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ecoTEC pure 

Ponieważ  wybiega w przyszłość.Ogrzewanie Chłodzenie Energia odnawialna

Nowość w ofercie Vaillant: ecoTEC pure – kondensacyjny kocioł gazowy

Korzyści: 

  wysoka efektywność energetyczna
  oszczędność energii – dzięki optymalizacji pracy systemu ogrzewania
  sprawdzona technologia kondensacji
  modulacja 1:2,8 (przy pracy na c.o.)
  wyprodukowany według wymagań Dyrektywy ErP
  system Aqua Comfort i Power Plus

Więcej informacji na www.vaillant.pl
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ZADAWAJ ZAWSZE  
WŁAŚCIWE PYTANIA.
Aby znajdować zawsze innowacyjne odpowiedzi.

Tylko ten, kto nieprzerwanie, od ponad 115 lat, potrafi odkrywać się na nowo, zdoła sprostać 
wymaganiom stałego zapewnienia najwyższej jakości. Tworząc nieustannie nowe produkty 
dajemy naszym klientom wyraźną przewagę w ich codziennej pracy, zarówno poprzez oszczęd-
ność czasu, jak i większe bezpieczeństwo. Wynalezienie technologii zaprasowywania miedzi 
czy profilu SC-Contur to tylko dwa z wielu przykładów, które najlepiej tego dowodzą.  
Viega. Connected in quality.
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Seminarium o kogeneracji podczas InEnerg 

W dniu 11 kwietnia 2017 r. w ramach targów InEnerg OZE 
+ Efektywność Energetyczna odbędzie się seminarium 
„Przyszłość Kogeneracji w Polsce”. Planowane tematy:
- kogeneracja w Polsce – stan obecny, potencjał i kie-
runki rozwoju,

- ramy prawne dla rozwoju kogeneracji w Polsce; Koge-
neracja przez pryzmat znowelizowanej ustawy o OZE,
- inwestycje kogeneracyjne w elektrociepłowniach,
- wykorzystanie kogeneracji w biogazowni rolniczej.
Więcej

De Dietrich z nowym serwisem www

W połowie stycznia firma De Dietrich uruchomiła pod 
adresem www.dedietrich.pl nową główną stronę inter-
netową. Każdy użytkownik jeszcze łatwiej znajdzie na 
niej komplet najważniejszych informacji o firmie i jej 
produktach. 
W serwisie znalazły się treści przydatne zarówno dla 
klientów końcowych, jak i profesjonalistów: instalato-
rów, serwisantów, projektantów i partnerów handlo-

wych. Zaprezentowane zostały urządzenia techniki do-
mowej, techniki komercyjnej, wyposażenie systemów 
grzewczych i solarnych, a także wszelkie niezbędne do-
kumenty i narzędzia: cenniki, nowoczesne e-Katalogi, 
dokumentacja techniczna, komunikaty handlowe czy 
System Kart Gwarancyjnych. Za pośrednictwem witryny 
instalatorzy mogą również zapisać się na szkolenia. Na 
szczególną uwagę zasługują interaktywne funkcje wy-
szukiwania Autoryzowanych Punktów Sprzedaży, Autory-
zowanych Instalatorów oraz Autoryzowanych Serwisów.
– Przy projektowaniu nowej strony przyświecała nam 
idea stworzenia nowoczesnego narzędzia przystosowa-
nego do obecnie panujących trendów z zachowaniem 
wszystkich funkcjonalności znanych z poprzedniej wer-
sji serwisu – mówi Waldemar Matuszyński, Product Ma-
nager. – Mamy nadzieję, że nowa strona internetowa bę-
dzie pomocnym narzędziem popularyzującym marki De 
Dietrich, BAXI i Sofath. 
Strona jest obsługiwana przez wszystkie przeglądar-
ki internetowe i jest przystosowana do wszelkich urzą-
dzeń mobilnych.
Strony: www.dedietrich-kotly.pl, www.dedietrich-sola-
ry.pl, www.dedietrich-pompyciepla.pl, www.sofath.pl, 
www.baxi.com.pl, www.zaza2.dedietrich.pl, www.za-
mienne.dedietrich.pl pozostają aktywne i będą na bie-
żąco aktualizowane. 
Więcej informacji: www.dedietrich.pl

http://viega.pl/O-nas?wt_mc=display.markenkampagne.innovation
http://www.instalreporter.pl
http://www.inenerg.com/565.html
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Geberit On Tour 2016 – misja wypełniona 

Truck Geberit On Tour już po raz piąty przemierzył Polskę wzdłuż i wszerz. Pojawił się  
w 36 miejscowościach w kraju i stał się fachowym wsparciem dla ponad 500 instalatorów. 
Główną ideą towarzyszącą spotkaniom w ramach Geberit On Tour jest przekazywanie  
w kontaktach bezpośrednich rzetelnej wiedzy w przystępny sposób. 
Na pokładzie trucka Geberit On Tour znajdują się przykładowe instalacje, nowości oraz fla-
gowe produkty i rozwiązania Geberit, które można obejrzeć i przetestować. Dzięki takim 
wydarzeniom instalatorzy mogą poznawać nowoczesne rozwiązania z zakresu techniki sa-
nitarnej. Bogato wyposażona przyczepa Geberit On Tour sprawiła, że doradcy techniczni 
marki mogli w czasie spotkań prezentować temat systemów instalacyjnych w atrakcyjnej 
formie, między innymi za pomocą filmów instruktażowych i warsztatów. Odwiedzający mie-
li do dyspozycji mini warsztat, w którym mogli przećwiczyć poprawny montaż produktów. 
Finał akcji odbył się w Kielcach. W czasie ostatniego wydarzenia nie mogło zabraknąć du-
cha męskiej rywalizacji. Najbardziej aktywni instalatorzy z całej Polski mieli okazję przeżyć 
motoryzacyjną przygodę życia, czyli szkolenie z zakresu doskonalenia technik jazdy oraz 
indywidualna jazdę na torze wyścigowym. 
Na torze wyścigowym w Kielcach nie zabrakło także znacznie większych samochodów. 
Instalatorzy mogli zwiedzić Promo Truck Koło, Comfort Truck Geberit i Truck Geberit On 
Tour, by jeszcze bliżej poznać świat produktów Geberit, a także korzystać ze wszystkich 
zalet urządzeń Geberit AquaClean. W tej edycji Geberit On Tour zaprezentowano linię tych 
najnowocześniejszych toalet myjących. 

Trasa 2016 – samochód z przyczepą Geberit On Tour przejechał Polskę 
wzdłuż i wszerz

Firma Termet ogłosiła wyniki konkursu „Termet w obiek-
tywie”. Przedstawiamy zwycięzców:
1. Wojciech Stolarczyk

 2. Rafał Jędrzejkiewicz

3. Robert Frydrych
4. Kamil Ruth
5. Aneta Cichocka
6. Marcin Mroczek
7. Maciej Pajchrowski
8. Krzysztof Sumień
9. Katarzyna Gołębiewska
10. Krzysztof Włodarczyk
WYRÓŻNIENIA: Aneta Sterna, Firma Arlan

Wyniki konkursu  
„Termet w obiektywie”

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

miesięcznik informacyjno-techniczny nr 1 (149), styczeń 2011

Armatura Premium + Systemy

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

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

      
       

     
     

     
    

   
     

    
   

    
  

 
    

     
   

     
  

   
   

 

    
 

 
 

 
 
 

   
   

  
   

   
  

   

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

Innowacja + Jakość

Schemat instalacji
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Chiny wymieniają kotły węglowe na pompy ciepła

Wysokie stężenia zanieczyszczeń pyłowych w powie-
trzu atmosferycznym to wyzwanie, z którym boryka 
się nie tylko Polska. Jest to również bardzo istotny pro-
blem w Chinach, w których od lat podejmuje się szereg 
inicjatyw, by podnieść jakość powietrza. Rząd chiński 
postanowił m.in. wesprzeć pompy ciepła jako kluczo-
wą technologię w walce ze smogiem i niską emisją za-
nieczyszczeń w Pekinie. 

W Polsce pojawiła się szansa na rozwój rynkowy tej 
technologii ze względu na konieczność wymiany ko-
tłów węglowych złej jakości na kotły klasy 5 lub inne 
wysokoefektywne urządzenia grzewcze w ciągu kilku 
najbliższych lat. W styczniu br. Sejmik Województwa 
Małopolskiego jednogłośnie przegłosował przyjęcie 
uchwały antysmogowej, która ma szansę stać się sku-
tecznym narzędziem w walce z problemem niskiej emisji 
zanieczyszczeń. W myśl zapisów uchwały, w Małopolsce 

do końca 2022 roku wszystkie kotły, które nie są obję-
te żadną klasą parametrów emisyjnych muszą zostać 
wymienione, a do końca 2026 roku mają być usunięte 
z eksploatacji kotły na paliwa stałe 3 i 4 klasy. Małopol-
ska jest pierwszym województwem, w którym władze 
samorządowe przyjęły uchwałę antysmogową. Wiele 
wskazuje na to, że podobna uchwała zostanie przyję-
ta niebawem również w wo-
jewództwie śląskim i w kolej-
nych województwach. 
Zdaniem PORT PC w miejsce 
zlikwidowanych kotłów węglo-
wych częściej powinny być sto-
sowane pompy ciepła, które 
podobnie jak w Chinach mogą 
być kluczowym narzędziem do 
walki z zanieczyszczonym po-
wietrzem w Polsce. 
Jako jedne z nielicznych spo-
śród urządzeń grzewczych nie 
powodują żadnej niskiej emi-
sji zanieczyszczeń. Co więcej 
należą do grupy najbardziej 
efektywnych energetycznie 
urządzeń grzewczych (o naj-
wyższych klasach energe-
tycznych A++, A+++) oraz po-
zwalają skutecznie obniżyć 
emisję dwutlenku węgla do 
atmosfery. Wykorzystanie tej 
technologii w obszarach du-
żych aglomeracji miejskich  
i w obszarach wiejskich może 
przyczynić się do wyraźnej re-
dukcji emisji pyłu zawieszo-
nego PM 10 i PM 2,5 oraz ben-
zo(a)pirenu. 
Choć pompy ciepła należą 

do najczystszych technologii ogrzewania budynków,  
w polskich domach stosowane są wciąż sporadycznie. 
Odsetek nowych budynków jednorodzinnych z pom-
pą ciepła w układzie centralnego ogrzewania w Polsce 
stanowi ok. 7% (dla porównania w Szwecji odsetek ten 
wynosi 90%, w Szwajcarii czy Austrii ok. 80%). Zamiar 
polskiego rządu stworzenia specjalnych taryf energe-

tycznych dla urządzeń grzewczych, w tym pomp cie-
pła, jest krokiem przybliżającym zwiększenie zastoso-
wania tych urządzeń w Polsce. Przykład Chin pokazuje, 
że pompy ciepła również w Polsce mogą stać się klu-
czową technologią w walce z problemem niskiej emi-
sji zanieczyszczeń. 
(Źródło: PORT PC)

Spośród dostępnych w Chinach techno-
logii grzewczych pompy ciepła są najbar-
dziej efektywne, ponieważ nie obciążają 
dodatkowo sieci elektroenergetycz-
nej. Chińskie stowarzyszenie branżowe 
wspierające rozwój pomp ciepła (CHPA) 
szacuje, że w samym Pekinie w ubiegłym 
roku zainstalowano 180 000 sztuk pomp 
ciepła typu powietrze/woda, co więcej  
w roku 2017 przewidywane jest podwo-
jenie tej liczby. 

Pobierz wykresy „Źródła emisji 
Pm 10 w 2014 i szacowany 
rozkład miesięczny”

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

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

Pozostałe informacje do uzyskania w:
Oventrop Sp. z o. o. Bronisze, ul. Świerkowa 1B 05-850 Ożarów Mazowiecki
Tel. (22) 752 94 47
e-mail: info@oventrop.pl www.oventrop.pl
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Weź udział w nowym konkursie fotograficznym Ven-
ture wygraj lot w tunelu aerodynamicznym FLYSPOT  
w Warszawie. W dniach 23-01.17-23.02.2017 należy prze-
słać wykonane przez siebie zdjęcie urządzeń/urządze-
nia Venture Industries, które stanowi część istniejącej 
instalacji wentylacyjnej. Konkurs jest prowadzony za 
pośrednictwem strony internetowej www.powerofair.
com oraz fanpage Organizatora w serwisie społeczno-
ściowym Facebook. Zgłoszeniem do Konkursu jest wy-
pełnienie formularza zgłoszeniowego. Każdy Uczestnik 
może zgłosić do konkursu tylko jedno zdjęcie. Nagroda-
mi w Konkursie są vouchery na loty realizowane w tu-
nelu aerodynamicznym FLYSPOT w Warszawie 

Konkurs skierowany jest do studentów i absolwentów uczel-
ni wyższych technicznych w Polsce. Przedmiotem Konkursu 
jest wyłonienie najciekawszej pracy dyplomowej (magister-
skiej lub inżynierskiej) o tematyce wentylacyjno-klimatyza-
cyjnej uwzględniającej rozwiązania LINDAB. Do Konkursu 
można zgłaszać prace dyplomowe (inżynierskie lub ma-
gisterskie) złożone do obrony lub obronione w okresie od  
1 stycznia 2017 r. do 30 września 2017 r., które dotyczą 
tematyki wentylacji lub klimatyzacji oraz uwzględniają  
w treści rozwiązania LINDAB. Do Konkursu mogą przystąpić 
studenci i absolwenci uczelni wyższych technicznych  
w Polsce, którzy są autorami Pracy Dyplomowej. Praca Dy-
plomowa może być zgłoszona wyłącznie przez jej autora.  
Do Konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie prace dy-
plomowe napisane w języku polskim lub angielskim.
Więcej

Konkurs na najciekawszą 
pracę dyplomową

Regulamin konkursu jest dostępny
pod adresem: www.lindab.pl

Zasady:
Napisz pracę dyplomową o tematyce wentylacji lub 
klimatyzacji, uwzględnij w niej rozwiązania Lindab 
i prześlij na adres jakub.jankowski@lindab.com.

Kryteria oceny prac:
Prace będą oceniane pod względem trafności Prace będą oceniane pod względem trafności 
wniosków, innowacyjności rozwiązań i stopnia 
udziału treści związanych z produktami Lindab 
w ramach całej pracy.

Termin nadsyłania prac: 30.09.2017

Rozstrzygnięcie konkursu: 31.10.2017
Tablet Samsung o wartości do 500 zł

+ roczna licencja CADvent o wartości 1 200 zł

Laptop Lenovo o wartości do 3 000 zł
+ roczna licencja CADvent o wartości 1 200 zł

1x Nagroda główna

3x Nagrody dodatkowe

Konkurs
na najciekawszą pracę dyplomową

l indab  |   we simplify construction

Konkurs fotograficzny Venture

Marka Purmo, która wchodzi w skład koncernu Rettig 
Heating, obchodzi w tym roku okrągły jubileusz. Nowo-
czesne grzejniki oraz systemy ogrzewania podłogowego 
Purmo obecne są w polskich domach od 25 lat, jednak 
historia firmy rozpoczęła się już w XVIII wieku.
Rodzina Rettigów uruchomiła swoją pierwszą fabrykę 
tytoniu w Danii w latach 70. XVIII wieku, ale już po kil-
ku latach zaangażowała się z wielkim powodzeniem  
w przemysł okrętowy oraz produkcję żelaza. Wizja roz-
woju firmy miała wpływ na przeniesienie jej do Finlan-
dii, gdzie z czasem Rettig stał się także jednym z czoło-
wych producentów piwa w tym kraju. 
W latach 70. XX wieku koncern przejął niewielką fabrykę 
grzejników Purmo, którą zmodernizował i zautomatyzo-
wał. W krótkim czasie grzejniki stały się najbardziej po-
szukiwanym produktem w Finlandii i rozpoczął się ich 
europejski eksport. W kolejnych latach dalsze inwesty-
cje zaowocowały otwarciem nowych fabryk w Szwe-

cji, Belgii, Irlandii, Niemczech i Polsce. Po ponad 200 
latach działalności koncern nadal jest firmą rodzinną, 
zarządzaną zgodnie z wartościami, którymi kierowali 
się jego założyciele. 
Dzisiaj Rettig Heating jest największym europejskim 
producentem grzejników oraz systemów ogrzewania 
podłogowego i systemów rurowych, dostarczającym 
produkty do ponad 50 krajów. Polska odgrywa szcze-
gólną rolę w strategii rozwoju firmy w Europie Środko-
wo-Wschodniej. To właśnie w Rybniku zlokalizowana jest 
największa i najnowocześniejsza fabryka Rettig Heating, 
w której produkowanych jest rocznie około 2,5 miliona 
najwyższej jakości grzejników. W polskich domach od 
25 lat obecne są grzejniki: płytowe, łazienkowe, deko-
racyjne, konwektorowe, kanałowe, kolumnowe, elek-
tryczne oraz ogrzewanie płaszczyznowe wyposażane 
w innowacyjny system rurowy. 
Rettig Heating jest firmą, która powstała z pasji, co cały czas 

jest widoczne w za-
kresie designers- 
kich pomysłów oraz 
precyzyjnych roz-
wiązań technolo-
gicznych. 
Pasja to ludzie, dlate-
go w roku jubileuszo-
wym pracownicy 
Purmo postanowi-
li podzielić się tym, 
co ich inspiruje i do-
starcza energii na co 
dzień do pracy. 
W ten sposób po-
wstał specjalny ka-
lendarz na rok 2017, 
prezentujący 12 pra-
cowników Purmo  
i ich pasje.

25 lat Purmo w Polsce

http://www.instalreporter.pl
http://www.lindab.com/pl/pro/do-pobrania/pages/konkurs-na-najciekawsza-prace-dyplomowa.aspx
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Buderus z wyróżnieniem SUPER MARKA 2017

Marka Buderus została wyróżniona tytułem SUPER MARKA 2017 – Jakość, Zaufa-
nie, Renoma. Jest on przyznawany markom o największym potencjale rozwo-

ju obecnym na polskim rynku.
Organizatorzy programu SUPER MARKA 2017 prowadzonego pod patronatem 
Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, po raz ósmy przepro-
wadzili badania rynkowe mające na celu określenie wartości, aktywności 
i rozpoznawalności poszczególnych brandów. Przedmiotem analiz objęte 
zostały między innymi: pozycja rynkowa marki i jej siła, jakość prezento-

wana przez dany produkt lub usługę oraz stopień zaufania konsumentów.
Badania dowiodły, że Buderus jest postrzegany przez klientów i branżę  

w Polsce jako marka o silnej pozycji, która stawia na innowacje i rozwój oraz 
najwyższy poziom obsługi klienta.

