
lejności została opracowana ankieta.

Wprowadzenie do badań 
terenowych

Nie była dotychczas przygotowana ogólnie dostępna 
metodyka umożliwiająca szybkie sprawdzenie/wery-
fikację, czy wybudowane przed laty instalacje pracują 
zgodnie z założeniami projektowymi i eksploatacyjnymi. 
Prowadzone prace w zakresie „Badań terenowych ma-
łych instalacji kolektorów słonecznych” przyczyniły 
się do przygotowania i zaproponowania metodologii 
sprawdzenia poprawności funkcjonowania instalacji Ks.
Prace w ramach badań realizowane były czteroeta-

powo. Poszukiwanie/opracowywanie metod badaw-
czych, które mogłyby być wykorzystane do tereno-
wych badań Ks; wybór/dostosowanie najbardziej 
perspektywicznych do przeprowadzenia komplek-
sowej, a jednocześnie zwięzłej oceny instalacji; prze-
prowadzenie badań pilotażowych; dopracowanie 
metodologii na podstawie zebranych doświadczeń.
Na podstawie prowadzonych analiz, badań zapro-
ponowano działania dwukierunkowe:
•	sprawdzenie	instalacji	pod	względem	poprawno-
ści doboru, montażu oraz eksploatacji;
•	pomiary	potwierdzające	parametry	efektywnościo-
we (deklarowane podczas montażu).
Przed przystąpieniem do badań instalacji należa-
ło dokonać charakterystyki instalacji, korzystając 
z przygotowanej ankiety. Obejmuje ona określenie: 
- lokalizacji; 
- kierunku ustawienia przetwornika (np. kompasem); 

- kąta nachylenia (np. kątomierzem lub specjalistycz-
nym urządzeniem elektronicznym);
- zacieniania – obserwacja słońca szczególnie od kie-
runku potencjalnego elementu zacieniającego. Pa-
miętać należy, że długość cienia rośnie wraz z obni-
żeniem kąta padania promieniowania słonecznego.
Następnie opisuje się instalację, korzystając z doku-
mentacji, tabliczek znamionowych itd.
Określenie prawidłowości montażu, stanu instalacji 
wymaga wiedzy eksperckiej. Podczas oglądu nale-
ży sprawdzić poprawność zamontowania czujników 
i stan połączeń. Wywiad prowadzony z użytkownikiem 
powinien dostarczyć również informacji dotyczących 
eksploatacji, ewentualnych problemów, napraw. 
W ramach prowadzonych badań/pomiarów sprawdzo-
no funkcjonowanie instalacji pod względem technicz-
nym. Wykorzystano w tym celu badania termograficz-
ne, badania (obliczenia ilości dostępnej) pozyskanej 

Wzrost liczby montowanych instalacji kolektorów słonecznych - KS (m.in. za sprawą 
dofinansowania) przyczynił się znacznie do zwiększenia ilości i zakresu problemów 
związanych z funkcjonowaniem instalacji (m.in. poprzez montaż przez mniej doświadczone 
ekipy, podejście szablonowe). Jednocześnie instalacje (w realiach krajowych) po okresie 
gwarancji pozbawione są często serwisowania, co potęguje naturalną degradację 
układów. Spowodowało to, że wiele instalacji pracuje „na pół gwizdka”, dostarczając 
energii zdecydowanie mniej niż wynikałoby to z założeń doborowych.

Badania terenowe małej instalacji 
kolektorów słonecznych

Studium przypadku

kRystian kuRowski*

Celem określenia efektywności instalacji sło-
necznej należy zmierzyć ilość energii, jaka do-
ciera do przetwornika. niezbędny jest do tego 
czujnik, który zmierzy moc promieniowania 
słonecznego (tę informację uzyska się już z naj-
prostszych solarymetrów). Czujnik umieszcza 
się w płaszczyźnie przetwornika – ilość energii 
uzyskuje się, mnożąc odczytywaną moc przez 
czas. ilość energii pozyskanej można określić, 
znając czas nagrzewania się zasobnika (przy 
braku rozbioru) i określeniu różnicy tempera-
tury (na końcu i na początku ogrzewania). ilo-
raz energii uzyskanej do dostarczonej do prze-
twornika to sprawności analizowanego układu.

* dr inż. Krystian Kurowski, Zakład Technologii Energetycznych, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku / UKSW 

1  Badany obiekt ze stacją meteorologiczną
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Charakterystyka instalacji
Miejscowość: Biała Podlaska; województwo: lubelskie.
instalacja 5-letnia.
Kolektory płaskie.
Kierunek wystawy Ks; sW; kąt nachylenia: 50°; za-
cienienie: od strony wschodniej drzewo owocowe.
Zbiornik c.w.u.: pionowy.
Pojemność zbiornika: 100 l.
sposób dogrzewania c.w.u.: kocioł na paliwo stałe, 
załączanie: wyjątkowo załączane ręcznie.
ilość zużywanej c.w.u.: 40 l.
izolacja cieplna: wewnątrz: polietylen: 0,6 cm; ze-
wnątrz: kauczuk: 3 cm.
Płyn słoneczny: roztwór 50% glikolu propylenowe-
go; stan: zdatny.
sterownik, ustawienia: załączanie 8 K, wyłączanie 4 K,  
sterowanie pompą PWM.

Poprawność montażu
Mocowanie Ks: stabilna, stalowy „wieszak” z mikro-
ogniskami korozji.
układ hydrauliczny: mocno rozbudowany, bardziej 
niż wynika z pełnionej funkcji, słaba izolacja, wiele 
miejsc nieizolowanych.
Czujniki: czujnik w zbiorniku, poza nim – brak możli-
wości samoistnego wyłączania instalacji.

Stan
Ks: dobry, brak przebarwień, wilgoci, widać jednak 
upływ czasu (w termowizji).
instalacji: szczelna, wielokrotnie przerabiana celem 
eliminacji błędów popełnionych podczas montażu.
uwagi eksploatacyjne użytkownika: konieczność 
ręcznego wyłączania instalacji – po zajściu słońca 
nadal pracuje, wychładzając zbiornik.