Koniunktura w budownictwie – 
nadal negatywne oceny

Oceny koniunktury w budownictwie pozostają negatyw-
ne, ale w styczniu były korzystniejsze niż przed miesią-
cem i przed rokiem - wynika z badania GUS. 
W styczniu ogólny klimat koniunktury w budownictwie 
kształtuje się na poziomie -9,8 (przed miesiącem -17,4). 
Poprawę koniunktury sygnalizuje 14,5% przedsiębiorstw, 
a jej pogorszenie 24,2% (przed miesiącem odpowied-
nio 8,4% i 25,8%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, 
że ich sytuacja nie ulega zmianie.
Z badania wynika, że redukcje zatrudnienia mogą być 
mniej znaczące od planowanych w grudniu. Zapowia-
dany jest niewielki spadek cen robót budowlano-mon-

tażowych, najmniej znaczący od sierpnia 2011 r. Spośród 
badanych podmiotów 24,9% planuje prowadzenie prac 
budowlano-montażowych za granicą. Styczeń jest szó-
stym z kolei miesiącem, w którym dyrektorzy tych przed-
siębiorstw spodziewają się spadku portfela zamówień na 
roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych.
W styczniu 15,7% przedsiębiorstw budowlanych oce-
nia swoje aktualne moce produkcyjne (przy posiada-
nym portfelu zamówień i przewidywanych zmianach 
popytu) jako zbyt duże, 72,2% jako wystarczające,  
a 12,1% jako zbyt małe.
PAP

Vaillant z nowym 
tytułem

Marka Vaillant zdobyła tytuł Srebrnej Budow-
lanej Marki Roku 2016 w kategorii pomp cie-
pła wśród firm wykonawczych branży bu-
dowlanej.
Opinie i preferencje wykonawców na temat 
marek produktów budowlanych, których uży-
wają na co dzień, to niezależne kryterium two-
rzenia klasyfikacji Budowlana Marka Roku.
Otrzymany tytuł potwierdza, iż jakość produk-
tów i rozwiązań systemowych Vaillant oraz po-
ziom współpracy z wykonawcami stoją na naj-
wyższym poziomie.
Szczególnym powodem firmy do radości jest 
znaczący wzrost wyników w każdej z trzech 
kategorii, w porównaniu z rokiem 2015, co po-
kazują wykresy.

http://www.instalreporter.pl
http://www.klimatyzacja.pl
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Geberit inwestuje w Ozorkowie

W poniedziałek 30 stycznia odbyło się uroczyste wrę-
czenie 10 nowych zezwoleń na działalność w Łódz-
kiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Firma Geberit 
przeznaczy ponad 71 mln zł na rozbudowę zakładu 
w Ozorkowie. Realizacja inwestycji przewidziana jest 
na lata 2017-2021 oraz zakłada stworzenie nowych 
miejsc pracy. 
„Nasza fabryka zlokalizowana w Ozorkowie, dzięki tej 
inwestycji zyska nowe moce produkcyjne i poszerzy 
asortyment oferowanych produktów. Stworzymy nowe 
miejsca pracy zarówno dla kobiet, jak mężczyzn. Pragnę 
podziękować wszystkim partnerom, którzy przyczynili 
się do tej inwestycji, przede wszystkim przedstawicie-
lom ŁSSE oraz władzom miasta Ozorków” – powiedział 
podczas uroczystości Stefan Paczos, dyrektor fabry-
ki Geberit w Ozorkowie. Geberit produkuje w Ozorko-
wie kabiny prysznicowe, wanny oraz brodziki akrylo-
we. Dzięki nowej inwestycji asortyment wzbogaci się  
o elementy instalacji wodnych i gazowych wykonanych 
ze stali nierdzewnej, stali węglowej, miedzi oraz stopu 
miedzi, niklu oraz żelaza i mosiądzu.

REGION – pierwszy nabór w ramach nowego programu NFOŚiGW

Od 1 lutego do 29 września br. Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie przyjmował 
wnioski w ramach programu priorytetowego „SYSTEM – 
Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wod-
nej realizowanych przez partnerów zewnętrznych. Część 
2) REGION”. Planowana łączna alokacja środków na 2017 r.  
to 200 mln zł, w tym dla funduszu podstawowego –  
50 mln zł, dla zobowiązania wieloletniego „OZE i efek-
tywność energetyczna” – 116 mln zł, a dla zobowiązania 
wieloletniego „Gospodarowanie odpadami” – 34 mln zł. 
Beneficjentami programu będą wojewódzkie fundusze 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które indywi-
dualnie określą beneficjentów końcowych programu.
Dofinansowywanie w ramach programu REGION obej-
mie wszystkie typy przedsięwzięć z zakresu ochrony 
środowiska lub gospodarki wodnej ujęte w planach 
działalności WFOŚiGW, w formie preferencyjnej, nisko-
oprocentowanej pożyczki.
Planowana łączna alokacja środków na 2017 r. wyno-
si do 200 mln zł, w tym: dla funduszu podstawowego –  
50 mln zł na projekty wodno-kanalizacyjne; dla zobo-
wiązania wieloletniego „OZE 

i efektywność energetyczna” – 116 mln zł np. na dzia-
łania antysmogowe, na instalacje fotowoltaiczne, czy 
też na termomodernizację, a dla zobowiązania wielo-
letniego „Gospodarowanie odpadami” – 34 mln zł m.in. 
na usuwanie azbestu.
Biorąc pod uwagę, że warunki udzielania dofinanso-
wania beneficjentom końcowym będą określały po-
szczególne wojewódzkie fundusze, uwzględniając przy 
tym uwarunkowania regionalne, zarezerwowane środ-
ki przyczynią się zarówno do realizacji istotnych przed-
sięwzięć o charakterze lokalnym, które nie mogą zostać 

sfinansowane w ramach programów z aktualnej oferty 
NFOŚiGW, jak i pełnego wykorzystania dostępnych dla 
Polski środków europejskich, co jest jednym z priory-
tetów wspólnej strategii działania Narodowego Fundu-
szu i wojewódzkich funduszy.
Treść programu priorytetowego „SYSTEM – Wsparcie 
działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej re-
alizowanych przez partnerów zewnętrznych. Część 2) 
REGION” w 2017 r. wraz z regulaminem naboru wnio-
sków dostępne są na stronie internetowej Narodowe-
go Funduszu.

SBS – program lojalnościowy Integris+ 2017 
już wystartował

Integris+ 2017 to program lojalnościowy i promocyjny 
dedykowany klientom hurtowni Grupy SBS. Tutaj uczest-
nik dostanie zarówno coś, co wesprze go w codziennej 
pracy (narzędzia, elektronarzędzia, akcesoria), jak i wy-
brany przez siebie sprzęt RTV i AGD.
Jak działa Integris+ 2017?
•	Instalator,	 firma	wykonawcza	 lub	 firma	handlowa	 
w wybranej hurtowni Grupy SBS kupuje produkty do-
stawców będących Partnerami Programu (40 marek)
•	Uczestnik	przychodzi	na	specjalne	spotkanie	organi-
zowane przez Hurtownię.
•	Uczestnik	otrzymuje	nagrodę	z	rozbudowanego	kata-
logu nagród.
W Integris+ 2017 do rozdania są tysiące nagród – narzędzi 
ręcznych, elektronarzędzi, akcesoriów oraz bonów na za-
kup sprzętu RTV i AGD. W dowolnym momencie trwania 
programu istnieje możliwość dodawania nowych nagród. 
Bywają bowiem sytuacje, iż pośród narzędzi dostępnych  
w katalogu nie znajduje się to, które jest klientowi potrzeb-

ne. Wtedy kontaktuje się on z hurtownią podając informację  
o wybranym narzędziu, a SBS dokłada je do puli nagród.
www.integrisplus.pl

http://www.instalreporter.pl
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Nowiutka instalacja rurowa… 
już zamarznięta i cieknie

Inwestor: Jestem na etapie budowy domu o po-
wierzchni ok. 250 m2. W połowie listopada 2016 r. 
wykonywana była we wszystkich pomieszczeniach 
instalacja ogrzewania podłogowego zakończona pró-
bą ciśnieniową wodną, a następnie zrobiona zosta-
ła wylewka. Instalator ogrzewania zalecił, aby zaku-
pić piec typu „koza” do wygrzewania wylewek. Piec 
został zakupiony i codziennie było w nim palone.  
W tym samym czasie dom był ocieplany z zewnątrz 
styropianem. W połowie stycznia planowany był mon-
taż pompy ciepła, która miała zasilać ogrzewanie  
w całym budynku. Na początku miesiąca instalator 
przyjechał na budowę proponując, aby usunąć wodę  
z układu ogrzewania z racji mrozów i opóźnienia w pla-
nowanym terminie instalacji urządzeń. Następnego 
dnia dostałem informację, że układ jest zamarznięty, 
nie ma możliwości spuszczenia wody i trzeba czekać, 
aż wszystko rozmarznie. 20 stycznia rozpoczęły się pra-
ce ocieplania poddasza i strychu. Po kilku dniach na 
poddaszu w kilku pomieszczeniach zaczęły pojawiać 
się plamy na podłodze. Prawdopodobnie są one wy-
nikiem uszkodzeń w układzie ogrzewania, który roz-
marzł, a w którym znajdowała się woda.
W związku z dość dużymi uszkodzeniami (łącznie jest 
ok. 12 miejsc, w których widać plamy wody) chciałem 

zapytać, czy Pan będzie w stanie odnieść się do odpo-
wiedzialności za powstałe uszkodzenia? W rozmowie  
z wykonawcą dostałem informację, że jeśli w domu by-
łoby palone w piecu i mimo braku ocieplenia wewnętrz-
nego poddasza oraz strychu do domu nie powinien do-
stać się mróz. Sprawdziłem temperaturę zewnętrzną  
w grudniu, przez kilka dni wynosiła ona ok. -17°C.

Marcin Kotarski: W opisie nie znalazłem wzmian-
ki, czy zakupił Pan produkty marki Purmo, więc nie 
wiem czy mam się odnieść do zaistniałej sytuacji w 
charakterze doradczym, czy jako reprezentant firmy 
Rettig Heating. Jeśli to drugie, proszę o złożenie ofi-
cjalnej reklamacji. Jeśli pierwsze, to z opisu wynika, że 
rury zostały zamrożone. W przypadku rur Purmo, któ-
re są wykonane z tworzywa PE-X, PE-RT lub ich kom-
binacji z wkładką aluminiową PE-RT/Al/PE-RT, niedo-
puszczalne jest ich zamrożenie, ponieważ skutkuje to 
uszkodzeniem i perforacją ścianek. Jeśli niestety taka 
sytuacja zaistnieje, najprostszym sposobem napra-
wy rury jest zastosowanie złączki naprawczej. Jednak  
w sytuacji całkowitego zamrożenia instalacji, do której 
doszło w Pańskim domu, nastąpiło wielokrotne uszko-
dzenie rur. Z technicznego punktu widzenia można te 
miejsca odszukać i naprawić, jednak w praktyce istnie-
je ryzyko, że miejsc naruszenia struktury ścianek rury 
(ale jeszcze nie przebicia) jest więcej i mogą się one 
ujawniać później, w trakcie pracy systemu ogrzewania 
podłogowego pod wpływem temperatury i ciśnienia.
Całkowite zamrożenie instalacji wiąże się niestety ze 
zniszczeniem rur i utratą gwarancji. Jedynym rozwią-

zaniem dającym pewność, że instalacja będzie dzia-
łała bez zarzutów w przyszłości, jest demontaż uszko-
dzonych rur i ponowne ułożenie nowych.

Inwestor: Czy Pan jako wieloletni ekspert w dzie-
dzinie instalacji ogrzewania podłogowego będzie  
w stanie ustosunkować się, czy instalacja, która zo-
stała napełniona wodą w połowie listopada 2016, wy-
grzewana jedynie piecem typu koza, w domu 250 m2  
ocieplonym z zewnątrz styropianem bez ocieple-
nia poddasza oraz strychu miała prawo zamarznąć 
w okresie zimowym, gdy panowała przez kilka dni 
temperatura w granicach -20°C?

Marcin Kotarski: Nie jestem w stanie odpowiedzieć 
na to pytanie. Żeby to stwierdzić, niestety trzeba by 
prowadzić stały monitoring temperatury w budynku.
Fakt jest natomiast taki, że instalacja zamarzła, więc ogrze-
wanie nie spełniło swojej roli i doprowadziło do tej sytu-
acji. Pozostawienie napełnionej instalacji w niezamieszka-
łym budynku, bez profesjonalnego źródła ciepła zawsze 
wiąże się z ryzykiem. Dlatego na czas budowy instalację 
w takiej sytuacji napełnia się glikolem (roztwór o tempe-
raturze zamarzania -20°C) lub po prostu opróżnia.

Inwestor: Potwierdził Pan w 100% to, co powiedział 
kierownik budowy, który był na inspekcji budynku.
Instalator za to twierdzi, że w instalacji mogła być woda, 
ale ja zaniedbałem kwestię ogrzewania budynku.
W dniu wczorajszym została wykonana próba ciśnie-
niowa 10 bar, która wykazała, że instalacja jest w wie-
lu miejscach uszkodzona. Uważam, że w takim wy-
padku cała instalacja zarówno na parterze, jak i na 
piętrze powinna zostać wymieniona na nową. 

Marcin Kotarski: Pozostawienie wody w instalacji 
nie jest zabronione. Jednak mając świadomość, że 
instalacja jest napełniona, należy zadbać o ogrze-

wanie budynku i utrzymanie dodatniej temperatury.
Tak jak napisałem wcześniej: punktowe naprawia-
nie uszkodzonej rury jest dopuszczalne. Dzieje się 
tak wtedy, gdy mamy do czynienia z uszkodzenia-
mi mechanicznymi (przecięcie, przewiercenie, etc.), 
wystarczy więc naprawa uszkodzeń.
Jednak w sytuacji zamrożenia rur, należy wziąć pod 
uwagę ryzyko uszkodzeń ukrytych, które mogą się 
ujawnić później w trakcie pracy systemu grzewcze-
go. Zalecam więc wymianę wszystkich rur.

Inwestor: Czy mógłby Pan podać, jaką najniższą 
temperaturę powinny wytrzymać rury ogrzewa-
nia podłogowego np. firmy Purmo? Czy producent  
w ogóle bierze pod uwagę, że mogą one zamarznąć?

Marcin Kotarski: Rury Purmo, jeżeli są napełnione 
wodą i pod ciśnieniem, ulegną zniszczeniu przy tem-
peraturze poniżej 0°C (zamarzająca woda przebije 
ściankę rury). Temperaturę pracy rur można obniżyć 
do -20°C, napełniając je roztworem glikolu etyleno-
wego lub propylenowego (30%). Rury niewypełnio-
ne wodą (puste) wytrzymują ujemne wartości tem-
peratury nawet do -100°C (np. PexPenta PE-Xc).

Inwestor: Czy napełnienie obiegu wodą pod ciśnie-
niem 10 bar i utrzymywanie go przez kilka godzin 
daje pewność, że obieg nie jest uszkodzony, jeśli ci-
śnienie utrzymuje się na stałym poziomie?

Marcin Kotarski: 
W przypadku zamroże-
nia niestety nie. W trak-
cie pracy instalacji może 
się okazać, że naruszo-
na struktura ścianki do-
prowadzi do pęknięcia 
i jej perforacji.

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

Od redakcji
Kilka dni temu zwrócił się do nas inwestor, w domu 
którego zamarzła nowa instalacja podłogowa z proś-
bą o kontakt z autorem publikacji o ogrzewaniu 
płaszczyznowym. Poniżej prezentujemy autentyczną 
rozmowę mailową między nim i marcinem Kotarskim 
zajmującym się ogrzewaniem podłogowym w firmie 
Rettig Heating. Dziękujemy marcinowi Kotarskiemu 
za poświęcony czas na udzielenie odpowiedzi.

http://www.instalreporter.pl
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4. Jaka jest jednostkowa moc grzewcza kotła? 
Należy odczytać moc grzewczą z protokołu wykonywanego np. przy 
okazji analizy spalin lub z tabliczki znamionowej kotła, a następnie 
podzielić ją przez przez powierzchnię ogrzewaną domu, aby uzyskać 
wartość wskaźnikową W/m2.
Przewymiarowanie mocy grzewczej kotła, szczególnie gdy jest 
on starszego typu (stałotemperaturowy), negatywnie wpływa na 
sprawność jego pracy. Problem za dużej mocy grzewczej kotła 
pojawia się także po przeprowadzeniu docieplenia starego budynku.
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5. Jaką stratę tzw. kominową (%) wykazywał Twój kocioł 
podczas przeglądu serwisowego (analizy spalin)? 
Przy okazji przeglądów należy wykonywać analizę spalin, która określa 
także tzw. stratę kominową. Wskazuje ona, jaki procent mocy grzewczej 
jest tracony w wyniku nadmiernej temperatury i niecałkowitego procesu 
spalania. W niektórych krajach analizę wykonuje co 2÷3 lata kominiarz, 
który w razie potrzeby wydaje decyzję o konieczności wymiany kotła.