Jednym z zadań prowadzonej analizy było wyciągnię-
cie wniosków dotyczących stanu instalacji. Analiza 
instalacji doprowadziła do następujących wniosków:
•	Badana	instalacja	dobrana	była	prawidłowo	pod	
względem wielkości (powierzchnia kolektora 2 m2 

do pojemności zasobnika 100 l i liczy osób 1-2 oraz 
z punktu widzenia zabezpieczenia przed przegrze-
wem w przypadku braku odbioru ciepła. 
•	Skierowanie	kolektora	w	najbardziej	optymalnym	
kierunku geograficznym w stosunku do geometrii 
budynku i występującego zacienia. Kąt nachylenia 
50° jest optymalny dla całorocznego wykorzystania. 
•	Brak	dogrzewu	zasobnika	w	okresie	lata	zwiększa	
sprawność wykorzystania Ks, ale jednocześnie na-
raża na okresy „chłodnej wody”. 
•	Izolacja	cieplna	instalacji	w	budynku	jest	niewystar-
czająca – szczególnie na rurze ciepłej, zasilającej. Łą-
czenia elementów instalacji nieprawidłowo ocieplone. 
•	Roztwór	glikolu	zdatny	do	dalszego	użytkowania.	
Brak przebarwień i wytraceń.
•	Stan	instalacji	po	5	latach	użytkowania	wystarczają-
co dobry, jednak błędy popełnione na początku sku-
tecznie ograniczają efektywność wykorzystania ciepła.
•	Konieczność	wyregulowania	 i	poprawy	nastaw	 
w sterowniku.

Badania terenowe
Drugi etap badań prowadzony był z wykorzystaniem:
- kamer termowizyjnych (Flir E6 i C2);
- urządzenia wielofunkcyjnego Benning sun2;
- stacji meteo Delta T;
- przepływomierza z pomiarem temperatury Enko 
uPT 11.
W typowych badaniach terenowych nie ma koniecz-
ności wykorzystania profesjonalnej stacji meteorolo-
gicznej. W zupełności wystarczy posłużyć się półpro-
fesjonalnym solarymetrem celem zliczenia dostępnej 
energii słonecznej. Funkcję taką może spełnić np. urzą-
dzenie wielofunkcyjne Benning sun2, które oprócz 
pomiaru ilości energii słonecznej określa temperatu-
rę przesłony zewnętrznej przetwornika, temperaturę 
otoczenia, a także pozwala na precyzyjne określenie 
kierunku geograficznego i kąta nachylenia.
Obok znajdują się przykładowe, wykonane termo-
gramy. Pozwoliły one spojrzeć na instalację pod ką-
tem niepożądanych strat ciepła. Pojawiają się one 

Na termogramie widać anomalię związaną z przegrzewem 
części kolektora w miejscu odprowadzenia ciepła.

W miejscu doprowadzenia czynnika roboczego widać 
duże braki w izolacji cieplnej.

Całkowicie niewidoczne uszkodzenie izolacji cieplnej 
od wewnątrz – w termowizji doskonale widoczne. 
Prawdopodobne stopienie pod wpływem temperatury.

„Oszczędne układanie izolacji” Sp2 i brak izolacji na 
armaturze.

Straty ciepła na termometrze tarczowym zasobnika. Straty ciepła na izolowanej zaślepce przyłącza.
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sprawność na tak niskim poziomie może budzić zdzi-
wienie, jednak należy mieć m.in. na uwadze:
•	zmniejszającą	się	z	czasem	eksploatacji	efektyw-
ność zamiany promieniowania słonecznego na ciepło;
•	ograniczoną	izolację	instalacji	i	błędy	popełnione	
podczas jej zakładania;
•	nieizolowane	elementy	armatury;

•	nieprawidłowo	zainstalowane	czujniki	i	odczytywa-
ne z nich wartości, szczególnie temperatury;
•	cyrkulacja	wody	użytkowej	wychładzająca	zbiornik;
•	niedoskonałą	izolacyjność	zasobnika	ciepła	–	pod-
stawowy zasobnik klasy C.

Resumując… 

Zaprezentowana instalacja jest przykładem typowych 
układów montowanych „na fali dofinansowania”. Posia-
dała ona na początku liczne uchybienia, które częścio-
wo były usuwane podczas prowadzonych akcji serwiso-
wych. Nie doprowadziły jednak one do powstania 
„układu reprezentacyjnego”, a jedynie pozwoliło na  
w miarę poprawne funkcjonowanie. inne badane prze-
ze mnie obiekty miały lepiej wykonane instalacje sło-
neczne, a więc i dużo wyższą sprawność, ale i one nie 
były idealne. Warto może zastanowić się nad przepro-
wadzeniem badań na szerszą skalę celem określenia 
rzeczywistych efektów wykorzystania instalacji słonecz-
nych (energetyczno-ekonomiczno-ekologicznych).

czasem w najmniej prawdopodobnych miejscach.
Podczas sprawdzania stanu izolacji warto „zaglądać  
w miejsca niedostępne” – bardzo często występu-
ją braki w izolacji – zdjęcie pokazujące brak izolacji 
kolana (fot. 2).

Określenie ilości dostępnej energii słonecznej
ilość dostępnej energii słonecznej była określona  
z wykorzystaniem miernika wielofunkcyjnego oraz 
profesjonalnej stacji meteorologicznej (pomiary  
w celach kontrolnych). 
ilośś „padającej energii słonecznej” określono na 
podstawie poprawnie rejestrowanych parametrów 
mocy promieniowania słonecznego w ujęciu czaso-
wym. Odczyty wykonywane były co 1 minutę. Zsu-
mowano ilość energii dla każdego okresu 30 minut. 
Całkowita ilość energii jaką dostarczyło promienio-
wanie słoneczne na 1 m2 przetwornika wyniosła po-
nad 2,4 kWh w ciągu 3 godzin pracy. uwzględniając  
2 m2 przetwornika, ilość padającej energii to 4,8 kWh. 

Określenie ilości pozyskanej energii
Zbiorcza tabela uzysku energetycznego na podsta-
wie danych z miernika wielofunkcyjnego, mierników 

na instalacji oraz opracowania własnego (po prawej).
Odczyty z dostępnych czujników były dokonywa-
ne co 30 min. Podczas badań mierzono parametry:
•	temperaturę	w	zasobniku	bimetalicznym	termo-
metrem tarczowym – pomiar na środku zbiornika;
•	temperaturę	na	kolektorze	i	w	zasobniku	–	termo-
-oporowymi czujnikami temperatury (NTC). Tempe-
ratura na kolektorze mierzona na wyjściu z kolektora 
(w najcieplejszym miejscu instalacji), temperatura na 
zasobniku zaś mierzona na 1/3 wysokości zbiornika 
od dołu w pobliżu wężownicy słonecznej. W układzie 
pompowym zastosowano dwa czujniki tarczowe bi-
metaliczne – jeden na zasileniu, drugi na powrocie. 
Do obliczeń energetycznych wykorzystano czujniki 
w zasobniku. Ze względu na rozbieżność temperatu-
ry (spowodowana odmiennym sposobem mierzenia 
i miejscem umieszczenia) dla określenia temperatu-
ry końcowej nagrzania zasobnika przyjęto wartość 
średnią;
•	na	sterowniku	kolektora	słonecznego	odczytywany	
jest również stopień wysterowania pompy obiegowej.
W ostatniej kolumnie przedstawiona ilość energii 
promieniowania słonecznego po zsumowaniu ilo-
ści energii dla każdego okresu 30 minut. 

  Zasobnik Sterownik  Układ pompowy  Pompa Miernik prom.

Data Godzina termometr 
tarczowy [°C]

temp. KS 
[°C]

temp.  
zasobn. [°C] Zasilenie [°C] Powrót 

[°C]
Wydatek 

[%]
Promieniow. 

[Wh]
9.08 10.30 22 30,5 26,4 24 24 31  

 11.00 22 32,2 26,7 32 32 39  
 11.30 22,5 34,2 26,9 34 34 54  
 12.00 23 42,7 28,1 40 36 89  
 12.30 29 47,4 21,4 45 40 100  
 13.00 32 50,9 34,7 48 44 100 428
 13.30 34 53,8 38,9 52 46 100 439
 14.00 36 54 41,3 50 49 100 328
 14.35 40 56,9 44,7 55 52 100 506
 15.00 41 55,2 45,9 54 52 100 451
 15.35 41 47,4 45,7 48 50 100 285
 16.00 40 47 45,8 46 52 100 132
 16.30 40 45 45,7 46 49 93  
 17.00 40 44,1 45,6 44 48 89  
 17.30 40 43,6 45,6 44 46 86  
 18.10 40 42,1 45,4 42 44 80  

2  Brak izolacji „na niedostępnym kolanie” 3  Wykorzystanie urządzenia wielofunkcyjnego

aby określić efektywność pracy insta-
lacji słonecznej, należy wykorzystać 
przyrost temperatury na zasobniku. 
Dla godziny 16, kiedy określono wy-
dajność układu temperatura średnia 
wyniosła 43,5°C. zakładając przyrost 
temperatury w zasobniku w ciągu 3 go-
dzin pracy układu (od godziny 13.00 do 
16.00) na 10 k, ilość użytecznej energii 
wyniesie: 1,17 kwh. określając spraw-
ność układu otrzymujemy: wartość na 
poziomie zaledwie 24%.
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wody pitnej, centralnego ogrzewania, chłodnictwa, 
gazu (w tym LPG) oraz sprężonego powietrza. Dzięki 
temu firmy handlowe mogą zmniejszyć swoje stany 
magazynowe i ograniczyć je do jednego, uniwersal-
nego systemu, a instalatorzy mają pewność, że wy-
konana przez nich instalacja spełnia wszelkie normy, 
nawet tak rygorystyczne, jak w przypadku gazu.

W ofercie ViNsAr sA znalazły się obecnie dwa sys-
temy:
− FrABOPrEss sECurFrABO złączki zaprasowy-
wane z miedzi i brązu – średnice od 12 do 54 mm;
− FrABOPrEss C-sTEEL sECurFrABO złączki za-
prasowywane i rury wykonane ze stali węglowej po-
kryte warstwą ochronną cynku – średnice od 15 do 
54 mm.

Złączki zaciskowe są od długiego czasu dostęp-
ne na rynku i cieszą się sporym zainteresowaniem in-
stalatorów. Nic w tym dziwnego, ponieważ systemy 
te pozwalają na szybki i pewny montaż instalacji. Wy-
dawałoby się jednak, że w tym zakresie niewiele może 
się już zmienić, a oferowana gama produktów jest 
szczytem możliwości producentów. Naprzeciw tej te-
zie wyszła włoska firma FrABO, która wprowadziła 
na rynek nowy, innowacyjny system złączek zacisko-
wych FrABOPrEss sECurFrABO o szerokiej gamie 
zastosowań. Możliwe jest wykorzystanie złączek do 

5 września 2016 r. we Wrocławiu odbyła się konferencja połączona ze szkoleniem 
produktowym. Tematem przewodnim spotkania był nowy, uniwersalny system 
złączek zaciskowych włoskiej firmy FRABO. Od lipca 2016 roku VINSAR SA jest 
wyłącznym dystrybutorem systemu włoskiego producenta. Szkolenie miało miejsce  
w Hotelu Jasek. Wzięło w nim udział ponad 60 osób z blisko 50 firm, które współpracują 
z firmą VINSAR i posiadają status 
Autoryzowanych Instalatorów VINSAR. 
Patronat medialny nad tym wydarzeniem 
objęła redakcja magazynu InstalReporter.