*jeżeli nie posiadasz protokołu z analizy spalin,
 należy przyjąć orientacyjną wartość straty spalinowej:
- kotły gazowe i olejowe kondensacyjne: 1÷2%
- kotły gazowe i olejowe niskotemperaturowe: 5÷7%
- kotły gazowe i olejowe stałotemperaturowe: 6÷10%
- stare kotły z temperaturą spalin powyżej 180oC: >10%
(dopuszczalna strata spalinowa w Niemczech: 11% (dla kotłów do 25 kW)

0

2

4

6

8

DO 7,9%

8,0 DO 8,9%

9,0 DO 9,9%

10,0 DO 10,9%

11,0% LUB WIĘCEJ

Podjęcie decyzji o wymianie systemu grzewczego nie 
jest łatwe. Pojawia się wówczas szereg dylematów, czy 
należy go do końca „wyeksploatować” i zmodernizo-
wać dopiero w momencie pojawienia się poważniej-
szej awarii, czy może dokonać tego wcześniej. Trud-
ne pytanie stawiane w takim momencie brzmi: na ile 
wcześniej przeprowadzić modernizację i w jakim za-
kresie. Także dla instalatora udzielenie takiej porady 
klientowi nie zawsze jest proste i jednoznaczne. 
Dodatkową wskazówkę dla podjęcia decyzji o mo-

dernizacji systemu grzewczego można uzyskać, od-
powiadając na szereg uporządkowanych pytań. Quiz 
nie zastąpi rzecz jasna szczegółowej analizy tech-
niczno-ekonomicznej, ale warto w pierwszym kroku 
wspólnie z użytkownikiem systemu dokonać prze-
glądu i oceny bieżącej sytuacji. Quiz skierowany jest 
do użytkowników starszych systemów grzewczych, 
gdzie z założenia źródłem ciepła jest kocioł grzew-
czy. Na podstawie liczby punktów z odpowiedzi, su-
gerowane są działania, jakie należy podjąć…

Kiedy wymienić ogrzewanie domu? Rozwiąż quiz, a uzyskasz odpowiedź 
Porada pochodzi z portalu EKO-BLOG firmy Vaillant 

www.eko-blog.pl

1. Jaki rodzaj kotła znajduje się w Twoim domu? 
W przypadku starszych kotłów najczęściej spotykanym rodzajem 
będzie kocioł stało-lub niskotemperaturowy. W obydwu typach kotła 
nie dochodzi do kondensacji pary wodnej i uzysku dodatkowej ilości 
ciepła. Kondensacyjne kotły gazowe uzyskują sprawność ponad 100% (w 
odniesieniu do wartości opałowej) i klasę ”A” efektywności energetycznej.
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2. Jaki rodzaj paliwa wykorzystywany jest do ogrzewania 
Twojego domu? 
Paliwa gazowe zapewniają najniższe emisje zanieczyszczeń 
podczas spalania. Jeżeli budynek nie ma podłączenia do sieci 
gazociągowej, pozostaje także możliwość wykorzystania energii 
elektrycznej. Pompa ciepła nie powoduje żadnych lokalnych emisji 
zanieczyszczeń i zapewnia najniższe koszty wytwarzania ciepła.
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3. Ile lat eksploatowany jest już kocioł w Twoim domu? 
Istotną informacją jest czas użytkowania systemu ogrzewania domu 
i podgrzewania wody. Ich trwałość jest zależna od bardzo wielu 
czynników. Jednym z najbardziej obciążonych urządzeń jest kocioł 
i jego podzespoły. Dodatkowo parametry starszych kotłów nie 
odpowiadają współczesnym standardom efektywności energetycznej, 
a czasem także bezpieczeństwa i komfortu użytkowania.
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10. Jaka jest jednostkowa moc elektryczna pompy obiegowej?
Należy odczytać moc elektryczną z tabliczki znamionowej pompy 
ciepła – dla wybranego stopnia pracy (obrotów) lub maksymalną 
w przypadku pompy wysokoefektywnej – w przeliczeniu na 
powierzchnię domu.
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11. Czy grzejniki w domu nagrzewają się równomiernie? 
Problemem starych instalacji grzewczych jest brak ich równoważenia 
hydraulicznego. Jeżeli np. grzejniki usytuowane bliżej kotła są 
wyraźnie cieplejsze od bardziej odległych, wybierz odpowiedź „Nie”.

*jeżeli nie znasz odpowiedzi wpisz 2 punkty
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12. Czy przeprowadzone zostało równoważenie hydrauliczne 
instalacji grzewczej (zawory regulacyjne)?
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13. Czy rury systemu ogrzewania w pomieszczeniach 
nieogrzewanych (np. piwnica) są zaizolowane cieplnie?
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6. W jaki sposób regulowana jest temperatura wody grzewczej 
na zasilaniu instalacji grzewczej? 
Nowoczesna automatyka pogodowa uzależnia temperaturę 
zasilania systemu grzewczego od temperatury zewnętrznej. 
Zwiększa to sprawność pracy nowoczesnych kotłów oraz pomp 
ciepła. Starsze systemy są często pozbawione takiej regulacji 
lub korzystają z podstawowej opcji – sterowania „pokojowego”.
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7. Czy wykorzystywany jest tryb nocny (z obniżoną 
temperaturą) pracy systemu ogrzewania? 
Możliwość pracy w trybie zredukowanym pozwala w ustalonych 
godzinach utrzymywać niższą temperaturę powietrza. Obniżenie 
temperatury jest zależne od konstrukcji budynku oraz czasu 
trwania takiego trybu. W energooszczędnych budynkach w ciągu 
kilku godzin nie dochodzi do większego schłodzenia powietrza niż 
1÷2oC.
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8. W jaki sposób podgrzewana jest ciepła woda użytkowa? 
Potrzeby cieplne dla podgrzewania wody użytkowej stanowią 
znaczący udział w bilansie energetycznym budynku. Sposób jej 
podgrzewania wpływa znacząco na koszty eksploatacji źródła 
ciepła. Należy zwrócić uwagę, czy zapewniona jest także wysoka 
sprawność pracy źródła ciepła poza sezonem grzewczym
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9. Jaki rodzaj pompy obiegowej pracuje dla instalacji grzewczej 
w Twoim domu? 
Dopiero nowsze wymagania ErP wprowadziły w ostatnich latach 
obowiązek stosowania pomp wysokoefektywnych, które zużywają 
kilkakrotnie mniej energii elektrycznej w porównaniu 
do tradycyjnych pomp stałoobrotowych.
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W zależności od sumy punktów uzyskanych z odpowiedzi można wskazać następujący tok postępowania 
dla danego systemu grzewczego. Analiza stanu systemu grzewczego ma charakter poglądowy. 
Dla pełnej oceny konieczne jest wykonanie przeglądu systemu bezpośrednio na miejscu przez fachowca 
(np. specjalistyczną firmą instalacyjną).

PODLICZ PUNKTY I SPRAWDŹ SWÓJ WYNIK:

Liczba punktów Wskazówka
0 do 12 punktów Twój system grzewczy domu jest w bardzo dobrym stanie. Możesz pomyśleć  

o jeszcze wyższym standardzie efektywności energetycznej z wykorzystaniem 
 energii odnawialnej poprzez zastosowanie np. kolektorów słonecznych.

13 do 26 punktów Twój system grzewczy domu wykazuje jedynie kilka niedomagań, które należy 
sprawdzić w ramach wykonania przeglądu serwisowego i konsultacji  
ze specjalistyczną firmą instalacyjną.

27 do 38 punktów Prawdopodobnie system grzewczy będzie wymagał w najbliższym czasie 
gruntownej modernizacji lub nawet wymiany. Należy się do tego przygotować  
i skonsultować wcześniej ze specjalistyczną firmą instalacyjną.

39 punktów  
i więcej

Twój system grzewczy nie spełnia minimalnych standardów technicznych,  
jest nieefektywny, a nawet niebezpieczny dla dalszej eksploatacji. Należy jak 
najszybciej podjąć decyzję o jego modernizacji lub wymianie.
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końca kwietnia 2017 r. Warto uwzględnić, w tym wy-
padku postulat, który eliminowałby możliwość mon-
tażu w kotłach spełniających wymagania nowych 
przepisów tzw. rusztów do górnego zasypu, który po-
zwalałby na spalanie paliw niespełniających norm 
jakościowych. 
b. Zgodnie z kolejną rekomendacją ma nastąpić pilne 
wprowadzenie rozporządzenia w sprawie norm jako-
ściowych dla paliw stałych, które powinno zostać przy-
jęte jeszcze w I kwartale 2017 r., po wpisaniu zmian 
do ustawy o monitorowaniu i kontroli jakości paliw.  
To rozwiązanie jest konieczne do wprowadzenia jesz-
cze przed rozporządzeniem dotyczącym kotłów na pa-
liwa stałe, żeby miało ono w ogóle sens praktyczny.

Dobór technologii grzewczej
Należy zwrócić szczególną uwagę, żeby przy okazji 
walki ze smogiem, tworząc odpowiednie przepisy, 
znowu nie wprowadzać niepotrzebnej rywalizacji 
pomiędzy technologiami. Najważniejszymi kryteria-
mi doboru technologii grzewczej są: 
- dostępność źródła ciepła i paliwa w danej lokali-
zacji i możliwość zastosowania w połączeniu z nim 
technologii bezemisyjnych, 
- minimalna ilość emisji szkodliwych substancji,  
a nie siła przebicia takiego czy innego lobby, które 
będzie udowadniać, że reprezentowana przez nich 
technologia jest tą jedyną właściwą i zasługującą 
na wsparcie decydentów. Inwestor powinien mieć 
wolny wybór, co do zastosowania niskoemisyjnego 
lub bezemisyjnego indywidualnego źródła ciepła 
lub przyłączenia się do istniejącej, bądź planowanej  
w przyszłości sieci c.o. 
Rozwiązania: 
a. Przygotowywane regulacje powinny preferować 
w pierwszej kolejności bezemisyjne źródła ciepła bez 
wskazywania na technologię, uwzględniając OZE: bio-
masę, geotermię głęboką, geotermię płytką, ciepło 
 z otoczenia, energię słoneczną w połączeniu z sezo-
nowymi magazynami ciepła. 
b. Możliwość wykorzystania doprowadzanych bądź 
istniejących już przyłączy gazowych jako 
niskoemisyjnego i ekonomicznego paliwa grzewcze-

go. Stosowanie kotłów kondensacyjnych, w połączeniu 
z dużą dostępnością stosunkowo taniego gazu ziem-
nego, byłoby też doskonałym uzupełnieniem nisko-
emisyjnych rozwiązań grzewczych na każdą kieszeń. 
Szersze wykorzystanie gazu ziemnego do ogrzewania 
zarówno w skali indywidualnej, jak w postaci instalacji 
systemowych byłoby z pewnością rozwiązaniem przy-
czyniającym się do redukcji emisji szkodliwych gazów 
w wyniku wytwarzania ciepła. 
c. Wykorzystanie istniejących sieci c.o. z położeniem 
szczególnego nacisku przed ich rozbudową na kon-
serwację i utrzymanie istniejącej infrastruktury, aby 
zapewnić przyłączonym już odbiorcom odpowied-
ni komfort zaopatrzenia w ciepła. W wypadku ciepła 
systemowego należy także wspierać projekty z wy-
korzystaniem lokalnych zasobów paliwowych i OZE,  
w kombinacji z sezonowymi magazynami ciepła. W wy-
padku przyłączania budynków do istniejącej sieci c.o. 
należy uniknąć błędów popełnionych w poprzednich 
latach, gdzie ustawodawca dał de facto prywatnym 
spółkom możliwość blokowania inwestycji opartych  
o indywidualne, bardziej w określonym przypadku efek-
tywne źródła ciepła. Wybór źródła ciepła przez inwe-
stora powinien się odbywać wyłącznie na zasadach 
wymienionych na wstępie w pkt a i b. 
d. Wykorzystanie niskoemisyjnych kotłów na paliwa sta-
łe kopalne spełniające wymagania 5. klasy wg PN-EN 
303-5:2012, przy założeniu, że będzie stosowane kwa-
lifikowane paliwo stałe, spełniające określone normy. 

Specjalna taryfa dla prądu do ogrzewania
Ministerstwo Energii zaproponowało, aby w ramach 
pomocy najuboższym, stworzyć program ogrzewa-
nia elektrycznego, gdzie stworzona by została spe-
cjalna taryfa do ogrzewania. 
Rozwiązanie: 
a. Należałoby ten pomysł potraktować kompleksowo. 
Wiadomo, że wszystkie gospodarstwa domowe mają 
dostęp do energii elektrycznej, co może pozwolić na 
szybkie wykorzystywanie tego źródła energii do ogrze-
wania. Być może w ten sposób można rozwiązać pro-
blem wykorzystania energii elektrycznej pochodzą-
cej z OZE. Zwiększenie zapotrzebowania na energię 

Jakość paliw
Głównym powodem występowania smogu obok emi-
sji spalin pochodzących z pojazdów, jest niska emisja 
pochodząca z ogrzewania urządzeniami niespełnia-
jącymi norm dotyczących wielkości emisji szkodli-
wych substancji oraz spalaniem w nich paliw, które 
są czystymi odpadami pochodzenia komunalnego, 
bądź paliwami niespełniającymi norm jakościowych 
– tzw. paliwa na bazie mułów węglowych czy węgla 

brunatnego. Niestety świadomość społeczeństwa, 
pomimo tendencji wzrostowej, jest w tym zakresie 
bardzo niska. SPIUG na prośbę Ministerstwa Rozwo-
ju i Finansów przygotował opinie na temat propo-
zycji projektu rozporządzenia w sprawie wymagań 
dla kotłów na paliwa stałe o mocy nie większej niż 
500 kW. Argumenty przedstawione w opinii zostały 
uznane i znalazły odzwierciedlenie w przygotowy-
wanych przepisach. 
Rozwiązania: 
a. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów zarekomen-
dował rządowi maksymalne przyspieszenie prac nad 
rozporządzeniem w sprawie wymagań dla kotłów na 
paliwo stałe. Przygotowane pod koniec września roz-
porządzenie powinno zostać przyjęte najpóźniej do 

Przez Polskę przetacza się dyskusja 
dotycząca sposobów ograniczenia 
smogu. Minister Rozwoju i Finansów 
Mateusz Morawiecki przygotował 
propozycje z rekomendacjami działań, 
jakie trzeba podjąć w związku z wysokim 
stężeniem zanieczyszczeń powietrza.  
Po analizie przedstawionych 
rekomendacji, Stowarzyszenie 
Producentów i Importerów Urządzeń 
Grzewczych chce w konstruktywny 
sposób zabrać głos w tej dyskusji  
i w ten sposób pomóc w rozwiązaniu 
tego problemy w przyszłości. 

Ograniczenie smogu 
w stanowisku SPIUG

Janusz starościk
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pozwoliłoby zagospodarować nadwyżki z energetyki 
wiatrowej czy fotowoltaiki. 
b. W połączeniu z lokalnymi źródłami energii – przed-
stawiona przez Ministerstwo Energii idea klastrów 
energetycznych, rozwijanie systemem magazynowa-
nia energii i ciepła, może dać w efekcie rozwiązanie, 
które pozwoli na wspólne działania energetyki syste-
mowej z wytwórcami energii z OZE. 
c. Należy pamiętać także, że część użytkowników, chęt-
nie by zainwestowała w pompy ciepła, mając do dys-
pozycji specjalną taryfę dla energii elektrycznej wy-
korzystywanej w pompach ciepła, potrzebnej jako 
uzupełnienie źródeł ciepła pochodzącego z otocze-
nia. Na pewno byłoby to rozwiązanie wychodzące na-
przeciw dużej grupie indywidualnych i instytucjonal-
nych inwestorów. 
d. Rozwój sezonowych magazynów ciepła, pozwala na 
renesans wykorzystania kolektorów słonecznych do 
ogrzewania, zarówno w skali domów jednorodzinnych, 
wielorodzinnych, jak także sieci ciepła systemowego. 

Instrumenty wsparcia dla ograniczenia 
niskiej emisji
Według przestawionego na Radzie Ministrów pro-
jektu, środki finansowe NFOŚiGW mają zostać prze-
znaczone na działania prowadzące do jak najszyb-
szej poprawy jakości powietrza w taki sposób, aby 
uzyskać „maksymalny efekt zdrowotny i ekologiczny 
z każdej złotówki poniesionych nakładów”. 
Rozwiązanie: 
a. Należałby powrócić do pomysłu stworzenia dedy-
kowanego instrumentu wsparcia dla bezemisyjnych 
źródeł ciepła, równocześnie zwracając na bezstron-
ność przyjmowanych kryteriów udzielania wsparcia. 
Głównym kryterium powinien być efekt końcowy uzy-
skany w wyniku realizacji projektu, w postaci elimina-
cji emisji szkodliwych substancji lub znaczącego (zde-
finiowanego) stopnia ograniczenia emisji.
Rząd opowiedział się także za włączeniem służb opie-
ki społecznej w działania na rzecz wsparcia wymia-
ny kotłów oraz termomodernizacji budynków osób 
ubogich. Poparł opracowanie, a następnie wdroże-
nie kompleksowej polityki publicznej zapewniającej 

optymalną ochronę wrażliwych grup społecznych 
przed „ubóstwem energetycznym”. 
Rozwiązanie: 
a. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby w programie 
wymiany kotłów uniknąć wymiany kotłów starych na 
nowe o zbliżonym poziomie emisji do poprzedniego, 
pozwalających np. na spalanie odpadów domowych. 
Program wymiany kotłów powinien obejmować wy-
mianę przestarzałych urządzeń bezklasowych na te 
spełniające najwyższe parametry, dodatkowo unie-
możliwiające spalanie odpadów i śmieci. 
b. Towarzyszącym programem pomocy mógłby być 
plan wsparcia dla podwyższenia efektywności ener-
getycznej ogrzewanego budynku, aby w znaczący spo-
sób ograniczyć zapotrzebowanie na ciepło przez eli-
minację strat ciepła z budynku. 

Efektywne wykorzystanie węgla
Należy zweryfikować wykorzystanie węgla jako pali-
wa energetycznego. Plan na Rzecz Zrównoważone-
go Rozwoju w wielu miejscach odwołuje się do inno-
wacyjności jako głównego atutu polskiej gospodarki 
w przyszłości. Polska ma tradycje i duży potencjał  
w zakresie przetwarzania węgla jako surowca che-
micznego w produkty końcowe bardziej zaawanso-
wane technologicznie w porównaniu do uzyskiwanej 
energii elektrycznej. Tego typu wykorzystanie węgla 
z pewnością byłoby bardziej efektywne i opłacalne  
z ekonomicznego punktu widzenia niż wykorzysty-
wanie węgla wyłącznie jako paliwa energetycznego. 
Nawet zastosowanie zaawansowanych technologii 
ograniczenia emisji gazów podczas spalania węgla, 
eliminuje te emisje tylko w pewnym stopniu, nie mó-
wiąc już o ekonomii, czyli kosztach z tym związanych 
oraz uzyskiwanej sprawności, nawet w wypadku tzw. 
wysokosprawnej kogeneracji. Tego typu zmiana struk-
tury pozyskiwania energii wymaga wielu lat potrzeb-
nych na przekształcenie energetyki z węglowej na 
bardziej przyjazną środowisku. Dlatego rozwój prze-
twórstwa chemicznego węgla, które pozwoliłoby na 
podniesienie opłacalności ekonomicznej wydoby-
wanego w Polsce surowca, powinien się znaleźć wśród 
priorytetów rozwoju naszego kraju.
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nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiąz-
kowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydo-
mową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania 
określone w przepisach odrębnych”. Ustawodawca 
uznaje przydomową oczyszczalnię ścieków za roz-
wiązanie zapewniające wystarczającą ochronę śro-
dowiska, czego nie możemy powiedzieć o szambie. 
W tym przypadku, nie istnieją żadne odstępstwa – 
taki obowiązek istnieje.

Formalności administracyjne 
zastosowania biologicznej 
przydomowej oczyszczalni ścieków

Inwestycja budowy przydomowej oczyszczalni ście-
ków, poprzedzona jest procedurami administracyj-
nymi wynikającymi z obowiązującego prawa: 

– budowlanego, 
– wodnego,
– ochrony środowiska.
W pierwszej kolejności należy mieć jednak na wzglę-
dzie główny wyznacznik – „zasadności”. Zarówno 
zbiorniki na nieczystości ciekłe, w tym przydomowe 
oczyszczalnie, mogą być stosowane tylko na dział-
kach budowlanych niemających możliwości przyłą-
czenia do sieci kanalizacyjnej, przy czym nie dopusz-
cza się ich stosowania na obszarach podlegających 
szczególnej ochronie środowiska i narażonych na po-
wodzie oraz zalewanie wodami opadowymi.1

Ostateczny wybór sposobu zagospodarowania ście-
ków powinien być poprzedzony analizą miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego zarówno 
dla realizacji obiektów oraz urządzeń dla tych obiek-
tów, aby nie kolidowały z planem i tym samym, aby 

Czy właściciele POŚ muszą się 
przyłączać do kanalizacji?