Nowy pomysł na 
złączki zaciskowe: 
system FRABOPRESS 
SECURFRABO

VINSAR szkoli instalatorów 

Firma FRaBo (akronim od nazwiska założycieli: 
Fratelli Bonetti) została założona w roku 1969 
i od początku specjalizuje się w produkcji naj-
wyższej jakości materiałów instalacyjnych. 
olbrzymie doświadczenie zaowocowało wielo-
ma nowymi liniami materiałów instalacyjnych. 
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puje nagar, charakterystyczny dla innych spawa-
nych złączek.

atesty i certyfikaty…

Firma FrABO uzyskała szereg formalnych atestów  
i certyfikatów dla obu systemów FrABOPrEss sECur-
FrABO oraz C-sTEEL sECurFrABO. systemy mają ba-
dania i certyfikaty wielu krajów europejskich, w tym:
– certyfikat i Aprobatę Techniczną instytutu Nafty  
i Gazu w Krakowie, 

– Aprobatę Techniczną instytutu Techniki Budowla-
nej w Warszawie,
– Atest Państwowego Zakładu Higieny. 

To pozwala na bezpieczne i zgodne z prawem sto-
sowanie złączek w wielu krajach, także w Polsce. 
Warto podkreślić informację, która została podana 
podczas szkolenia, że na same utrzymanie upraw-
nień i certyfikacji dla systemów firma FrABO inwe-
stuje rocznie ponad 150 tys. euro. Jest to gwarancja 
ciągłości certyfikacji i atestów.

uszczelki

uszczelki są wykonane ze specjal-
nego rodzaju mieszanki kauczuko-
wej o symbolu HNBr koloru żółte-
go. Mieszanka HNBr charakteryzuje 
się lepszymi właściwościami mecha-
nicznymi, szczególnie wysoką wy-
trzymałością, większą stabilnością 
termiczną i odpornością na ścieranie.
różnią się one już na pierwszy rzut 
oka. Wynika to z faktu widocznych 
na każdej uszczelce wypustek (3 wy-
pustki na każdej uszczelce). Opraco-
wanie i opatentowanie tej techno-
logii produkcji zajęło firmie FrABO 
kilka lat. Dzięki niej możliwe jest do-
kładne sprawdzenie poprawności 
zaciśnięcia każdej złączki. W trakcie 
przeprowadzania prób szczelności 
instalacji specjalny kształt uszczelki 
pozwoli wodzie wydostać się na ze-
wnątrz, w przypadku niezaprasowa-
nej złączki. Gwarantuje to najwyższy 
stopień bezpieczeństwa instalacji i 
pewność, że jest ona w pełni szczel-
na. Z oczywistych względów ma to 
szczególne znaczenie przy wykony-
waniu instalacji gazowych.

konstrukcja złączek 

są wykonane jako jeden element 
dzięki wykorzystaniu w cyklu pro-
dukcyjnym metody hydrostatycz-
nej. Dzięki temu złączka jest uzyski-
wana jako jeden integralny element, 
a nie jako kilka elementów składo-
wych, które są w cyklu produkcyj-
nym ze sobą spawane. W związku  
z tym wewnątrz w ogóle nie wystę-

Po części teoretycznej prowadzący przeszli do praktycznej części szkolenia. Ponieważ istotą 
sprawy w kwestii każdego systemu jest jego umiejętne używanie i fachowa wiedza nt. montażu. 
Wszyscy instalatorzy mogli spróbować swoich sił na czterech stanowiskach roboczych uzbrojonych 
w komplet narzędzi (zaciskarek ze szczękami o profilu V) oraz rur i kształtek. Dzięki temu każdy 
uczestnik mógł na własne oczy przekonać się na czym polega właściwe przygotowanie rur przed 
montażem. Ćwiczenia miały luźny charakter, a ich celem było stworzenie z rur i złączek, przez każdą 
z czterech grup, logotypu firmy FrABO (znaku graficznego złożonego z liter „fb”)

Ponieważ nikt inny nie opisze swoich produktów lepiej niż producent, 
dlatego też w prezentację asortymentu oraz w szkolenie z jego używania 
zaangażowane były osoby z firmy FrABO. szkolenie było prowadzone 
przez Antonellę Paderno, dyrektora ds. handlowych oraz Paolo Crescini, 
dyrektora ds. technicznych. Większą część prezentacji poprowadził Paolo 
Crescini, który przekazał komplet informacji nt. zastosowań złączek oraz 
szczegółowo omówił zalety systemu
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autorzy programu udostępnili nową wersję progra-
mu, oznaczoną jako 6.0. Program C.O. został wypo-
sażony w moduł trójwymiarowej wizualizacji insta-
lacji, analogiczny do modułu wizualizacji budynku 
dostępnego w programie Audytor OZC, począwszy 
od wersji 6.0. Dlatego nowa wersji programu Audy-
tor C.O. została oznaczona 6.0.

Nowe funkcje
Nowy moduł pozwala projektantowi obejrzeć trój-
wymiarowy obraz instalacji w całym budynku (rys. 1) 

lub na wybranej kondygnacji (rys. 2). ułatwia to zna-
cząco sprawdzenie poprawności instalacji i jej opty-
malizację. 
Wizualizacja umożliwia również edycję pionowego 
wymiaru instalacji (np. możliwa jest zmiana pozio-
mów rur lub grzejników). Trójwymiarowy model in-
stalacji pełni także rolę nawigacyjną. Zaznaczenie 
elementu instalacji (np. grzejnika) na modelu trójwy-
miarowym powoduje podświetlenie go na rzucie.  
W razie potrzeby okienko z rzutami przełączane jest 
na odpowiednią kondygnację (rys. 3). 

W 2015 r. została wprowadzona na rynek kolejna 
generacja programu Audytor C.O. (wersja 4.0) do projek-
towania instalacji centralnego ogrzewania i chłodzenia. 
Zostało w niej znacznie ułatwione projektowanie in-
stalacji c.o. z wykorzystaniem rozwinięcia, ale jedno-
cześnie do programu wprowadzono nowe podejście 
do projektowania instalacji. Projektant rysuje insta-

lację na rzutach kondygnacji, a trzeci wymiar gene-
rowany jest automatycznie przez program. Dzięki 
temu bardzo szybko i wygodnie tworzony jest peł-
ny trójwymiarowy model instalacji.