Techniczne przeciwskazania do budowy sieci mogą 
wynikać np. z ukształtowania terenu – znacznego od-
dalenia pojedynczych zabudowań lub istniejących 
spadków terenu, które wymagają instalacji dodat-
kowych urządzeń do przepompowywania ścieków. 
Kryterium ekonomicznego zaś proszę mylnie nie od-

nosić do niedysponowania wystarczającymi środka-
mi finansowymi inwestora na podłączenie nierucho-
mości. Ten warunek formalnie stanowią po prostu 
znaczne koszty budowy sieci kanalizacyjnej.
Po pewnym czasie, gdy ostatecznie powstanie infra-
struktura komunalna, a inwestor od dawna posiada 
już biologiczną przydomową oczyszczalnię ścieków, 
zgodnie z końcowym zapisem ww. ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach: „przyłączenie 

Utrzymanie czystości i porządku przez 
przyłączenie budynku do istniejącej 
sieci kanalizacyjnej, to obowiązek 
każdego właściciela nieruchomości. 
Ale w przypadku, gdy budowa sieci 
kanalizacyjnej jest technicznie lub 
ekonomicznie nieuzasadniona, 
nieruchomość należy wyposażyć  
w zbiornik bezodpływowy nieczystości 
ciekłych lub w przydomową 
oczyszczalnię ścieków (POŚ), zgodnie  
z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach.

Biologiczna POŚ  
– sporne wymagania

Zgodnie z prawem, planem zagospodarowania terenu 
i wymaganiami administracyjnymi

Justyna PytKowsKa 

Alternatywne urządzenia odprowadzające ścieki na terenach 
nieskanalizowanych

Zbiornik bezodpływowy – szambo to najprostszy, 
najbardziej powszechny, ale wbrew pozorom nie naj-
tańszy sposób rozwiązania odprowadzenia ścieków. 
Umożliwia wyłącznie gromadzenie odpowiedniej ilo-
ści ścieków do czasu wywiezienia ich taborem aseniza-
cyjnym do lokalnej oczyszczalni. Np. tradycyjne szam-
bo ze zbiornikiem o pojemności 10 m3, czteroosobowa 
rodzina przy normowym jednostkowym zużyciu wody,  
w tym ścieków w ilości 150 l/d, zapełni go w przeciągu 
2 tygodni i poniesie średni koszt 150 zł za wywóz, 
co daje w miesiącu 300 zł. Nic więc dziwnego, że ob-
serwujemy coraz mniejsze zainteresowanie budową 
nowych szamb, a te już istniejące, w przypadku gdy  
w dalszym ciągu istnieją uzasadnione względy tech-
niczne lub ekonomiczne uniemożliwiające przyłączenie 
się do kanalizacji zbiorczej, przechodzą modernizację 
– wymianę na biologiczną przydomową oczyszczalnię 
ścieków, ze wskazaniem na biologiczną. 

Biologiczna przydomowa oczyszczalnia ścieków – 
stanowi natomiast przebadane, technologiczne urządze-

nie budowlane gospodarki ściekowej terenów nieskana-
lizowanych. Praca urządzenia opiera się na skutecznych 
metodach oczyszczania ścieków, np. na zasadzie osa-
du czynnego lub/-i złoża zanurzonego, celem redukcji 
zanieczyszczeń obecnych w ściekach. Proces oczysz-
czania zachodzi zazwyczaj dwu- lub trójetapowo i re-
alizowany jest w jednym zbiorniku z wydzielonymi ko-
morami lub wielu zbiornikach. 
Pierwszy etap oczyszczania opiera się na beztlenowym 
podczyszczaniu, w którym zachodzą procesy sedymen-
tacji (osadzania) i flotacji (wypływania większych zanie-
czyszczeń). Drugi etap, tzw. biologiczny, zachodzi przy 
udziale tlenu. 
Wszystkie urządzenia biologicznych przydomowych 
oczyszczalni wprowadzonych na rynek europejski,  
w tym polski, posiadają obowiązek spełnienia wyma-
gań określonych normą zharmonizowaną PN-EN 12566-
3+A2:2013 Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej 
liczby mieszkańców (OLM) do 50 – Część 3: Kontenero-
we i/lub montowane na miejscu przydomowe oczysz-
czalnie ścieków.

1 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,  
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§ 34)
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miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go jest aktem prawa miejscowego).

Prawo c.d., czyli zgłoszenie 
budowlane POŚ

Nadrzędny dokument określający warunki, które 
należy spełnić przed realizacją inwestycji budowy 
przydomowej oczyszczalni ścieków, stanowi usta-
wa „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 z póź-
niejszymi zmianami.
W myśl art. 29 ww. ustawy, budowa przydomowej 
oczyszczalni ścieków nie wymaga pozwolenia na bu-
dowę w przypadku, gdy dobowa przepustowość nie 
przekracza 7,5 m3/d, podlega natomiast obowiązko-
wi zgłoszenia budowlanego.
Dodatkowo zgodnie z ustawą o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, inwestycja przydo-
mowej oczyszczalni ścieków nie wymaga również 
uzyskania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 
i zagospodarowania terenu.
Zgłoszenie budowlane realizowane jest poprzez od-
powiedni formularz3, który określa rodzaj, zakres  
i sposób wykonania robót wraz z terminem rozpo-
częcia robót. Do wniosku zgłoszenia należy dołą-
czyć również:
– druk oświadczenia o prawie dysponowania nieru-
chomością na cele budowlane3 (poparte numerem 
księgi wieczystej danej nieruchomości); 
– mapkę sytuacyjno-wysokościową4 z naniesioną lo-
kalizacją oczyszczalni; 
– i jeśli wymagane – pozwolenie wodnoprawne (przy 
odprowadzeniu ścieków do wód znajdujących się 
poza terenem będącym własnością Inwestora).
Istotę zgłoszenia stanowi również dokumentacja tech-
niczna producenta spełniająca rolę projektu i dekla-
racja zgodności producenta urządzenia o spełnieniu 
norm jakości odprowadzanych ścieków. 
Inwestor zobowiązany jest do dokonania procedu-
ry zgłoszenia w Wydziale Architektury i Budownic-
twa Starostwa Powiatowego na 30 dni przed rozpo-

częciem eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji 
oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właści-
wy do przyjęcia zgłoszenia w podanym terminie 30 
dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprze-
ciwu w drodze decyzji. Budowa nie może rozpo-
cząć się później niż po upływie 2 lat od określonego  
w zgłoszeniu terminu jej rozpoczęcia. 
W przypadku, gdy eksploatacja oczyszczalni nie zo-
stanie zgłoszona, właściwy organ ma prawo nałożyć 
na eksploatującego karę grzywny.
Inwestor jest obowiązany przedłożyć organowi wła-
ściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o ewen-
tualnej rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia 
eksploatacji lub informację o zmianie danych ze zgło-
szenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w termi-
nie 14 dni od dnia rezygnacji lub zmiany danych.
Obowiązek ten ma znaczenie, bowiem właściciel nie-
ruchomości, który pozbywa się z terenu nierucho-
mości nieczystości ciekłych poprzez szambo, jest 
zobowiązany z mocy „Ustawy o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach” do udokumentowania ko-
rzystania z usług jednostki posiadającej zezwolenie 
na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczy-
stości ciekłych przez okazanie umowy i uiszczania 
opłat za te usługi. W przypadku, gdy szambo zosta-
ło zamienione na przydomową oczyszczalnię, opła-
ty nie mają miejsca, a eksploatacja oczyszczalni bez 
zgłoszenia zmiany danych o sposobie odprowadze-
nia ścieków jest samowolą budowlaną.

plan nie wykluczał budowy przydomowej oczysz-
czalni ścieków na danym terenie.
Poniżej przykładowe zapisy planu miejscowego wy-
kluczające realizację przydomowej oczyszczalni: 
– na obszarze objętym planem należy zapobiegać  
i przeciwdziałać zmianom powierzchni ziemi; 
– należy nie dopuszczać do niszczenia lub uszkadza-
nia powierzchni ziemi, gleby i rzeźby terenu, przez 
niekorzystne przekształcanie ich budowy oraz po-
przez niewłaściwe zbieranie odpadów i odprowa-
dzanie ścieków;
– zakazuje się prowadzenia prac trwale i niekorzystnie 
naruszających panujące na obszarze objętym planem 
oraz w jego sąsiedztwie stosunki gruntowo-wodne.

W rękach mamy sporo merytorycznych argumen-
tów2 i podpowiadam:
• brak w postanowieniach planu jakichkolwiek regu-
lacji, co do możliwości wykorzystania przydomowych 
oczyszczalni ścieków, nie czyni takiego rozwiązania 
sprzecznym z jego przepisami. Tego rodzaju metoda po-
stępowania z nieczystościami jest rozwiązaniem prze-
widzianym w art. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w brzmie-
niu obowiązującym od 1 października 2001 r., gdzie 

rozwiązanie to uznano nawet za równorzędne z od-
prowadzaniem nieczystości płynnych (ścieków byto-
wych) poprzez miejscową sieć kanalizacyjną, a wypo-
sażenie nieruchomości w przydomową oczyszczalnię 
ścieków spełniającą wymogi określone z przepisach 
odrębnych, zwalnia z obowiązku przyłączenia nieru-
chomości do sieci kanalizacyjnej;
• prawidłowa eksploatacja biologicznych przydomo-
wych oczyszczalni ścieków oraz przestrzeganie wy-
tycznych producenta dotyczących zasad korzystania 
z urządzenia, zapewnia otrzymanie wody na odpły-
wie o parametrach odpowiadających najwyższym 
dopuszczalnym wartościom wskaźników zanieczysz-
czeń określonych w załącznikach zgodnie z rozporzą-
dzeniem ministra środowiska z dnia z 18 listopada 
2014 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić 
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz 
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla śro-
dowiska wodnego;
• dyrektywa unijna 91/271/EWG, która stanowi, że  
w miejscach, gdzie budowa systemów kanalizacyj-
nych nie przyniosłaby korzyści dla środowiska lub po-
wodowałaby nadmierne koszty, należy stosować sys-
temy indywidualne; 
• konstytucyjna zasada równości obywateli wobec 
prawa poprzez nierówne traktowanie obywateli przez 
organ administracji przy wydawaniu decyzji w ana-
logicznej sytuacji (jeśli otrzymaliśmy zakaz budowy,  
a w sąsiedztwie realizowane są przydomowe oczysz-
czalnie);
• zasada wykładni systemowej, zgodnie z którą 
pierwszeństwo obowiązywania powinno zostać 
przyznane aktowi prawnemu wyższego rzędu,  
a więc ustawie – w tym przypadku art. 5 ust. 1 usta-
wy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.  
z 2005 r. Nr 246 poz. 2008 ze zm.), nie zaś aktom pra-
wa miejscowego, jakimi są uchwały rady gminy po-
stanowień o miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego (zgodnie z art. 14 ust. 8 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

miejscowy plan zagospodarowania 
jest początkowym „szczeblem drabi-
ny” administracyjnej, właściwie nie 
do zakwestionowania. Tylko „właści-
wie”, ponieważ jeśli jednak na czas 
budowy możemy skorzystać z kryte-
rium „zasadności”, czyli nie istnieją 
sprzyjające warunki przyłączenia do 
sieci, zachęcam do wniesienia sprzeci-
wu i zakwestionowania treści ustalo-
nego planu w walce o prawo własno-
ści i wyboru rozwiązania w zakresie 
sposobu odprowadzania ścieków. 

Wzór formularza zgłoszenia

Oświadczenie o prawie dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane

2 na podstawie orzeczeń NSA     3 do uzyskania w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego    4 mapkę należy wybrać odpłatnie z Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego
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http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2017/02/wzor_zgloszenia_przydom_oczyszczalni_sciekow.pdf
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2017/02/druk-oswiadczenia-o-prawie-do-dysponowania-nieruchomoscia.pdf
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do oczyszczalni oraz dalej do studni chłonnej bądź 
miejsca zrzutu oczyszczanych ścieków poza granicę 
działki. Należy również zaznaczyć odległości oczysz-
czalni i miejsca zrzutu wody oczyszczanej zgodnie  
z rozporządzeniem1:
– granica działki min. 2 m,
– okna pomieszczeń użytkowych budynku (w szcze-
gólności budynków sąsiadujących) min. 5 m,
– zbiorniki stanowiące część przydomowej oczysz-
czalni ścieków gospodarczo-bytowych, służące do 
wstępnego ich oczyszczania, mogą być sytuowane 
w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednoro-
dzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia ich od-
powietrzenia przez instalację kanalizacyjną, co naj-
mniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi 
zewnętrznych w tych budynkach,
– studnia dostarczająca wodę przeznaczoną do spo-
życia przez ludzi do najbliższego przewodu rozsącza-
jącego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane 
są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu 
określonym w przepisach dotyczących ochrony wód 

– 30 m (dotyczy również studni na działce sąsiedniej),
– studnia dostarczająca wodę przeznaczoną do spożycia 
przez ludzi do zbiorników do gromadzenia nieczystości –  
15 m (dotyczy również studni na działce sąsiedniej).
Uwaga! Właściwy organ w decyzji o warunkach za-
budowy i zagospodarowania terenu, w porozumieniu 
z państwowym wojewódzkim inspektorem sanitar-
nym, może ustalić dla działek budowlanych położo-
nych przy zabudowanych działkach sąsiednich od-
ległości mniejsze niż określone w ustawie.

POŚ na terenach aglomeracji – 
wymagania

Zacznijmy od istotnej dla tematu definicji, czyli aglo-
meracji, ale w odniesieniu do „Prawa wodnego”.
Aglomeracja – to obszar, gdzie działalność ludzka 
jest wystarczająco skoncentrowana, aby ścieki ko-
munalne były zbierane i przekazywane do jednego 
punktu (oczyszczalni).5 
Wyznaczenie aglomeracji następuje w wyniku uzgod-

Prowadzone są również kontrole urządzeń mających 
na celu ustalenie zgodności ich lokalizacji w stosun-
ku do dokonanego zgłoszenia. Po stwierdzeniu od-
stępstw od pierwotnego usytuowania, na inwestora 
zostanie nałożony obowiązek wykazania, że wprowa-
dzone zmiany nie naruszają przepisów „Prawa bu-
dowlanego” i „Prawa wodnego”.

Lokalizacja przydomowej oczyszczalni 
ścieków na działce

Usytuowanie przydomowej oczyszczalni na mapce 
sytuacyjno-wysokościowej nie wymaga angażowa-
nia uprawnionego geodety. Szkic techniczny można 
wykonać własnoręcznie: podłączenie rury od domu 

studnia wody pitnej

granica działki / ulica

drzewo

min. 15 m

min. 3 m

min. 30 m

min. 2 m

min. 5 m (0)

2  Minimalne odległości usytuowania przydomowej oczyszczalni na działce

3  Wzór wycinka wykonanej mapki sytuacyjno-wysokościowej z wrysowaną oczyszczalnią  
i legendą (oprac. własne autora)

4  Odprowadzenie oczyszczonej wody z przydomowej oczyszczalni do gruntu

5 Dyrektywa Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG)
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Legenda:
A studnia wody pitnej
B budynek mieszkalny
C zbiornik przydomowej oczyszczalni ścieków dla 4 mieszkańców
D drenaż rozsączajacy ø 110 
E przyłącze kanalizacyjne ø 110
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nienia marszałka województwa z właściwym dyrekto-
rem regionalnego zarządu gospodarki wodnej. Dla ob-
szarów objętych przynajmniej jedną formą ochrony 
przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  
o ochronie przyrody lub obszarów mających znacze-
nie dla wspólnoty – z właściwym regionalnym dyrek-
torem ochrony środowiska oraz po zasięgnięciu przez 
marszałka województwa opinii zainteresowanych gmin.
Z dniem 1 stycznia 2016 r. oczyszczony ściek odpro-
wadzany z przydomowych oczyszczalni zobowiąza-
ny jest do spełnienia określonych wymagań jakości, 
w tym podwyższonej redukcji związków biogennych 
– azotu i fosforu przy wprowadzaniu ścieków do wód 

lub do ziemi, wynikających z ograniczeń i zakazów 
na podstawie przepisów art. 39 i 41 ustawy z dnia  
18 lipca 2001 r. „Prawo wodne” (Dz.U. 2001 nr 115 
poz. 1229). Szczegółowe wymagania oraz standar-
dy jakościowe określone zostały w rozporządze-
niu ministra środowiska z dnia 18 listopada 2014 r.  
w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wpro-
wadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w spra-
wie substancji szczególnie szkodliwych dla środowi-
ska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800).
We własnym gospodarstwie domowym lub rolnym 
wyposażonym w oczyszczalnię przydomową zlo-
kalizowanym na terenie aglomeracji w rozumieniu 

ustawy „Prawo wodne”, gdy odbiornikiem ścieków 
pochodzących z tego gospodarstwa będzie ziemia  
w granicach gruntu stanowiącego własność wpro-
wadzającego, koniecznym warunkiem będzie speł-
nienie łącznie wszystkich wymagań określonych  
w §13 ust. 6 rozporządzenia, a dokładnie: 
– ilość wprowadzanych ścieków nie może przekra-
czać 5 m3/dobę;
– ścieki nie mogą przekraczać najwyższych dopusz-
czalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń właści-
wych dla RLM aglomeracji, określonych w załączniku 
nr 3 do rozporządzenia (dla najmniejszej aglomera-
cji, czyli od 2000 RLM wymóg redukcji azotu i fosforu 

w przypadku odprowadzania oczyszczonego ścieku 
do wód płynących lub jezior oraz dla większych aglo-
meracji ponad 10 000 RLM, usuwanie azotu i fosforu 
musi nastąpić również w przypadku wprowadzania 
ścieków do ziemi);
– miejsce wprowadzania ścieków do ziemi trzeba 
oddzielić warstwą gruntu o miąższości co najmniej 
1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodo-
nośnego wód podziemnych;
– zachodzi konieczność okresowego pobierania 
próbek i wykonywania badań jakości oczyszczo-
nego ścieku.
To ostatnie wywołuje najwięcej kontrowersji!

Kontrowersyjna częstotliwość pobierania próbek, czyli… z interpelacją do ministra środowiska

Częstotliwość pobierania próbek na podstawie rozpo-
rządzenia ministra środowiska z dnia 18 listopada 2014 r.  
w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowa-
dzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie sub-
stancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, 
jest zależna od wskaźnika RLM, a zatem wielkości aglo-
meracji. Im wyższy wskaźnik RLM, tym więcej próbek na-
leży pobrać w ciągu roku. 
A badanie jest płatne. 150-300 złotych dodatkowych 
opłat do budżetu nie jest kwotą, którą można wydać 
„lekką ręką”.
Koszty prowadzenia pomiarów wielkości emisji niejed-
nokrotnie przekraczają możliwości finansowe posiada-
czy przydomowych urządzeń. Teoretycznie zgodnie z art. 
36 ustawy „Prawo wodne” (Dz.U. nr 115, poz. 1229) wła-
ściciel w ramach tzw. zwykłego korzystania z wód niewy-
magającego pozwolenia wodnoprawnego, może odpro-
wadzać na grunt będący jego własnością do 5 m3 ścieków  
i żadne badania nie są przy tym wymagane. 

Wobec powyższych niezgodności władze jednej z gmin 
oraz jej mieszkańcy poprzez marszałka zwrócili się  
z wnioskiem o wyjaśnienie tej sprawy…
Zostały zadane m.in. następujące pytania6:
– Czy ścieki, pochodzące z przydomowych oczyszczal-

ni ścieków o przepustowości do 5 m3/d w aglomeracji, 
podlegają wymaganiom wprowadzania ścieków do zie-
mi, które zostały określone w załączniku nr 3 do obowią-
zującego rozporządzenia?
– Czy obowiązek prowadzenia pomiarów wielkości emisji 
(par. 5 obowiązującego rozporządzenia) istnieje wyłącznie 
dla instalacji wymagającej pozwolenia wodnoprawnego, 
czy obowiązek ten istnieje również w przypadku eksplo-
atacji instalacji niewymagających tego pozwolenia, do 
których należą indywidualne przydomowe oczyszczal-
nie ścieków w aglomeracji?
We wniosku zwrócono również uwagę na odpowiedź 
sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska z dnia 
15.04.2009 r., tu cytat6: obowiązujące prawodawstwo prze-
widuje obowiązek prowadzenia pomiarów wielkości emisji 
wyłącznie dla instalacji, które powinny posiadać pozwole-
nie wodnoprawne. Natomiast zakres oddziaływania na 
środowisko instalacji niewymagających tego pozwo-
lenia, a do takich należą właśnie przydomowe oczysz-
czalnie ścieków eksploatowane w ramach korzysta-
nia zwykłego, jest na tyle niewielki, że wprowadzanie 
analogicznego obowiązku dla tych obiektów byłoby 
niezasadne. Praktyka potwierdziła bowiem, że popraw-
ne wykonanie przedmiotowych instalacji pod względem 
technicznym oraz ich właściwa eksploatacja powinny za-

gwarantować zakładany efekt ekologiczny. Nie ma zatem 
potrzeby obciążania osób, które użytkują systemy na 
potrzeby własnego gospodarstwa domowego i rolne-
go, obowiązkiem wykonywania drogich badań anali-
tycznych. Obowiązek prowadzenia pomiarów wielko-
ści emisji istnieje wyłącznie dla instalacji wymagającej 
pozwolenia wodnoprawnego.
Natomiast odpowiedź6 sekretarza stanu w Ministerstwie 
Środowiska z dnia 18.02.2016 r. przedstawia niekorzyst-
ne stanowisko, ponieważ pozwala urzędnikowi „rozda-
wać karty” (wybrane cytaty):
– Przydomowe oczyszczalnie ścieków funkcjonujące w ramach 
zwykłego korzystania z wód, powinny być objęte komplekso-
wym system instytucjonalnym, który umożliwia ich monitoring  
zarówno na etapie realizacji, poprawności ich wykonania pod 
względem budowlanym i technicznym, jak też w okresie ich 
funkcjonowania i oddziaływania na środowisko.
I najważniejsze:
– Należy również zauważyć, że organ przyjmujący zgłoszenie,  
w razie stwierdzenia uzasadnionej konieczności ochro-
ny środowiska, może na podstawie art. 154 p.o.ś.  
nałożyć na podmiot eksploatujący instalację służą-
cą do zwykłego korzystania ze środowiska obowiązki 
związane z prowadzeniem monitoringu wprowadza-
nych ścieków, w ramach zwykłego korzystania z wód.

Interpretacja prawa Pana Sekretarza obecnej kadencji  
w zakresie zwykłego korzystania z wód, sądzę, że nie tyl-
ko moim zdaniem, wymaga dalszej polemiki! 
Wszystkie urządzenia biologicznych przydomowych 
oczyszczalni wprowadzonych na rynek europejski,  
w tym polski, mają obowiązek spełnienia wymagań okre-
ślonych normą zharmonizowaną PN-EN 12566-3+A2:2013 
Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby miesz-
kańców (OLM) do 50 – Część 3: Kontenerowe i/lub mon-
towane na miejscu przydomowe oczyszczalnie ścieków 
i mają zatem udokumentowany stopień redukcji zanie-
czyszczeń uzasadniony ochroną środowiska. 
Czym w takiej sytuacji może być podyktowana ewentu-
alna decyzja organu przyjmującego zgłoszenie, aby osta-
tecznie skorzystał z mocy ustawy i nałożył obowiązek 
płatnego badania oczyszczonego ścieku w ramach zwy-
kłego korzystania? 
Koniecznością skontrolowania wiarygodności instytu-
tu badawczego, który jest przecież najwyższej rangi, bo 
notyfikowanej i który testował urządzenie 38 tygodni  
w zakresie wodoszczelności, trwałości i jakości ścieków? 

…biurokracja urzędowa, a Polak musi drugi raz zapłacić. 

6 sejm.gov.pl

http://www.instalreporter.pl
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•	dobór	optymalnego	urządzenia;
•	najkorzystniejszą	ofertę.

Propozycja Viessmann, czyli stary 
kocioł na nowy

Gdy nie ma sieci gazowej – idealnym 
rozwiązaniem pellet
Automatyczny kocioł Easypell mocy od 6 do 20 kW, 
to tanie, niezawodne i efektywne rozwiązanie, któ-
re jest idealnie zaprojektowane dla wygody indywi-
dualnych inwestorów.
Kocioł Easypell łączy wysoką wydajność i trwałość  
z prostotą konstrukcji. Dzięki temu jest niezawodny  

Viessmann w walce ze smogiem – 
Czyste niebo nad Polską!

Polska jest obecnie jednym z najbardziej zanieczysz-
czonych krajów w Unii Europejskiej. Z powodu smogu 
każdego roku umiera około 45 tysięcy osób. Najwięk-
sze zagrożenie dla zdrowia stanowi tzw. niska emisja, 
za którą odpowiadają stare stare kotły o niskiej spraw-
ności dodatkowo opalane paliwem o bardzo słabej ja-
kości. Kotły na węgiel stanowią duże obciążenie nie 
tylko dla środowiska naturalnego, ale również dla fi-
nansów. Według badań GUS: 20% naszych dochodów 
jest przeznaczanych na pokrycie kosztów energii. To 
jeden z najwyższych wskaźników w Europie. Również 
zapotrzebowanie na energię cieplną budynków jest 
dużo wyższe niż w innych europejskich krajach. Mo-
dernizacja przestarzałych systemów grzewczych i co-
raz szersze wykorzystanie OZE w budownictwie jest 
rozwiązaniem tej palącej kwestii. Jesteśmy świadomi 

zagrożeń, jakie niesie ze sobą wysokie zanieczyszcze-
nie powietrza w Polsce, dla życia i zdrowia nas i na-
szych dzieci. To najwyższy czas, by zacząć działać! 
Wymieniając swój stary kocioł na nowy:
•	dbasz	o	zdrowie	swoich	bliskich;
•	zyskujesz	bezpieczne	i	komfortowe	ogrzewanie.
Dlaczego Viessmann?
•	jesteśmy	firmą	z	tradycjami	–	od	25	lat	działamy	na	
rynku polskim;
•	posiadamy	zaplecze	techniczne	i	doradców	do	Two-
jej dyspozycji 24h;
•	oferujemy	kompleksową	obsługę	przez	sprawdzo-
nych partnerów handlowych;
•	gwarantujemy	jakość,	doświadczenie	 i	dbałość	 
o szczegóły.
Kontaktując się z naszymi partnerami handlowymi, 
otrzymasz:
•	gwarancję	kompleksowej	obsługi;
•	pomoc	w	wypełnieniu	wniosku	o	dotację;

Dla firmy Viessmann w walce o ochronę środowiska zawsze liczyły się czyny. Tak było podczas opracowywania sławetnego palnika 
MatriX gwarantującego maksymalnie niską emisję spalin, czy podczas prac nad rozwojem technologii kondensacji, później zaś 
wykorzystania technologii OZE, czy opracowywania rozwiązań opartych na kogeneracji. Viessmann zawsze też szybko reagował 
na potrzeby rynku. Dziś w dobie walki ze smogiem nie tylko stara się tak pokazać swoją ofertę, aby klient miał podane jak na 
tacy gotowe rozwiązania mogące zastąpić stary kocioł węglowy, ale też aktywnie wspomaga inwestorów w walce ze smogiem, 
informując ich w przystępny sposób o możliwościach otrzymania dotacji, a także pomagając w uzupełnianiu wniosków. To także 
ważna informacja dla instalatorów, ułatwia im bowiem przekonanie inwestorów do wymiany starych kotłów.

Viessmann – nie słowa a czyny, 
czyli aktywna walka ze smogiem

Instalator musi to wiedzieć, aby inwestor skorzystał z dotacji

Sprawdź przykładowe warunki otrzymania dotacji w Krakowie i Warszawie 
→ kliknij w wybrany obrazek

Zobacz film: Easypell – kocioł na pellet

http://www.instalreporter.pl
http://www.viessmann.pl/pl/prasa/aktualnosci/walka-ze-smogiem-w-warszawie.html
http://www.viessmann.pl/pl/prasa/aktualnosci/walka-ze-smogiem-w-krakowie.html
https://www.facebook.com/ViessmannPolska/videos/vb.164402247042059/776805432468401/?type=2&theater
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lania, z maksymalną sprawnością, odpowiada cy-
lindryczny palnik MatriX, o bardzo szerokiej modu-
lacji (w kotle o mocy maks. 35 kW moc minimalna 
jest na poziomie zaledwie 1,8 kW). Kotły Vitodens 
są wyposażone w wymiennik ciepła Inox-Radial 
objęty dziesięcioletnią gwarancją. Charakteryzu-
ją się bardzo cichą pracą (np. < 38 dB(A)) i prostą 
obsługą za pomocą intuicyjnego, kolorowego wy-

i bezpieczny oraz pozwala stworzyć prosty i wygodny  
w obsłudze system centralnego ogrzewania. Zapłon, 
odpopielanie tacy palnika oraz transport pelletu 
drzewnego odbywają się automatycznie. Pellet jako 
paliwo podawany jest od dołu na tacę palnika podaj-
nikiem ślimakowym, który jest napędzany silnikiem 
elektryczny. Na tacy następuje pierwszy etap spala-
nia paliwa, podczas którego powstaje palny gaz, który 
następnie po wymieszaniu z tlenem zostaje spalony 
w rurze ze stali nierdzewnej położonej powyżej tacy.
Mieszanina gazu spala się w temperaturze ok. 800°C. 
Gorące spaliny przepływają następnie przez wymien-
nik ciepła, oddając energię wodzie grzewczej. Część 
spalin jest zawracana do procesu spalania, a reszta 
jest odprowadzana przez wentylator do komina.
Szeroki zakres modulacji mocy kotła (od 30% do 
100% mocy) gwarantuje najwyższą efektywność wy-
twarzania ciepła. W przypadku braku zapotrzebowa-
nia na ciepło, kocioł wyłącza się całkowicie.
Cechy, za które inwestorzy cenią kocioł Easypell:
•	półautomatyczny	system	oczyszczania
•	automatyczne	odpopielanie	tacy	palnika
•	automatyczne	rozpalanie

•	atestowane	zabezpieczenie	przeciwpożarowe
•	podnoszenie	temperatury	powrotu	w	wyposaże-
niu seryjnym
•	automatyczne	rozpoznawanie	paliwa

Gdy jest sieć gazowa gazowa – szeroki wybór 
kotłów z rodziny Vitodens
Rodzina kotłów kondensacyjnych Vitodens zapew-
nia możliwość wyboru urządzenia grzewczego od wi-
szących jedno- i dwufunkcyjnych, po stojące z wbu-
dowanymi zasobnikami zarówno z wężownicą, jak  
i zasobnikami ładowanymi warstwowo. 
Wiele kotłów z rodziny Vitodens jest idealnych do za-
stąpienia starych kotłów, dzięki kompaktowym wy-
miarom i miejscu na adaptery do starych przyłączy. 
Istnieje też możliwość zabudowy po bokach – nie-
potrzebne są boczne odstępy do prac serwisowych. 
To co jest wspólne dla tej rodziny to m.in. obudo-
wa BoxDesign, zapewniająca niższy hałas oraz lep-
szy dostęp do komponentów. 
Kompaktowe wymiary i możliwość zabudowy 
po bokach umożliwiają łatwe ulokowanie kotłów  
w przestrzeni mieszkalnej. Za wysoką jakość spa-

Vitodens

Easypell

System ECO w kotłach Easypell – efektywna 
kontrola i optymalizacja spalania poprzez czujnik 
temperatury płomienia i pomiar podciśnienia. 
Kontrola komory spalania czujnikiem temperatury 
w samej komorze umożliwia optymalne i szybkie 
dopasowywanie spalania do zmiennej jakości paliwa

http://www.instalreporter.pl


19s t r.0 2 / 2 0 1 7
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

świetlacza dotykowego (opcjonalnie za pomocą 
termostatu pokojowego oraz przez smartfony).
Kotły z rodziny Vitodens przystosowane są zarów-
no do pracy z indywidualnym, jak i zbiorczym (wie-
lokotłowym) systemem spalinowym (powietrzno/
spalinowym).

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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Darmowe szkolenia dla uczestników Programu Instalator

Viessmann wszystkim instalatorom uczestniczą-
cym w Programie Instalator proponuje cykl szko-
leń pod hasłem „Temat Miesiąca”. „Tematy Mie-
siąca” są przygotowywane na podstawie ankiety 
przeprowadzonej wśród instalatorów, w której 
proszeni zostali o podanie zagadnień, w jakich 
chcieliby się doszkalać. Wspólnie z działem Aka-
demii Viessmann przygotowywana jest prezen-
tacja, która jest publikowana w ostatnim tygo-
dniu miesiąca.
O nowym materiale instalatorzy są informowa-
ni mailowo.

Co otrzymujesz?
•	Szkolenia	z	nowego	cyklu	„Temat	Miesiąca”.	
Wybór tematów należy do uczestników Progra-
mu Instalator – Ty również masz wpływ na to, 

co pojawi się w kolejnej prezentacji.
•	Artykuły	przygotowane	przez	specjalistów	Vies-
smann. To seria ważnych, praktycznych opraco-
wań o najważniejszych nowościach, trendach, 
przygotowanych przez najlepszych specjalistów 
z działu szkoleń.
•	Webinary	szkoleniowe.	Prowadzone	przez	spe-
cjalistów firmy Viessmann.

Gdzie pojawiają się nowe materiały?
W zakładce „ABC Instalatora”. 
Wejdź na stronę www.programinstalator.pl 

Dostępne prezentacje szkoleniowe:
- Pompa ciepła do ogrzewania wody użytkowej 
Vitocal 161-A.
- Vitodens 200 B2HB – charakterystyka urządze-
nia i przegląd zalet
- Vitoconnect 100 typ OPTO 1 – komunikacja  
z kotłem
- EasyPell – nowoczesny kocioł pelletowy

Kolejne tematy w przygotowywaniu.
Najbliższy będzie dostępny już 28.02.2017.

Szkolenia dostępne są TYLKO dla Instalato-
rów Viessmann. 
Pobierz przykładową prezentację

Pierwszy raz w 20-letniej działalności firma KLIMA-THERM 
zmienia logo, podkreślając w ten sposób przełomowe 
zmiany, które dokonały się w jej historii.
Firma KLIMA-THERM wdraża nowe logo w momencie 
dla siebie przełomowym, wieńcząc proces biznesowej 
przemiany dokonanej na przestrzeni minionych dwóch 
dekad jej aktywnej działalności. Przedsiębiorstwo zało-
żone w Toruniu w 1996 roku to obecnie firma o randze 
międzynarodowej grupy kapitałowej, którą dziś tworzy 
łącznie 7 spółek w 5 krajach – w Polsce, Szwecji, Finlan-
dii, Estonii, a od 2015 roku również w Stanach Zjedno-
czonych – z zespołem ponad 300 pracowników.
- Rebranding postrzegam jako rezultat procesu transfor-
macji naszej firmy jako rozpoznawalnej na rynku marki, 
na którą składają się zarówno oferowane przez KLIMA-
-THERM renomowane produkty, najwyższa jakość obsługi 

klienta, jak i profesjonalnie realizowana komunikacja mar-
ketingowa. Symbolicznie zamykamy ten etap, aby otwo-
rzyć kolejny rozdział związany z dalszymi, ambitnymi pla-
nami skoncentrowanymi m.in. wokół eksploracji nowych 
rynków, w tym rozwoju na rynku Ameryki Północnej oraz 
wdrażaniu nowych, innowacyjnych rozwiązań – mówi Da-
niel Jaśkiewicz, prezes zarządu w Grupie KLIMA-THERM.
Spójność między niedawno zmienionym znakiem gra-
ficznym Klimor a nową identyfikacją KLIMA-THERM jest 
nieprzypadkowa – ma wskazywać symoblicznie powią-
zania kapitałowe tych dwóch podmiotów.
Nowe logo KLIMA-THERM poddane zostało istotnej zmianie  
z zachowaniem ewolucyjnego charakteru względem jego 
poprzedniej wersji. Towarzysząca nazwie firmy trójczłonowa 
grafika stanowi symbol powietrza ze swoją niebiesko-grana-
tową tonacją kolorystyczną. Nowością jest włączenie do logo 
dodatkowego koloru – zieleni, która jest odwołaniem do eko-
filozofii firmy wyrażanej priorytetem dostarczania rozwiązań 
proekologicznych, przyjaznych dla człowieka i środowiska.