Wersja 6.O
Program Audytor C.O. jest stale rozwijany. Obecnie 

Autorzy programu przygotowali udoskonaloną wersję Audytor C.O. 6.0 wyposażoną 
w moduł trójwymiarowej wizualizacji instalacji ułatwiający projektowanie.

Audytor C.O. 6.0 wchodzi w trzeci wymiar

1  Wizualizacja jednej kondygnacji 2  Wizualizacja całej instalacji 3  rzut kondygnacji
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jest coraz więcej podobnych miejsc, które są udo-
stępniane zwiedzającym. Często nie zdajemy sobie 
sprawy z tego, że dzięki zastosowaniu zaawansowa-
nych rozwiązań technicznych, odpowiedniej arma-
tury i urządzeń pompowych do transportu różne-
go rodzaju mediów, dane obiekty mogą sprawnie 
funkcjonować. Niestety, wiele z nich wciąż wymaga 
modernizacji. Na szczęście dzięki wsparciu i wiedzy 
ekspertów możliwe jest rozwiązywanie skompliko-
wanych problemów, podobnych do tych, z jakimi 
przyszło się zmierzyć firmie AFT podczas realiza-
cji zamówienia dla Zabytkowej Kopalni Węgla Ka-
miennego „Guido” w Zabrzu. 
Więcej informacji na temat firmy AFT znaleźć moż-
na na stronie www.aft.pl.

Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Gu-
ido” z Zabrza to jedna z większych atrakcji Śląska. 
Poza możliwością zobaczenia górniczych wyrobisk 
turystów do skansenu przyciąga także znajdujący 
się pod ziemią pub, do którego zjeżdża się wycią-
giem górniczym (windą kopalnianą). udostępnienie 
tego miejsca zwiedzającym wiązało się jednak z ko-
niecznością usprawnienia systemu odprowadzania 
ścieków sanitarnych do kanalizacji z poziomu  
320 metrów pod ziemią. istotnym problemem było 
wyeliminowanie nieprzyjemnej woni, która towarzy-
szy odpowietrzaniu instalacji wyposażonej w trady-
cyjne pompy i jest wyjątkowo uciążliwa dla okolicz-
nych mieszkańców. 

specjaliści przychodzą z pomocą

Aby wyeliminować niedogodności związane z odpro-
wadzaniem nieczystości, zwrócono się o wsparcie do 
firmy AFT, specjalizującej się m.in. w doborze, produk-
cji i dostawach pomp dla instalacji przemysłowych  
i komunalnych. Poznańskie przedsiębiorstwo posia-
dało już doświadczenie w realizacji tego rodzaju za-

mówień, gdyż dzięki zaproponowanym przez nie roz-
wiązaniom w 2009 roku podobny problem udało się 
rozwiązać w kopalni soli w Wieliczce. Zamiast prze-
pompowywać ścieki przez wszystkie poziomy z za-
stosowaniem pomp na każdym z nich, co było bar-
dzo uciążliwe i nieekonomiczne w eksploatacji, AFT 
zaproponowało wykorzystanie maceratora i pomp 
zainstalowanych na najniższym poziomie. W trakcie 
powstawania projektu dla „Guido” dużym wyzwa-
niem było dobranie urządzeń, które zmieszczą się  
w małym pomieszczeniu przeznaczonym na pom-
pownię. Z tego względu zastosowano specjalne roz-
wiązania techniczne – dwie pompy ślimakowe sEEPEX 
BN 17-48 z napędem kątowym i króćcem ssącym  
w pozycji dolnej o wydajności 7-14 m3/h przy 36 ba-
rach, dwa maceratory sEEPEX 25u z separatorem 
części stałych, cztery zasuwy nożowe sistag WEY  
o wąskiej zabudowie z napędami elektrycznymi oraz 
złącza rurowe sTrAuB. rozruch pompowni odbył się 
w sierpniu 2015 roku. system pompowy funkcjonu-
je niezawodnie do dnia dzisiejszego. 
realizacje dla kopalni soli w Wieliczce i „Guido” 
nie są wyjątkami. W ostatnich latach otwieranych 

Odprowadzanie ścieków sanitarnych z poziomu 320 metrów nad ziemią to problem, z jakim przyszło się zmierzyć Zabytkowej 
Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” z Zabrza. W jego rozwiązaniu pomogła poznańska firma AFT, która dostarczyła pompy  
i armaturę, dzięki którym nieczystości są wypompowywane do kanalizacji.

Co zrobiono ze ściekami  
w kopalni Guido w Zabrzu?

Wyjątkowa realizacja firmy AFT

Pompownia ścieków w kopalni „Guido” wyposażona w pompy sEEPEX

http://www.instalreporter.pl
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Panasonic zaprezentował 
najnowszy sterownik sys-
temowy CZ-64EsMC3  
z wbudowanym progra-
matorem. Nowy sterow-
nik centralny to rozwiąza-
nie zaprojektowane  
z myślą o ograniczaniu 
zużycia energii i zapew-
nieniu maksymalnego 
komfortu użytkownikom. 
Dzięki zintegrowanemu 
programatorowi pozwala 