Konferencja WOD-KAN w Dębem

VII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowo-Techniczna 
pt.: „Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne – projek-
towanie, wykonawstwo, eksploatacja” odbędzie się  
w dniach 10-12 maja 2017 r., tradycyjnie już w ośrodku 
konferencyjnym w Dębem k. Warszawy.
Celem konferencji jest prezentacja i ocena krajowych 
i zagranicznych rozwiązań, osiągnięć i doświadczeń  
w dziedzinie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.
Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają przed-
stawicieli środowisk naukowych, projektantów, wykonaw-
ców i producentów oraz eksploatatorów instalacji wodo-
ciągowych i kanalizacyjnych. Organizatorzy mają nadzieję, 
że konferencja stanie się miejscem wymiany wiedzy, spo-

strzeżeń i poglądów dotyczących zarówno zagadnień teo-
retycznych, jak i praktycznych z dziedziny wewnętrznych 
instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.
W trakcie trwania Konferencji odbędzie się sesja nauko-
wa pt.: „Badania zjawisk i procesów w wewnętrznych in-
stalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych oraz cie-
płej wody użytkowej”, przeznaczona dla naukowców, 
którzy prowadzą badania w podanym zakresie. Sesja 
naukowa została objęta patronatem Sekcji Inżynierii 
Sanitarnej PAN (Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej). 
Kontakt do organizatora: Jaroslaw.Chudzicki@pw.edu.pl,  
Agnieszka.Malesinska@pw.edu.pl
Więcej www.is.pw.edu.pl/konferencje

Klima-Therm zmienia logo

http://www.instalreporter.pl
http://programinstalator.pl/abc-instalatora/
http://programinstalator.pl/wp-content/uploads/Prezentacja_Vitocal_060-A.pdf?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=http%3A%2F%2Fprograminstalator.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2FPrezentacja_Vitocal_060-A.pdf&utm_content&utm_campaign=Darmowe+szkolenie+z+cyklu+%22Temat+miesi%C4%85ca%22%21+%282%29
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na parterze budynku miejsca, łatwo dostępnego, za-
bezpieczonego przed zalaniem wodą, zamarzaniem 
oraz dostępem osób niepowołanych (w budynkach 
mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbio-
rowego i użyteczności publicznej miejscem tym po-
winno być odrębne pomieszczenie).
Zgodnie z wymaganiami § 117 rozporządzenia [1] 

Zakres wymagań rozporządzenia

Rozporządzenie [1] ustala warunki techniczne, jakim 
powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urzą-
dzenia, ich usytuowanie na działce budowlanej oraz 
zagospodarowanie działek przeznaczonych pod za-
budowę, zapewniające spełnienie wymagań art. 5  
i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
[2]. Przepisy rozporządzenia stosuje się podczas pro-
jektowania, budowy i przebudowy oraz przy zmia-
nie sposobu użytkowania budynków oraz budowli 
nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje 
użytkowe budynków, a także do związanych z nimi 
urządzeń budowlanych.

Wymagania dot. stosowania 
studzienek wodomierzowych

Zgodnie z wymaganiami § 116 rozporządzenia [1], 
dopuszcza się umieszczenie zestawu wodomierza 
głównego w studzience poza budynkiem, jeżeli jest 
on niepodpiwniczony i nie ma możliwości wydzielenia 

O tym, kiedy można stosować wodomierze zainstalowane w studzienkach wodomierzowych i jakie te studzienki powinny 
spełniać wymagania, rozstrzyga § 117 rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1]. Należy przypomnieć, że rozporządzenie to ma charakter przepisu techniczno-
budowlanego, a wymagania takiego przepisu należy obowiązkowo przestrzegać (art. 5 ust. 1 ustawy – „Prawo budowlane” [2]).

Nielegalne stosowanie studzienek 
wodomierzowych bez dna

Marek Płuciennik

Artykuł powstał  
we współpracy 

e-czasopisma 
InstalReporter 

z Oddziałem 
Warszawskim PZiTS

www.pzits.org.pl
Zakopane, 

9–12 marca 2016 r .

Jak wyjść z impasu – propozycja warszawskiego PZITS

Oddział Warszawski Polskiego Zrzeszenia Inżynie-
rów i Techników Sanitarnych wystąpił do Głównej 
Komisji Legislacyjnej PZITS, z propozycję zgłosze-
nia do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na-
stępującego projektu nowelizacji wymagań zawar-
tych w § 117 rozporządzenia [1]:
§ 117
1. Pomieszczenie, w którym jest zainstalowany ze-
staw wodomierza głównego w budynku, powinno 
mieć wpust do kanalizacji, zabezpieczony - jeżeli wa-
runki lokalne tego wymagają - zamknięciem prze-
ciwzalewowym, a także wentylację.
2. Studzienka wodomierzowa, w której jest zainsta-

lowany zestaw wodomierza głównego na zewnątrz 
budynku, powinna:
1) być wykonana z materiału trwałego, zabezpieczona 
przed napływem wód opadowych i roztopowych, mieć 
średnicę umożliwiającą zainstalowanie zaprojektowa-
nego zestawu wodomierzowego, mieć otwór włazowy 
o średnicy lub boku co najmniej 0,6 m w świetle oraz być 
zaopatrzona w wierzchnią pokrywę, dostosowaną do 
przewidywanego obciążenia ruchem pieszym lub ko-
łowym. Studzienka powinna mieć opór cieplny ścian 
oraz wkład izolacyjny pod pokrywą, zapewniające za-
bezpieczenie zestawu wodomierzowego i przewodów 
wodociągowych w studzience przed zamarznięciem;

2) mieć stopnie lub klamry do schodzenia, zabezpie-
czenie przed napływem wód gruntowych i wpust do 
kanalizacji, zabezpieczony – jeżeli warunki lokalne 
tego wymagają – zamknięciem przeciwzalewowym 
albo zagłębienie do wyczerpywania wody.
3. Jeśli prognozowany, wg warunków hydrogeolo-
gicznych, najwyższy poziom wody gruntowej będzie 
poniżej zainstalowanego zestawu wodomierzowe-
go w studzience wodomierzowej, dopuszcza się sto-
sowanie studzienki spełniającej wymagania tylko 
ust. 2 pkt 1), jeżeli z poziomu terenu będzie możli-
wy montaż, demontaż i plombowanie wodomierza 
oraz odczyt jego wskazań.

Fo
t. 

sz
ak

k.
pl

Studzienka wodomierzowa zgodna z przepisami

http://www.instalreporter.pl
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studzienka, w której jest zainstalowany zestaw wo-
domierza głównego, powinna mieć:
- w przypadku umieszczenia w piwnicy budynku – 
wpust do kanalizacji, zabezpieczony zamknięciem 
przeciwzalewowym, jeżeli warunki lokalne tego wy-
magają, a także wentylację;
- w przypadku studzienki poza budynkiem – zabezpie-
czenie przed napływem wód gruntowych i opadowych, 
zagłębienie do wyczerpywania wody oraz wentylację.
Ponadto studzienka wodomierzowa powinna być 
wykonana z materiału trwałego, mieć stopnie lub 
klamry do schodzenia oraz otwór włazowy o średni-
cy co najmniej 0,6 m w świetle, zaopatrzony w dwie 
pokrywy, z których wierzchnia powinna być dosto-
sowana do przewidywanego obciążenia ruchem pie-
szym lub kołowym.

Wnioski

Stosowanie na zewnątrz budynku studzienek wodomie-
rzowych bez dna stanie się legalne, dopiero po zmianie 
wymagań zawartych w § 117 rozporządzenia [1], jeże-
li zmiana ta zostanie przeprowadzona wg lub w duchu 
propozycji, zgłoszonej przez Oddział Warszawski PZITS.

Przepisy

[1] Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia  
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usy-
tuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422).
[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250).

Po zapoznaniu się z powyżej wymie-
nionymi wymaganiami staje się oczy-
wistym, że aktualnie stosowanie na 
zewnątrz budynku studzienek wodo-
mierzowych bez dna jest NIELEGALNE.

W naszym kraju rok 2016 w szeroko pojętej branży bu-
dowlanej nie należał do najlepszych. Według danych 
podanych przez Eurostat, w odniesieniu do rekordo-
wego 2013 r. rynek ten spadł w najsłabszym, IV kwar-
tale 2016 r., o aż 21%. Wpłynęły na to m.in. opóźnienia  
w wykorzystaniu funduszy unijnych oraz zmiany prawne 
skutkujące późniejszym ogłoszeniem wielu przetargów.
Na tym tle bardzo dobrze wypadało budownictwo 
mieszkaniowe. Jak podaje GUS, w okresie styczeń-
-wrzesień 2016 r. oddano do użytku 112 337 miesz-
kań, co jest wynikiem o 10,9% lepszym niż w analo-
gicznym okresie 2015 r. 

Wzrosła sprzedaż:
•	kotłów	gazowych	marki	Keller,	będącej	marką	domo-
wą Grupy SBS, o aż 158%; 
•	w	grupie	produktów	ogrzewania	podłogowego	mar-
ki Keller o 67%;
•	pomp	ciepła	Keller.	Z	 jednej	strony	jest	on	spowo-
dowany wprowadzeniem do oferty dwóch nowych 
modeli tych urządzeń (Keller HP 255 i Keller HP 305),  
z drugiej zaś – coraz większym skierowywaniem uwa-
gi Polaków na ekologiczne, odnawialne źródła energii. 

Według ekspertów biorących w udział Ankiecie Ma-
kroekonomicznej Narodowego Banku Polskiego,  
w bieżącym roku tempo wzrostu PKB w naszym kra-
ju będzie wynosiło w granicach 2,7-3,4%. Stopa bez-
robocia zmaleje do 8%, a towarzyszył jej będzie tak-
że wzrost wynagrodzeń brutto o 4,6%. Warto przy 
tym podkreślić, że już od początku stycznia 2017 r. 
wzrosła nie tylko płaca minimalna (do 2000 zł brut-
to), ale i stawka godzinowa dla osób pracujących na 
umowach zlecenia, umowach o świadczenie usług 
oraz samozatrudnionych, która wynosi obecnie  
13 zł brutto. Wszystko to z pewnością wpłynie na po-
prawę jakości życia Polaków oraz na zwiększoną licz-
bę remontów.
– Dodajmy do wzorowe zarządzanie procesem sprzedaży 
wyróżniające Grupę SBS, a otrzymamy twarde podsta-
wy do tego, by z optymizmem patrzeć na 2017 r. Mimo to 
mamy świadomość, że poprawienie znakomitych wyników 
sprzedaży osiągniętych w 2016 r. stanowi duże wyzwanie. 
Dlatego też Grupa SBS w 2017 r. zamierza skoncentrować 
się na rozszerzeniu oferty zarówno o nowe produkty, jak  
i o współpracę z nowymi producentami. – mówi Pre-
zes SBS Sławomir Maciejewski. – W 2017 r. dla Grupy 
SBS kluczowa będzie również współpraca z Instala-
torami, firmami wykonawczymi oraz firmami handlo-

wymi. Ich czynny udział w programie lojalnościowym 
Integris+ oraz korzyści dostarczane dzięki nagrodom  
w nim dostępnym także pomogą w osiągnięciu jesz-
cze lepszego wyniku sprzedażowego.

Najlepsze wyniki sprzedaży w historii, 
bardzo wysoki przyrost i jeszcze lepsze 
prognozy na 2017 r. – mowa o Grupie 
SBS, największej w Polsce sieci sprze-
daży artykułów instalacyjnych, sanitar-
nych i grzewczych. Takie wnioski płyną 
z analizy działalności firmy w 2016 r. 

mimo tych rynkowych wahań, po czte-
rech kwartałach 2016 r. SBS sp. z o.o. 
może się pochwalić rekordowym wyni-
kiem jeśli chodzi o przychody ze sprze-
daży. Za cały 2016 r. wyniosły one 
bowiem aż 548 mln zł netto. W porów-
naniu do 2015 r., kiedy to przychody ze 
sprzedaży wynosiły 499 mln zł netto, 
jest to niebagatelny, ok. 10-procento-
wy wzrost. Warto przy tym podkreślić, 
że przychody całej Grupy SBS w 2016 r. 
wyniosły aż 1,2 mld zł netto (w 2015 r. – 
1,1 mld zł netto).

Rekordowe wyniki sprzedaży Grupy SBS 
– w 2016 r. ponad pół miliarda przychodu

http://www.instalreporter.pl
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Z takim zjawiskiem możemy mieć do czynienia przy 
gwałtownym zamknięciu zaworu lub uruchamianiu 
pompy obiegowej w rozległej instalacji.

Zalety średnicy 64 mm
Bardzo ważną cechą systemów Profipress, Sanpress 
Inox i Prestabo jest dostępność kształtek o średnicy  
64 mm, których zwykle nie oferują inni producenci.  
W instalacjach c.o. lub wody lodowej, jej wykorzysta-

nie zdecydowanie obniża koszt inwestycji, gdyż powy-
żej 54 mm nie trzeba od razu stosować drogich elemen-
tów o wymiarze 76,1 mm. W przypadku wody pitnej 
średnica 64 mm pozwala natomiast obniżyć objętość 
wody w całej instalacji. Gdy w typoszeregu rur brakuje 
tego wymiaru, następuje gwałtowny wzrost udziału 
średnicy 76,1 mm, a co za tym idzie zwiększenie obję-
tości niepotrzebnej wody i w konsekwencji pogorsze-
nie właściwości higienicznych całej instalacji.

Systemy zaprasowywane Prestabo, Sanpress 
Inox i Profipress tworzą spójną ofertę, pozwalającą 
zmontować nawet najbardziej skomplikowane insta-
lacje w zakresie średnic od 15 do 108 mm. Pomimo 
tego, że każdy z tych systemów jest jednolity, kształt-
ki o średnicach od 64 do 108 mm zdecydowanie róż-
nią się konstrukcyjnie od standardowych złączek  
o wymiarach 15-54 mm. W przypadku elementów  
o niższych średnicach, po zaciśnięciu złączki wyraźnie 
widać, że zaprasowanie zostało wykonane z obu stron 
uszczelki. Przy średnicach XL często, zwłaszcza przy 
niedostatecznym oświetleniu na budowie, trudno jest 
na pierwszy rzut oka ocenić, czy zaprasowanie w ogó-
le zostało wykonane. Dlatego wszystkie kształtki XL są 

wyposażone w znaczniki, które po zaciśnięciu należy 
usunąć, aby nie było żadnych wątpliwości. 

Podwyższona odporność na uderzenie 
hydrauliczne
Unikalna na rynku konstrukcja złączek XL firmy Viega 
gwarantuje, że rura nie wysunie się z kształtki nawet 
podczas uderzenia hydraulicznego. Efekt ten uzyska-
no dzięki zamontowaniu grzebienia ze stali odpornej 
na korozję z zębami pochylonymi w kierunku wnętrza 
kształtki. Podczas zaprasowywania grzebień zestala się 
z materiałem rury, tworząc nierozerwalne połączenie. 
Wysoka odporność na uderzenie hydrauliczne jest 
cechą cenioną przez doświadczonych wykonawców. 

Wymagania stawiane złączkom o dużych średnicach są szczególnie wysokie, ponieważ w ich przypadku każda awaria grozi 
poważnymi konsekwencjami. Viega oferuje kształtki XL w systemach zaprasowywanych Prestabo, Sanpress Inox i Profipress. 
Są to elementy o średnicach od 64 do 108 mm, które charakteryzują się nieco inną budową niż ich mniejsze odpowiedniki.

Złączki Viega w rozmiarze XL
Wyższy poziom bezpieczeństwa, niższe koszty inwestycji

Kształtka Viega jest wyposażona (oprócz 
uszczelki) w grzebień ze stali nierdzewnej oraz 
pierścień dystansowy (średnice od 64 do 108 mm) Połączenia zaprasowane kształtek XL wykonuje się za pomocą zaciskarek ze szczękami przegubowymi

http://www.instalreporter.pl
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kotła do ustawionej przez użytkownika temperatury 
c.w.u. W starszych konstrukcjach podczas zasilania 
zasobnika c.w.u. kocioł rozgrzewał się do 80-85°C, 
co oczywiście wykluczało możliwość kondensacji 
pary wodnej. Dziś sterowniki większości kotłów usta-
lają temperaturę pracy na poziomie około 10 K po-
wyżej zadanej temperatury c.w.u. Dzięki temu, jeśli 
przykładowo podgrzewamy wodę w zasobniku do 
45°C, wówczas kocioł pracuje z temperaturą 55°C  
i szczególnie w pierwszej fazie ładowania zasobni-
ka spaliny są intensywnie schładzane wodą wraca-
jącą z wężownicy zasobnika i dochodzi do konden-
sacji pary wodnej. Stąd często możemy zobaczyć  
w danych technicznych, że sprawność tego typu ko-
tła w trybie c.w.u. wynosi nawet 102% w odniesieniu 
do wartości opałowej. 

Dodatkowa moc w specjalnych 
przypadkach 

Współczesne budownictwo energooszczędne sta-
wia duże wymagania dla kotła w zakresie elastycz-
ności pracy palnika. Z jednej strony straty ciepła  
w budynkach są często bardzo niskie, czasem za-
ledwie na poziomie 2-3 kW. Z drugiej strony w trak-
cie podgrzewania wody użytkowej niezbędna jest 
wysoka moc w celu szybkiego dostarczenia dużej 
ilości energii. 

Zdarza się jednak, że gwałtowny pobór wody powo-
duje szybki spadek temperatury zasobnika. Może 
to utrudniać równoległe skorzystanie z ciepłej wody 
w drugiej łazience. 
Chcąc temu przeciwdziałać, wprowadzono funkcję, 
która pozwala na automatyczne podniesienie mocy 
kotła w przypadku, gdy temperatura zasobnika gwał-
townie spada. Dzięki temu kocioł o mocy 20 kW może 
okresowo osiągnąć moc nawet 24 kW. Dzięki temu 
czas oczekiwania kolejnego użytkownika na ciepłą 
wodę będzie nawet o 20% krótszy.

Bezpieczeństwo w trudnych 
warunkach

Praca w skrajnych warunkach, sprawia, że współcze-
sne kotły muszą być wyposażone w szereg zabez-
pieczeń, które chronią urządzenie przed poważnym 
uszkodzeniem, a użytkownika przed niebezpie-
czeństwem. 
Przy czym dotychczas częstym rozwiązaniem 
było automatyczne wyłączenie awaryjne kotła już  
w przypadku zadziałania pojedynczego układu za-
bezpieczającego, np. wykrycia obniżonego prze-
pływu wody, czy sygnalizacji uszkodzenia czujni-
ka temperatury zasilania lub powrotu. Oznaczało 
to nagłe kłopoty dla użytkownika, brak ogrzewa-
nia lub ciepłej wody. 
Chcąc tego uniknąć, coraz częściej w kotłach stosu-
je się rozwiązania analogiczne do spotykanych np.  
w samochodach. Dzięki temu w przypadku drob-
nych odchyleń od normy w funkcjonowaniu syste-
mu kocioł może kontynuować pracę, np. z obniżoną 
mocą, sygnalizując jednocześnie potrzebę przepro-
wadzenia konserwacji. 
Dodatkowo w przypadku kotłów wyposażonych  
w zdalny system nadzoru, odpowiednią informację 
może otrzymać obsługujący nas serwisant. Takie roz-
wiązanie sprawia, że z powodu drobnej usterki nie 
pozostajemy bez ogrzewania, a serwis może doko-
nać szybkiej interwencji. 

Wiele osób słysząc reklamy urządzeń 
„wielofunkcyjnych”, odpowiada często, że  
„do wszystkiego, znaczy do niczego”. 
Czasem rzeczywiście jest to trafne 
stwierdzenie. Jednak w przypadku 
współczesnych kotłów kondensacyjnych 
rzeczywiście można powiedzieć, że są 
projektowane z zadaniem realizacji kilku 
funkcji, spełniając przy tym czasem nawet 
skrajne, wykluczające się wymagania. W 
wielu przypadkach jest to możliwe dzięki 
połączeniu odpowiedniej konstrukcji 
palnika czy wymiennika ciepła  
z zaawansowanym układem sterowania. 
Poniżej wymienimy przykłady takich 
rozwiązań. 

Współczesne kotły 
kondensacyjne 

Miniaturyzacja formy, maksymalizacja wymagań

stefan Żuchowski

Współczesne kotły więc charaktery-
zują się szerokim zakresem modulacji 
mocy, czasem nawet w zakresie 1:10. 
Dzięki temu swobodnie można zapew-
nić płynną pracę kotła z mocą rzędu 
2 kW na potrzeby ogrzewania domu, 
a w trakcie zasilania zasobnika może-
my osiągnąć nawet 20 kW. Pozwala to 
podgrzewać wodę z intensywnością 
około 10 l/min. 

Kondensacja nawet w trudnych 
warunkach 

Wiemy, że w celu odzyskania dodatkowej ilości ener-
gii zawartej w parze wodnej opuszczającej kocioł, 
musimy doprowadzić do schłodzenia spalin poni-
żej 55°C. Jest to łatwe do osiągnięcia we współpra-

cy z ogrzewaniem podłogowym i sterownikiem po-
godowym, ale musimy pamiętać, że coraz większy 
udział w zużyciu energii w domu stanowi przygoto-
wanie ciepłej wody. W tym trybie również można do-
prowadzić do skroplenia pary wodnej ze spalin i od-
zyskania dodatkowej ilości energii. Jest to możliwe 
dzięki automatycznej adaptacji temperatury pracy 
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wany warstwowo, pełni w nich rolę bufora, który po-
krywa nagłe duże zapotrzebowanie na ciepłą wodę, 
np. gdy jedna osoba korzysta z natrysku, a druga po-
stanawia pozmywać naczynia. 
Dodatkową zaletą tego typu konstrukcji jest moż-
liwość podłączenia cyrkulacji c.w.u. do zasobnika. 
Dzięki temu nie musimy za każdym razem czekać 
na ciepłą wodę i wylewać do kanalizacji wody, któ-
ra wystygła w rurach. Oczywiście cyrkulacji c.w.u. 
nie zaleca się podłączać do kotłów z zasobnikami  
o małej pojemności, np. 10-20 l. Powodowałoby to 
nagłe wychłodzenie zasobnika w trakcie pracy cyrku-
lacji i cykliczne uruchamianie się kotła w trybie c.w.u.  
W skrajnym przypadku ciągła praca na potrzeby 
c.w.u. powoduje długotrwałą przerwę w zasilaniu c.o.  
Nie jest to oczywiście winą konstrukcji kotła, a raczej 

skutkiem wysokich strat ciepła w instalacji cyrkula-
cji. W związku z tym bardzo ważne jest, by zadbać 
o dobrą izolację rur oraz maksymalnie ograniczyć 
czas pracy pompy cyrkulacyjnej. W tym celu moż-
na skorzystać z szeregu udogodnień dostępnych  
w automatyce kotłów, np. programowania czaso-
wego, uzależnienia pracy pompy od temperatury 
powrotu z instalacji czy obecności użytkowników  
w łazience, czy też włączenia pompy na żądanie, np. 

Jak pogodzić komfort z oszczędnością 
przestrzeni?

We współczesnych domach staramy się wykorzy-
stać każdą dostępną przestrzeń, stąd popularne są, 
np. pokoje nad garażem czy połączenia pomiesz-
czeń o różnej funkcji, które pozwalają zredukować 
powierzchnię komunikacji i liczbę drzwi. Oszczęd-
ności dotyczą także pomieszczeń technicznych. Nie 
chcemy dziś wydzielać osobnego pomieszczenia dla 
kotła. Wolimy umieścić go w pomieszczeniu wielo-
funkcyjnym np. pralni, suszarni, przechowalni prze-
tworów, ale i tam staramy się dobrze wykorzystać 
przestrzeń, stąd duża popularność kompaktowych 
kotłów wiszących. Nie zawsze jednak niewielki, wiszą-
cy kocioł dwufunkcyjny zapewni odpowiedni komfort 

ciepłej wody. To rozwiązanie ma sens w przypadku 
jednej łazienki i pod warunkiem, że zarówno łazien-
ka, jak i kuchnia sąsiadują z pomieszczeniem kotła. 
Jeśli jednak w domu jest więcej łazienek, na doda-
tek oddalonych od kotła i czasem wyposażonych  
w dużą wannę czy panel prysznicowy wówczas pro-
sty kocioł dwufunkcyjny nie zapewni wymagane-
go komfortu. W tym kontekście z pewnością wy-
godnym rozwiązaniem byłby kocioł jednofunkcyjny  
z osobnym zasobnikiem o dużej pojemności, ale na 
taki zestaw nie chcemy „marnować” miejsca. Kom-
promisowym rozwiązaniem są kompaktowe kotły 
z wbudowanym zasobnikiem o małej pojemności. 
Są to z reguły kotły dwufunkcyjne o wysokiej mocy, 
np. 25-35 kW i wydajności ciągłej na poziomie nawet 
12 do 16 l/min. Dodatkowy zasobnik, z reguły łado-

Wysoka sprawność, nie tylko w połączeniu z zasobnikiem

W klasycznym kotle dwufunkcyjnym trudno 
osiągnąć niską temperaturę spalin, ponie-
waż woda grzewcza musi być podgrzana 
do wysokiej temperatury, by przepływając 
następnie przez płytowy wymiennik ciepła 
ogrzała wodę użytkową. Z powodu dwu-
stopniowej wymiany ciepła trudno schło-
dzić spaliny do niskiej temperatury. Udało 
się jednak pokonać i tę przeszkodę, wyko-
rzystując zimną wodę wpływającą do ko-
tła. Zamiast wprost do płytowego wymien-
nika ciepła jest ona kierowana w pierwszej 
kolejności do dodatkowego wymiennika 
umieszczonego w strumieniu spalin opusz-
czających kocioł. Dzięki temu woda ogrze-
wa się wstępnie o kilka stopni, a spaliny zo-
stają intensywnie schłodzone, co pozwala 
odzyskać znaczną ilość energii.

ExtraCondens: dodatkowa 
przegroda zatrzymująca maksimum 
ciepła w wymienniku pierwotnym 
i ograniczająca bezpośrednie 
przenikanie ciepła do dodatkowego 
stopnia wymiennika

Dodatkowy wymiennik ciepła dla c.w.u. 
jest umiejscowiony na krawędzi 
wymiennika pierwotnego za przegrodą:
- nie jest wystawiony na bezpośrednie 
ciepło od palnika
- dzięki złożonej cyrkulacji następuje 
dochłodzenie spalin

Konstrukcja

Konwencjonalny pierwotny 
wymiennik kondensacyjny 
ze stali szlachetnej: kondensacja 
ma miejsce z prawej strony przegrody, 
tylko w trybie ogrzewania.

ecoTEC exclusive combi
 ExtraCondens

Konstrukcja ecoTEC exclusive combi ExtraCondens

Budowa actoSTOR VIH CL 20 S
1. c.w.u. – wejście z zasobnika nr 2
2. zasobnik nr 1 ze stali szlachetnej
3. wejście zimnej wody
4. miejsce poboru do pompy ładującej
5. pompa ładująca
6. c.w.u. – odpływ do zasobnika nr 1
7. c.w.u. – pobór
8. zasobnik nr 2 ze stali szlachetnej
9. c.w.u. – wejście z wymiennika
10. naczynie wzbiorcze
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poprzez naciśnięcie przycisku umieszczonego pod 
umywalką. Te ostatnie rozwiązania pozwalają zredu-
kować czas pracy pompy cyrkulacyjnej do niezbęd-
nego minimum, a przez to ograniczyć wychładzanie 
się zasobnika i częstotliwość pracy w trybie c.w.u.

Za to jeśli w instalacji nie jest potrzebna cyrkulacja, 
a punkty poboru znajdują się blisko kotła wówczas 
możemy zastanowić się nad kotłem z zasobnikiem 
o pojemności zaledwie 10 czy 20 l. 

Opisane przykłady funkcji dostępnych w nowocze-
snych kotłach kondensacyjnych pozwalają maksy-
malnie wykorzystać energią zawartą w paliwie i osią-
gnąć wysoki komfort. Oczywiście nadal ważnym 
decydującym o jakości pracy systemu jest optymal-
ny dobór urządzeń i prawidłowy montaż oraz eks-
ploatacji.

W praktyce kotły z wbudowanymi zasobnikami o niewielkiej pojemności zapewniają wyso-
ki komfort. Ważne jednak, by wybrać model odpowiedni do potrzeb. Jeśli w instalacji ma być 
obieg cyrkulacyjny wówczas przede wszystkim należy zadbać o izolację termiczną, ograniczyć 
czas pracy pompy cyrkulacyjnej i wybrać kocioł z zasobnikiem większej pojemności, np. 30-40 l. 

Praca c.w.u. VCW + VIH CL 20 S
Ładowanie zasobnika warstwowego –  
zakres nastaw: 50-65ºC
System ładowania warstwowego:
1. Start ładowania – spadek temp. o 5 K
2. Nagrzewanie obiegu pierwotnego
3. Włączenie pompy ładującej 
4. Ładowanie zasobnika – 3 fazy:
•	regulacja	wydatkiem	pompy	ładującej	–	 
moc kotła 100% 
•	regulacja	modulacją	palnika
•	regulacja	taktowaniem	palnika	

Praca c.w.u. VCW + VIH CL 20 S
Mały pobór c.w.u. (< 3,0 l/min)
Włączenie doładowania zasobnika: 
po pobraniu > 5 l c.w.u. 

Praca c.w.u. VCW + VIH CL 20 S
Większy pobór c.w.u.(> 3,0 l/min)
– natychmiastowe włączenie funkcji 
ładowania zasobnika

Praca c.w.u. VCW + VIH CL 20 S
Pobór c.w.u. bez ładowania zasobnika – zakres 
nastaw: 35-65ºC
Pobór > 1,5 l/min. – start palnika i pompy ładującej

Kominiarze  
pogromcami smogu

Polska bije niechlubne rekordy w zanieczyszczeniu powietrza. 
Wiele stacji pomiarowych wskazuje wysoki poziom stężenia 
zanieczyszczeń - znacznie przekroczone są stężenia pyłów 
PM 10 i PM 2,5. Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowi-
ska publikują kolejne ostrzeżenia smogowe. 
Regularne usuwanie zanieczyszczeń z kominów należy trak-
tować jako profilaktykę emisji pyłów do atmosfery. Kiedy 
komin nie jest czyszczony sadza jest emitowana do atmos-
fery, a podczas pożaru sadzy w ogromnych ilościach jed-
norazowo trafia w powietrze.
Prezes Krajowej Izby Kominiarzy Marcin Ziombski szacuje, że 
kominiarz czyszczący kominy w budynku jednorodzinnym 
(tzw. niska emisja) usuwa podczas każdorazowego czyszcze-
nia objętościowo około 8 kg sadzy i innych związków powsta-
łych w procesie spalania paliw stałych. Przyjmując, że każdy 
kominiarz w Polsce wyczyści tylko trzy kominy dziennie, daje 
to miesięcznie 1920 ton pyłów (4 tys. kominiarzy x 20 dni x 3 
czyszczenia x 8 kg = 1 920 000 kg).
Kominiarze swoją pracą zapobiegają wprowadzeniu takiej 
ilości zanieczyszczeń lotnych do atmosfery. Kominiarze 
informują również użytkowników urządzeń ogrzewczych  
o ekologicznych metodach palenia oraz wpływie dobrej klasy 
kotłów i wartościowego paliwa na znaczące obniżenie emi-
sji zanieczyszczeń do atmosfery z ich urządzeń.
Pod patronatem honorowym Komendanta Głównego Pań-
stwowej Straży Pożarnej prowadzona jest akcja informacyjna 
„Zaproś kominiarza”. Komunikat prezesa KIK w sprawie przy-
gotowania do sezonu zimowego został umieszczony na stro-
nach internetowych wielu gmin i powiatów.
Kominiarze aktywnie uczestniczą 
w akcji społecznej „Czad i ogień. 
Obudź czujność” prowadzonej 
przez Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych i Administracji i Pań-
stwową Straż Pożarną.
KIK/PAP
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Strefa Instalatora
Po raz drugi zorganizowana 
zostanie specjalna strefa de-
dykowana branżystom – in-
stalatorom systemów wenty-
lacji, klimatyzacji i chłodzenia. 
Strefa Instalatora to miejsce, 

w którym można podnieść swoje umiejętności za-
wodowe i zapoznać się z ciekawymi rozwiązaniami 
technicznymi.
Partnerem Strefy jest firma: LINDAB. Uczestnikami 
Strefy są: B&L International, BHRes, Merserwis, Ven-
termo, Fundacja Ochrony Klimatu Prozon.

 
Arena Technologii
Wystawcy Forum Wentyla-
cja – Salon Klimatyzacja mają 
możliwość prezentowania 
swoich produktów, urządzeń 
w specjalnej strefie o nazwie 

Arena Technologii. Tematami przewodnimi Areny 
Technologii 2017 są: SYSTEMY VRF oraz WENTYLA-
TORY ODDYMIAJĄCE.
W Arenie swoje urządzenia zaprezentują: Daikin, Elek-
tronika, Free Polska, HTS Polska, Johnson Controls, Kli-
ma-Therm, Mitsubishi, Harmann, Konwektor, Lindab, 
Schako, Scrol, Ventia, Vents Group, Venture Industries.
Zwiedzający obejrzą tu m.in. system VRV IV-i (Daikin); 
wentylator osiowy AXEL.L czy wentylator strumienio-
wy PIRAX (Harmann); wentylator oddymiający LCA 
FIRE50 (Lindab); wentylator strumieniowy typu JF lub 
wentylator dachowy typu CTH-3 (Ventia); wentylator 
oddymiający strumieniowy JFSR (Venture Industries).

Konkurs Najciekawszy 
Produkt 2017
Do konkursu Najciekawszy Pro-
dukt 2017 wystawcy zgłosili 48 
nowości – produkty i urządze-
nia wprowadzone na polski ry-

15. edycja targów FORUM WENTYLACJA – SALON KLIMATYZACJA 2017 
odbędzie się w dniach 7-8 marca 2017, w Warszawie. Przed dwa dni będzie 
to największe spotkanie specjalistów branży wentylacyjnej, klimatyzacyjnej 
i chłodniczej. Targom towarzyszyć będą dwudniowe seminaria, w Arenie 
Technologii będzie można zobaczyć przegląd SYSTEMÓW VRF oraz 
WENTYLATORÓW ODDYMIAJĄCYCH, odwiedzający będą mogli wziąć udział  
w pokazach i konkursach w Strefie Instalatora, a także zagłosować  
na nowość targów w Konkursie Najciekawszy Produkt.

Jubileuszowa edycja Forum Wentylacja –  
Salon Klimatyzacja 2017
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w stoisku Księgarnia SPW, a także zapoznać się z 12 
projektami instalacji zgłoszonymi do Nagrody Pascal 
2017, poznać tajniki projektowania CAD, wziąć udział  
w zorganizowanych wspólnie z Fundacją Ochrony 
Klimatu PROZON warsztatach chłodniczych oraz za-
pisać się na bezpłatną prenumeratę dwumiesięcz-
nika CYRKULACJE

Zarejestruj udział
Do udziału w targach oraz seminariach upoważnia 
karta wstępu – imienny identyfikator. Wszyscy uczest-
nicy FORUM WENTYLACJA - SALON KLIMATYZACJA 
rejestrują się wypełniając formularz zgłoszeniowy. 
Zarejestruj udział tutaj

Cennik:
•	dwudniowa,	imienna	karta	wstępu,	dla	osób	zare-
jestrowanych, bilet zakupiony przed targami on-line 
– 20 zł
•	dwudniowa,	imienna	karta	wstępu,	dla	osób	zare-
jestrowanych, bilet zakupiony w kasach targowych 
– 30 zł

•	dwudniowa	karta	wstępu	dla	osób	niezarejestro-
wanych – 40 zł
•	dwudniowa,	imienna	karta	wstępu	dla	studentów	
(po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej), dla 
osób zarejestrowanych – 10 zł
•	dwudniowa,	 imienna	karta	wstępu	dla	Członków	
Stowarzyszenia Polska Wentylacja – bezpłatna
 
Karty wstępu można zakupić:
•	w	przedsprzedaży,	za	pośrednictwem	strony	inter-
netowej (płatność przelewem online lub kartą kredy-
tową online, automatyczna wysyłka faktur)
•	w	dniach	trwania	FORUM	/	SALONU,	w	recepcji	targowej	
(płatność wyłącznie gotówką, wysyłka faktur po targach)

Targi odbywają się w Centrum Targowo-Kongreso-
wym MT Polska, przy ul. Marsa 56c.
Godziny otwarcia:
7 marca 2017: godz. 09.00 - 17.00
8 marca 2017: godz. 09.00 - 16.00
Szczegółowe informacje o dojeździe i parkingach 
można znaleźć tutaj.

nek po dniu 1 stycznia 2016 r. Głosowanie odwiedza-
jących na najciekawszy produkt targów odbywać się 
będzie w dniach 7-8 marca. Wsród zgłoszonych pro-
duktów są m.in.:
- centrale wentylacyjne Mistral Slim (Pro-Vent)
- kamery termowizyjne Testo 865-872 (Testo)
- program Niczuk Rama (Niczuk Metall)
- sterownik C6.1 (Ventia/Komfovent)
- szklane kratki dekoracyjne profi-air starline shape 
(fränkische)

- zestaw pomiarowy Lindab Ultralink (Lindab)
- siłownik z serii PR… z klapą motylkową D6..W(L) 
(Belimo)

Seminaria eksperckie
W czasie dwóch dni, równo-
legle z targami, odbywać się 
będą specjalistyczne semi-
naria. W ramach seminariów 
przewidziano także Warszta-
ty Projektanta, w czasie któ-
rych projektanci z renomo-

wanych biur projektowych zaprezentują przykłady 
najciekawszych rozwiązań instalacji wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych w budynkach oddanych do użyt-
ku w latach 2015-2016 i zgłoszonych do Nagrody Pas-
cal 2017. 

Strefa wiedzy
W Strefie Wiedzy, której pomysłodawcą i organi-
zatorem jest Stowarzyszenie Polska Wentylacja, 
można będzie zaopatrzyć się w literaturę fachową  

Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie

Forum Wentylacja to największe 
spotkanie specjalistów branży 
wentylacyjnej, klimatyzacyjnej  
i chłodniczej w Polsce, dlatego  
też nie może zabraknąć wśród 
wystawców firmy WOLF.