zarządzać cyklami chłodzenia i ogrzewania. Ponadto daje możliwość 
zawieszenia działania systemu na dłuższy okres, gdy budynek nie jest 
użytkowany. Zaletą rozwiązania jest współpraca z czujnikami Econavi 
wykrywającymi obecność i aktywność osób w pomieszczeniach,  
a także poziom nasłonecznienia. Dzięki temu praca jednostek jest 
dostosowana do rzeczywistych warunków panujących w pomiesz-
czeniach. 
Podstawowe funkcje sterownika pozwalają zaprogramować do sze-
ściu operacji dziennie. Obejmują uruchomienie i wstrzymanie jed-
nostek, wybór trybu pracy, ustawianie prędkości wentylatora czy 
kierunku nawiewu. użytkownicy mają też możliwość zmiany parame-
trów jednostek z poziomu sterowników indywidualnych lub włącze-
nia blokady lokalnego sterowania, tak by system pracował na opty-
malnym poziomie, a jego praca nie była zakłócana przez zmiany 
wprowadzone przez osoby nieuprawnione. 
Za pomocą sterownika można zarządzać pracą do 64 jednostek we-
wnętrznych i 30 jednostek zewnętrznych. Mogą być one podzielone 
na 64 grupy w ramach 4 stref (w jednej strefie może znajdować się  
do 16 grup). To oznacza, że rozwiązanie pozwala z jednego miejsca 
sterować zarówno rozległymi, jak i niewielkimi instalacjami. 
sterownik jest wyposażony w ekran cyfrowy. Co ważne, dzięki integra-
cji programatora i sterownika w jednej obudowie, rozwiązanie zmniej-
sza potrzebę dodatkowego okablowania i skraca czas instalacji.

Panasonic

nowy sterownik Panasonic 

Atlantic Polska wprowadził do oferty automatyczny kocioł c.o. 
Nuance, z zamkniętym obiegiem spalania granulatu drzewnego,  
o średnicy 6 mm. Dostępny jest w wersji:
- 6 kW, która przeznaczona jest do domu o powierzchni 100 m2.
- 9 kW na 150 m2.
To urządzenie klasy energetycznej A, które podczas pracy pobiera 
110 W mocy. Do wykonania jego obudowy, wykorzystano stal wyso-
kogatunkową rsT 235. Ma wysokość 123,8 cm, szerokość 56,1 cm,  
głębokość 50,5 cm, a waży 110 kg. W przypadku wersji 6 kW jego 
cena wynosi 16 605 zł, natomiast 9 kW – 17 220 zł.
Kocioł zawiera podajnik na pellet o pojemności 20 kg, który wystar-
cza na 42 h ciągłej pracy, co świadczy o wysokiej sprawności około 
94%. W przypadku wersji 6 kW maksymalne zużycie granulatu wyno-
si 1,35 kg/h, a wersji 9 kW – 2 kg/h.
Nuance wyposażono w prosty programator, który gwarantuje eko-
nomiczną i wydają pracę. steruje się nim za pomocą elektronicznego 
wyświetlacza dotykowego, wy-
bierając jeden z 3 zakresów tem-
peratury pracy. Kocioł ma auto-
matyczny system samozapłonu, 
tryb serwisowy z systemem 
alarmów świetlnych i dźwięko-
wych, a także blokadę ustawień 
termostatu np. przed dziećmi.
Nuance może być zainstalowa-
ny w salonie, gdzie będzie pełnił 
funkcję kominka, gdyż:
- nie brudzi pomieszczenia,
- widoczny płomień pomaga 
wytworzyć ciepłą, rodzinną at-
mosferę,
- dostępny jest w kolorze grafito-
wym, mokka, ciemnoszarym  
i bordowym, dzięki czemu 
wkomponuje się w dowolne po-
mieszczenie.

atLantic

nuance – piec na pellet nowa pompa ciepła  
GshP firmy de dietrich

Firma De Dietrich wprowadziła niedawno do swojej oferty nowe urządzenia 
– geotermalne, odwracalne pompy ciepła. W ofercie producenta dostęp-
nych jest aż 9 modeli pomp GsHP, w zakresie mocy od 5 do 27 kW, bez pod-
grzewacza, ze zintegrowanym podgrzewaczem c.w.u. lub podgrzewaczem  
z możliwością wsparcia solarnego.
GsHP jest urządzeniem odwracalnym, dzięki czemu gwarantuje kom-
fort cieplny zarówno zimą, jak i latem. Jest w stanie zapewnić temperatu-
rę zasilania c.o. do 65°C – sprawdzi się w przypadku modernizacji instala-
cji grzewczej. 
Gruntowa pompa ciepła spełnia wymagania europejskich norm Ekoprojek-
tu i Oznakowania energetycznego, osiągając efektywność aż do A+++ dla 
ogrzewania oraz A dla c.w.u. Współczynnik 
efektywności COP przy temperaturze 
źródła 10°C wynosi do 5,6, co oznacza, 
że na 1 kW zużyty do produkcji ener-
gii, udaje się wytworzyć 5,6 kW. 
Pompa GsHP może również sterować 
obiegiem c.w.u. Część modeli jest do-
stępna z podgrzewaczami o pojemno-
ści 200 litrów umieszczonymi w jednej 
kolumnie z pompą lub obok niej. Wy-
bierając zaś podgrzewacz solarny w pa-
kiecie z pompą ciepła, można połączyć 
wykorzystanie energii ziemi i energii sło-
necznej. Wszystkie podgrzewacze do-
stępne z pompami GsHP są powleczone 
emalią o dużej zawartości kwarcu i chro-
nione przez system „Titan Activ”. 
urządzenie jest kompaktowe i ciche. 
Wersja bez podgrzewacza lub z pod-
grzewaczem umieszczonym pod pom-
pą zajmuje zaledwie 0,47 m2 powierzch-
ni podłogi. Pompa emituje hałas na 
poziomie 49 dB w odległości 1 m. 

de dietRich
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Elektroniczne pompy obiegowe do c.o. Keller PrO EKO dostępne są w dwóch wersjach: 
- Keller PrO EKO 25-40 180 (maks (maks. przepływ 2,5 m3/h, wys. podnoszenia 4 m), 
- Keller PrO EKO 25-60 180. (maks. przepływ 3,3 m3/h, wys. podnoszenia 6 m).

Zastosowanie pomp Keller PRO EKO
Zastosowanie nowoczesnej technologii pozwala dostosować zakres pracy urządzenia 
do indywidualnych wymogów użytkownika przy minimalnej konsumpcji
energii. umożliwia to wykorzystanie pomp Keller PrO EKO:
•	do	systemów	ogrzewania	podłogowego,
•	w	jednorurowych	instalacjach	grzewczych	(w	trybie	pracy	PP2),
•	w	dwururowych	instalacjach	grzewczych	(w	trybie	pracy	PP1	lub	PP2)

Zaletą pomp Keller PrO EKO jest system automatycznego odpowietrzania, dzięki któremu przed  
uruchomieniem odpowietrzanie urządzenia nie jest wymagane. Dodatkowo specjalna konstrukcja ich silnika 
zapewnia cichą pracę oraz dopływ odpowiedniej ilości energii cieplnej do instalacji c.o. zarówno w dzień jak,  
i w nocy, w zależności od parametrów panujących w instalacji.

GRuPa sbs

elektroniczne pompy obiegowe do c.o. keLLeR PRo eko

ręczna szlifierka kątowa to jedno z najczęściej używanych narzędzi w branży budowlano-remontowej. Dzięki marce Bosch zakres 
jej zastosowań może być jeszcze szerszy – tarcze tnące z węglikami spiekanymi Bosch Multi Wheel umożliwiają cięcie szlifierką mięk-
kich materiałów takich, jak drewno czy tworzywa sztuczne. szlifierka kątowa wykorzystywana jest do cięcia metalu, kamienia i beto-
nu. Problematyczne są jednak miękkie materiały takie jak drewno, 
plastik czy sucha zabudowa. Bosch wprowadził na rynek innowa-
cyjne tarcze tnące do szlifierek kątowych Bosch Multi Wheel,  
które umożliwiają cięcie miękkich materiałów takich, jak: drewno 
(także drewno z gwoździami), tworzywa sztuczne, elementy su-
chej zabudowy czy miedź. Tarcze tnące Bosch Multi Wheel z wę-
glikami spiekanymi przekształcają szlifierkę kątową w narzędzie 
wielofunkcyjne. Dzięki tej innowacji zakup dodatkowych elektro-
narzędzi do cięcia miękkich materiałów przestaje być konieczny.

bosch

tarcze tnące bosch multi wheel

Grzejniki Purmo  
do nowoczesnych wnętrz

Esencję stylu nowoczesnego stanowią minimalizm i funkcjonalność. Grzejniki Purmo do-
skonale wpisują się we wnętrze, w którym każdy z elementów dekoracyjnych odznacza 
się zarówno wysokimi walorami praktycznymi, jak i wysmakowanym wzornictwem.  
Przykładowo Kos V to pionowy grzejnik dekoracyjny, który z powodzeniem może być za-
montowany na wąskiej ścianie, np. w pobliżu dużych okien lub drzwi. Wyróżnia się per-
fekcyjnie płaską płytą czołową oraz delikatnie zaokrąglonymi krawędziami. Całość two-
rzy ascetyczną kompozycję, która wprowadza do wnętrza harmonię. Kos V dostępny jest 
w wielu kolorach z palety rAL. szczególnie efektownie prezentuje się w industrialnej wer-
sji, „inox”, z przednią płytą wykonaną ze stali nierdzewnej. Nowoczesną stylistykę wnę-
trza równie interesująco zaakcentuje grzejnik poziomy Faro H, którego płyta czołowa 
urozmaicona jest profilowaniem. Czyste, równoległe linie przełamują surowość designu.

RettiG heatinG

http://www.instalreporter.pl


Spis reklamodawców
BSH-Technik str. 5, Buderus str. 38, Junkers Robert Bosch str. 23,  
Oventrop str. 3, portal Klimatyzacja.pl str. 8, Rettig Heating str. 1,  
Taconova str. 7, Viega str. 34.

Kontakt do redakcji
Małgorzata Tomasik
Sylwia Śmiecińska
Wioleta Chrostowska

redakcja@instalreporter.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji materiałów.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.

0 9 / 2 0 1 6

nowoŚĆ – Roth original-tacker ex-klips

Dzięki specjalnej, opatentowanej przez firmę roth konstrukcji, spinka Ex-Klips pozwala na zmniejszenie tem-
peratury zasilania instalacji ogrzewania podłogowego, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji. Wszyst-
ko dzięki elementom spinki Ex-Klips, które delikatnie unoszą rurę grzewczą nad powierzchnię izolacji poziomej, 
umożliwiając tym samym wlanie się jastrychu pod rurę. Pozwala to na szybsze, a więc bardziej wydajne nagrze-
wanie posadzki-jastrychu. 
Podwójne dolne haczyki mocujące stanowią komfort i bezpieczeństwo instalacji. Mocowanie spinki do izolacji 
jest bowiem na tyle trwałe, że rura mocno trzyma się podłoża, nie wyrywa się i nie odskakuje.
Wymiarowanie jastrychu na warstwie izolacji termicznej w sytuacji, gdy rura zatopiona jest w grubości jastry-
chu, w dalszym ciągu jak 
przy zwykłej spince, tzn.  
z rurą leżącą bezpośrednio 
na izolacji, odpowiada nor-
mie DiN 18560-2 i zależy od 
spoiwa, odpowiednich ob-
ciążeń użytkowych oraz sto-
sowanych okładzin:
- jastrychy cementowe 
min. 45 mm,
- jastrychy anhydrytowe 
konwencjonalne min.  
45 mm,
- jastrychy anhydrytowe  
lane min. 40 mm.

Roth

 

 

 

 

 

 

 Roth hat es erfunden

Das Roth Original-Tacker®-System zur Ins-
tallation von Systemrohren auf Dämmung ist 
das am meisten verbreitete Verlegesystem 
für die Fußbodenheizung. Seitdem Roth es 
Anfang der achtziger Jahre erfunden hat, 
ist es weltweit millionenfach erfolgreich im 
Einsatz. Mit stetigen Weiterentwicklungen 
haben wir das System immer weiter perfek-
tioniert – basierend auf unseren Erfahrun-
gen und unserer Herstellerkompetenz. Im 
Verhältnis zu anderen, später entwickelten 
Installationsmethoden, hat heute die 
Tacker-Verlegung nach wie vor den größten 
Marktanteil. 

Zuletzt entwickelten wir den Roth Original-
Tacker® Ex-Klips mit Rohranhebefunktion. 
Diese sorgt für eine bessere Übertragung 
und Verteilung der Wärme und Kühlung, da 
der Estrich das Rohr immer voll umschließt. 
In Verbindung mit dem Doppel-Widerhaken 
resultiert daraus die x-fache Energieplus-
Qualität im Hinblick auf Effizienz, Komfort 
und Sicherheit.

  Roth Original-Tacker® Ex-Klips für  
rundum Energieübertragung

Wissenschaftliche Untersuchungen und 
Testreihen belegen nun die Energieeffizienz 
des Roth Original-Tacker® Ex-Klips sowie die 
Vorteile seiner Rohranhebefunktion. 
Die unabhängigen Studien des Instituts für 
methodische Analysen bestätigen die hohe 
Praxistauglichkeit und Normkonformität des 
Roth Original-Tacker® Ex-Klips. Im Vergleich 
zum Stand der Technik vergleichbarer Rohr-
befestigungen weist der Ex-Klips energeti-
sche, physikalische und statische Vorteile 
im Gesamtsystem der Fußbodenheizung auf.

bis zu 15 %kürzere Au�eizzeit*

wissenscha�lich

bestätigt
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  Ideale Thermodynamik

Gegenüber auf der Dämmschicht liegenden 
Rohren führt der Roth Original-Tacker® 
Ex-Klips zu einer deutlichen Verbesserung 
der Thermodynamik. Die Rohranhebung 
beim Ex-Klips ermöglicht ein vergleichsweise 
schnelleres Reaktions- und Regelverhalten 
der Fußbodenheizung bei Temperatur-
Veränderungen des Sollwertes. Messungen 
zeigen, dass der Fußbodenaufbau durch 
die Rohranhebefunktion bis zu 15 Prozent 
schneller aufheizt*. Bei gleichbleibender 
Leistungsabgabe der Fußbodenheizung 
können daher beim Einsatz des Ex-Klips die 
Vorlauftemperatur und die Energiekosten 
entsprechend reduziert werden.

  Roth Original-Tacker®-System –  
von Profis für die Praxis!

Bei ordnungsgemäßer Verarbeitung des 
Roth Original-Tacker®-Systems ist die 
Dämmschichtabdeckung ausreichend dicht 
gegen den flüssigen Estrich – die werkstoff-
spezifischen Trittschalleigenschaften der 
Dämmung werden daher nicht beeinträch-
tigt. Die Dämmschichtabdeckung eines 
Fußbodenaufbaus mit Roth Original-Tacker®-
System entspricht den Normanforderungen 
der DIN 18560.

  Verbesserte Statik des Estrichs

Neben der idealen Energieverteilung wirkt 
die Rohranhebefunktion positiv auf die 
Statik der lastverteilenden Estrichkonst-
ruktion, wodurch höhere Verkehrslasten 
möglich sind und geringere Verformungen 
bei gleicher Estrichstärke entstehen.

  Made in Germany

Wir entwickeln und fertigen alle System-
komponenten für das Roth Original-Tacker®-
System in Deutschland. Roth gehört mit 
seinen Flächen-Heiz- und Kühlsystemen zu 
den deutschen Weltmarktführern.

Zulassungs-Nr. 7F083
Zulassungs-Nr. 7F087

Durch die Rohranhebefunktion kann der Estrich unter das Rohr fließen, sodass er es vollständig umgibt. Dies sorgt für eine ideale Übertragung und Verteilung der Wärme 
und Kühlung und damit für das Plus an Effizienz und Komfort.

Auch im rauen Baustellenbetrieb muss das seit jahr-
zehnten bewährte System nicht mit Samthandschuhen 
angefasst werden.

* je nach Raumbeschaffenheit und Aufbaukonstruktion

patentierte Rohranhebung

einzigartige Schneidenfunktion
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Roth Original-Tacker® Ex-Klips

OPATENTOWANA SPINKA Ex-Klips

A B S O L U T N A  N O W O Ś Ć
NA RYNKU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

podwójne haczyki
mocujące do izolacji

opatentowana geometria
wewnętrznych skrzydełek
z funkcją unoszenia rury

Dzięki specjalnej, opatentowanej przez firmę Roth konstrukcji, spinka Ex-Klips pozwala na zmniejszenie temperatury zasilania 
instalacji ogrzewania podłogowego, co przekłada się na niższe koszty jego eksploatacji. Wszystko dzięki elementom spinki 
Ex-Klips, które delikatnie unoszą rurę grzewczą nad powierzchnię izolacji poziomej, umożliwiając tym samym wlanie się 
jastrychu pod rurę. Pozwala to na szybsze, a więc bardziej wydajne nagrzewanie posadzki-jastrychu. Nawet do 15%
szybciej od tradycyjnych rozwiązań.

Podwójne dolne haczyki mocujące stanowią komfort i bezpieczeństwo instalacji. Mocowanie spinki do izolacji jest bowiem na 
tyle trwałe, że rura mocno trzyma się podłoża, nie wyrywa się i nie odskakuje.

Wymiarowanie jastrychu na warstwie izolacji termicznej w sytuacji, gdy rura zatopiona jest w grubości jastrychu, w dalszym 
ciągu jak przy zwykłej spince, tzn. z rurą leżącą bezpośrednio na izolacji, odpowiada normie DIN 18560-2 i zależy od spoiwa, 
odpowiednich obciążeń użytkowych oraz stosowanych okładzin.

Zgodnie z tabelą 1 w/w normy (obciążenia do 2 kN/m2) „Jastrychy w połączeniu z okładzinami ceramicznymi” stosuje się następujące grubości jastrychu nad rurą:

jastrychy cementowe  min. 45 mm
jastrychy anhydrytowe konwencjonalne  min. 45 mm
jastrychy anhydrytowe lane  min. 40 mm

Rozkład temperatury w posadzce na przykładzie zwykłej spinki i Ex-Klips

Ex-Klipszwykła spinka
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