Na stoisku zaprezentujemy m.in.:
• centrale wentylacyjne  
CWL Excellent

• nagrzewnice LH

Spotkajmy się na stoisku nr 125

Odwiedź nas na 
stoisku nr 63 i poznaj 
nową automatykę 
C6 SMART HOME.

prezentuje marki:

Targi 2017

Liczba wystawców: 175
Powierzchnia ekspozycji: 9000 m2

Liczba produktów zgłoszonych do Areny Technologii: 22
Liczba nowych produktów zgłoszonych do 
Konkursu: 48
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23 wystawców i ok. 1000 uczestników, a samo wyda-
rzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem bio-
rących w nim udział branżystów. Targi na przestrze-
ni lat rozwijały się i ewaluowały. W kolejnych latach 
rozszerzyliśmy tematykę targów o Salon Klimatyza-
cja oraz o tematykę chłodniczą. Wprowadzaliśmy też 
wydarzenia towarzyszące targom: Arenę Technolo-
gii, Strefę Instalatora, Warsztaty Chłodnicze, Warsz-
taty Projektanta, Akademię CAD. 
Z roku na rok, targi oraz towarzyszące im seminaria 
i wydarzenia, gromadzą większą liczbę wystawców 
i odwiedzających. 
Rzeczywiście najlepiej pokazują to statystyki:
2003 rok – 23 wystawców, 1000 odwiedzających,
2009 rok – 121 wystawców, 2500 odwiedzających,
2016 rok – 172 wystawców, 6000 odwiedzających,
2017 rok – 175 wystawców (stan na 8 lutego).

Jaki był najtrafniejszy pomysł wzbogacający 
formułę Forum?
Jako organizator Forum Wentylacja – Salon Klimaty-
zacja cały czas rozszerzamy i urozmaicamy formułę 
targów. Zależy nam, aby było to spotkanie całej bran-
ży, z jednej strony miejsce prezentacji nowości i ofer-
ty produktowej dla branży, z drugiej miejsce mery-
torycznego spotkania specjalistów. Nie ma jednego 
najlepszego pomysłu decydującego o sukcesie. Fo-
rum to układanka wielu przemyślanych pomysłów, 
a co najważniejsze wszystkie z nich są odpowiedzią 
na potrzeby branży. 
Od pierwszej edycji zależało nam na przekazywaniu 
merytorycznej wiedzy inżynierskiej i temu służyły 
nasze pomysły wzbogacające ekspozycję targową. 
Dwudniowe SEMINARIA, to już stały element targów, 
a ich program jest odpowiedzią na ważne zagadnie-
nia branżowe. Wspomniane wcześniej ARENA TECH-
NOLOGII i STREFA INSTALATORA to miejsca porów-
nania produktów i pozyskania fachowej wiedzy. Co 
roku Arena Technologii ma inne tematy – w tym roku 
będą to systemy VRF oraz wentylatory oddymiające. 
15 producentów i dystrybutorów zaprezentuje po-

nad 20 urządzeń w Arenie. W STREFIE INSTALATORA 
będzie można zapoznać się z praktycznymi aspek-
tami instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych  
i chłodniczych. Swoje rozwiązania i pokazy przepro-
wadzą takie firmy, jak: Alnor, Lindab, B&L Internatio-
nal, BH-Res, Merserwis (KIMO), Ventermo, Fundacja 
Ochrony Klimatu Prozon. Na specjalnie zbudowa-
nej na targi instalacji wentylacyjnej będzie można 
przeprowadzić pomiary, poznać zasady montażu kli-
matyzatorów, przeprowadzić samodzielny montaż,  
a także nauczyć się budować i montować przewo-
dy wentylacyjne z płyt.

Forum Wentylacja 
Salon Klimatyzacja  
– 15 lat na fali, bo… 
z pomysłem
wywiad z toMaszeM trusewiczeM PrzeProwadziła Małgorzata toMasik

Mija 15 lat od pierwszej edycji Forum 
Wentylacja Salon Klimatyzacja. Jak wspomina 
Pan właśnie to pierwsze Forum, jego 
organizację, przyjęcie przez rynek, opinie 
odwiedzających? 
Gdy 15 lat temu rozpoczynaliśmy działalność Sto-
warzyszenia Polska Wentylacja, zastanawialiśmy się, 
co może być atrakcyjną platformą do wymiany in-
formacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami proce-
su inwestycyjnego w zakresie zagadnień wentylacji 
i klimatyzacji. Doszliśmy do wniosku, że warto zapro-
ponować taką formułę spotkania branżowego, która 
pozwoli w jednym miejscu i czasie odpowiedzieć na 
potrzeby zarówno projektantów, wykonawców, do-
stawców, jak i użytkowników instalacji. Byliśmy też 
pewni, że spotkanie dla branżystów powinno być or-
ganizowane przez branżystów. Naszym celem było 
zorganizowanie spotkania, które pozwoli projek-
tantom i wykonawcom zapoznać się z nowościami  
w przepisach, wytycznych projektowych i w techni-
ce. Dla dostawców z kolei ważne było, aby formuła 
targowa zapewniała im łatwe i efektywne kosztowo 
dotarcie do bardzo jasno określonej grupy odbiorców. 

Od początku byliśmy nastawieni na przekazywanie 
wiedzy inżynierskiej i wspieranie przedsiębiorców.
Początki zawsze są trudne, zwłaszcza gdy nowe po-
mysły próbuje się wdrożyć w czasach kryzysu, któ-
ry akurat 15 lat temu dosyć silnie dawał się we zna-
ki naszej branży. Jednak dzięki zdeterminowaniu  
i ciężkiej pracy przekonaliśmy do naszego pomysłu 
pewną grupę firm, a frekwencja i przychylne opinie 
gości pierwszej edycji Forum zaskoczyły nas bardzo 
pozytywnie. Mieliśmy ogromną satysfakcję, zwłasz-
cza dlatego, że nasze pomysły łamały schematy,  
a organizacją w najdrobniejszych detalach zajmo-
waliśmy się samodzielnie. 

Podsumowując rozwój przez kolejne lata, 
najlepiej podać konkretne liczby. Proszę 
przedstawić kilka danych pokazujących 
początki, najlepszą edycję Forum i stan  
z zeszłego roku.
Na przestrzeni 15 lat obserwowaliśmy i sami uczest-
niczyliśmy w nieustannym procesie rozwoju nasze-
go wydarzenia. Pierwsza edycja targów Forum Wen-
tylacja, która odbyła się w 2003 roku zgromadziła  

Tomasz Trusewicz – dyrektor Stowarzyszenia 
Polska Wentylacja, organizatora targów 
FORUM WENTYLACJA – SALON KLIMATYZACJA
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Dodatkowo w czasie seminariów prowadzone będą 
WARSZTATY PROJEKTANTA, w czasie których zapre-
zentowane zostaną niestandardowe i wyróżniające 
się projekty instalacji wentylacji i klimatyzacji zre-
alizowane w latach 2015-2016 i zgłoszone do nagro-
dy PASCAL 2017.
Instalatorów i serwisantów instalacji chłodniczych 
zapraszamy na WARSZTATY CHŁODNICZE prowa-
dzone wspólnie z Fundacją Ochrony Klimatu Prozon.  
A w STREFIE WIEDZY Stowarzyszenia Polska Wenty-
lacja będzie można zaopatrzyć się w fachową litera-
turę, zapisać się na prenumeratę magazynu Cyrkula-
cje i wziąć udział w WARSZTATACH CAD. Jak widać, 
każdy odwiedzający targi znajdzie dla siebie coś in-
teresującego.

Wiele imprez targowych czy konferencyjnych 
z racji coraz mniejszego zainteresowania 
przechodzi w cykl dwuletni lub kończy swoją 
działalność. Czym tłumaczy Pan fakt, że 
Wasza impreza ciągle ma tak dużą frekwencję 
odwiedzających? Specyfika branży czy…?
Rzeczywiście Forum Wentylacja – Salon Klimatyza-
cja co roku bije rekordy frekwencji – zarówno wśród 
rosnącej liczby wystawców, jak i odwiedzających. Już 
dziś wiemy, że targi będą większe od zeszłorocznych, 
które odwiedziło prawie 6000 specjalistów. Na liście 
wystawców jest aż 175 podmiotów. Mamy więc ko-
lejny rekord. Dzieje się tak dlatego, że jako branżyści 
doskonale rozumiemy i znamy specyfikę działania 
rynku. Rozmawiamy i wsłuchujemy się w potrzeby 
wystawców i odwiedzających. Reagujemy i rozsze-
rzamy formułę targów, aby jak najlepiej te potrzeby 
realizować. I tak już od 15 lat!

Jak przewiduje Pan:
– w jakim kierunku powinno teraz iść Forum?
– jakie tematy są przyszłościowe? 
– jakie nowe pomysły planujecie wprowadzić?
Przede wszystkim chcę zwrócić uwagę, że Forum 
jest dla nas ważne, gdyż realizuje cele statutowe 

Stowarzyszenia Polska Wentylacja. Dlatego po każ-
dej edycji analizujemy każdy detal, zarówno w sfe-
rze zagadnień merytorycznych, jak i organizacyj-
nych. Nie próbujemy zmieniać tego, co jest dobre, 
trafia w oczekiwania i potrzeby branży. Nasze zmia-
ny polegają przede wszystkim na oferowaniu zwie-
dzającym coraz wygodniejszej formy zwiedzania 
targów i proponowaniu kolejnych aktywności służą-
cych zdobywaniu wiedzy. Inwestujemy duże środki  
 rozbudowę programu merytorycznego i działania 
edukacyjne, takie jak na przykład Strefa Instalato-
ra. Tym odróżniamy się od komercyjnych organiza-
torów wydarzeń targowych. Na kolejną edycję na 
pewno zaproponujemy nowe pomysły, nad który-
mi już dziś pracujemy, ale nie chciałbym ich zdra-
dzać już teraz. Na razie zapraszam do odwiedzenia 
tegorocznej wystawy.

Co jest największym zagrożeniem dla Forum?
Jak wspomniałem wcześniej, organizację Forum trak-
tujemy jako realizację celów statutowych Stowarzy-
szenia Polska Wentylacja. Nie postrzegamy więc na-
szych działań w kategoriach wyzwań, zagrożeń. Nie 
znaczy to oczywiście, że nie myślimy o losach nasze-
go przedsięwzięcia w oderwaniu od rzeczywistości. 
Jednak jak na razie wszelkie przeciwności losu i ryn-
kowe wahania koniunktury pokonywaliśmy i nie za-
mierzamy się im poddawać.

Każdy produkt, a więc także takie imprezy jak 
Forum Wentylacja Salon Klimatyzacja ma swój 
cykl życia. Od pewnego czasu Forum osiągnęło 
już pewny stan nasycenia. Jak sądzi Pan, czy 
Forum się kiedyś „przeżyje”?
Bezdyskusyjne jest to, że Forum od lat stale rośnie 
i stale jest bardzo dobrze oceniane przez uczestni-
ków. Frekwencja na targach jest najlepszym dowo-
dem bardzo dobrej kondycji Forum i nic nie wska-
zuje, aby miało się to zmienić. 

Dziękuję za rozmowę!

7 - 8  M A R C A
W A R S Z A W A

MIĘDZYNARODOWE TARGI 

TECHNIKI WENTYLACYJNEJ, 

KLIMATYZACYJNEJ I CHŁODNICZEJ

WYDARZENIA TARGOWE
SEMINARIA

dwudniowy cykl wykładów, źródło praktycznej wiedzy

ARENA TECHNOLOGII
systemy VRF oraz wentylatory oddymiające

STREFA INSTALATORA
praktyczne pokazy i montaże, wymiana doświadczeń  

KONKURS
najnowsze urządzenia prezentowane przez wystawców

Pomysłodawca i organizator:

spw@wentylacja.org.pl | tel./fax 22 542 43 14

www.forumwentylacja.pl

BEZPŁATNE 
ZAPROSZENIE

Byłeś na I edycji targów? Mamy dla Ciebie 
bezpłatne zaproszenie – skontaktuj się z nami

e-mail: forum@forumwentylacja.pl
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Aktywne belki chłodzące doprowadzają central-
nie uzdatnione powietrze pierwotne do pomieszcze-
nia oraz wykorzystują wodny wymiennik ciepła do 
celów ogrzewania lub chłodzenia.
Powietrze pierwotne dostarczane jest do komory 
mieszania belki poprzez dysze. W wyniku wytwa-
rzanego podciśnienia powietrze wtórne indukowa-
ne jest przez kratkę powietrza indukowanego i prze-
pływa przez wymiennik ciepła. W wymienniku ciepła 
powietrze wtórne jest podgrzewane lub chłodzone, 
następnie w komorze mieszane jest z powietrzem 
pierwotnym i wprowadzane jest do pomieszczenia 
szczelinami nawiewnymi.

Nawiew indukcyjny

Podstawy teoretyczne do wyjaśnienia zasady in-
dukcji stanowi prawo aerodynamiczne swobod-
nego strumienia. Powietrze wypływając do dużej 
przestrzeni zachowuje się jak strumień swobodny.  
W miejscu wypływu strumień objętości powietrza, 
jego prędkość i kierunek wypływu definiowane są 
przez pole przekroju poprzecznego. Wokół granicy 

strumienia swobodnego interakcja z powietrzem  
z pomieszczenia powoduje ruch warstw powietrza 
stykających się z nim. Powietrze indukowane jest do 
strumienia i tym samym zwiększa się całkowita ob-
jętość powietrza w strumieniu.
Ponieważ indukowana część powietrza musi być wpra-
wiona w ruch, wynikowa prędkość przepływu całego 
strumienia spada. Proces przebiega aż do momen-
tu, gdy średnia prędkość przepływu spadnie do zera.
Nawiew powietrza do pomieszczenia z każdego typu 
nawiewnika wywołuje proces indukcji powietrza 
wewnętrznego. W przypadku poziomego nawiewu  
z nawiewnika indukcyjnego, strumień powietrza na-
wiewanego „przykleja” się do powierzchni sufitu.  
Z tego powodu proces indukcji dotyczy tylko dolnej, 
swobodnej części strumienia, który rozprzestrzenia 
się po całym pomieszczeniu.
W przypadku nawiewnika indukcyjnego proces in-
dukcji zachodzi także wewnątrz urządzenia. Na-
wiewnik jest tak skonstruowany, że powietrze indu-
kowane (wtórne) przepływa przez wymiennik ciepła. 
Powietrze pierwotne i powietrze wtórne podgrzane 
lub ochłodzone (zależnie od potrzeb), są po zmie-
szaniu nawiewane do pomieszczenia. Przy takiej 
samej ilości pierwotnego powietrza proces induk-
cji jest w stanie zapewnić dużo wyższą wydajność 
cieplną niż w przypadku systemu z nawiewnikami 
pracującymi na powietrzu przygotowanym w cen-
trali klimatyzacyjnej.

Scentralizowane systemy wentylacji działające z zastosowaniem powietrza pierwotnego, 
w połączeniu z nawiewnikami indukcyjnymi z poziomym nawiewem powietrza, mogą 
zapewnić uzyskanie wysokiego poziomu komfortu w pomieszczeniach, nawet  
w przypadku występowania w nim dużych zysków ciepła. Strumień objętości powietrza 
świeżego i wydajność cieplna takiego układu liczona jest niezależnie dla każdego z jego 
elementów, z uwzględnieniem występujących szczególnych wymagań. Dzięki temu 
uzyskujemy wysoką sprawność energetyczną systemu. Nawiewniki indukcyjne nie 
wymagają dodatkowego wentylatora. Przepływ powietrza wtórnego przez wymiennik 
ciepła wywołany jest zjawiskiem indukcji powietrza. 

Nawiew indukcyjny  
– co oznacza  
i jak przebiega

Ze względu na dostępność różnych 
opcji wykonania, nawiewniki induk-
cyjne są odpowiednie zarówno do pro-
jektów dotyczących budynków no-
wych, jak i modernizowanych.  
W ofercie firmy TROX BSH Technik 
Polska znajdują się zarówno aktywne 
belki chłodzące dedykowane głównie 
do dużych przestrzeni, wnętrz zreali-
zowanych jako „otwarte przestrze-
nie”, jak i podokienne i podłogowe na-
wiewniki indukcyjne dostarczające 
powietrze praktycznie bezpośrednio 
do strefy przebywania ludzi.

Zasada nawiewu indukcyjnego

http://www.instalreporter.pl


31s t r.0 2 / 2 0 1 7
F O R U M  W E N T Y L A C J A  –  s A L O N  k L i M A T Y z A C J A  2 0 1 7

Wydajność wymiennika ciepła o określonych wymia-
rach można zwiększyć stosując inną średnicę dysz. 
Należy jednak pamiętać, że wyższy stopień indukcji 
może być uzyskany tylko poprzez zastosowanie wyż-
szego ciśnienia w dyszach, a to oznacza jednocze-
śnie wyższy poziom generowanego hałasu.
 
Punkt rosy
W wielu przypadkach, w trybie chłodzenia w urzą-
dzeniach indukcyjnych wykorzystane jest chłodzenie 
suche (jawne). Z jednej strony, wilgotność pozostaje 
pod kontrolą ze względu na klimatyzację pomiesz-
czenia, z drugiej strony temperatura przepływającej 
wody chłodzącej jest ograniczona wartością wyłącze-
nia powyżej temperatury punktu rosy w pomieszcze-
niu. W ten sposób zapewnione jest działanie jednostki  
w trybie chłodzenia suchego.
Wysoką wydajność chłodniczą osiągnąć można 
wykorzystując proces chłodzenia mokrego (uta-
jonego). W takim przypadku temperatura wody 
chłodzącej znajduje się poniżej punktu rosy  
i z tego powodu na powierzchni wymiennika na-
stępuje wykraplanie wilgoci. Oznacza to koniecz-
ność stosowania tacki kondensatu zainstalowa-
nej pod wymiennikiem ciepła.
W regionach, które mają tendencję do wysokiej wil-
gotności (tropiki, subtropiki), w procesie projekto-
wym powinny być brane pod uwagę praktycznie tyl-
ko jednostki z tacką kondensatu.

Otwieranie okien
Otwarcie okien może wywołać wzrost wilgotności  
w pomieszczeniu, a skutkiem tego wzrost tempera-
tury punktu rosy. Temperatura przepływającej wody 
chłodzącej może znaleźć się wówczas poniżej punk-
tu rosy. Aby temu zapobiec, okna powinny być wy-
posażone w stycznik, który odetnie przepływ wody 
chłodzącej w momencie otwarcia okna. Z punktu wi-
dzenia oszczędności energii, w chwili otwarcia okna, 
klimatyzacja (grzanie lub chłodzenie) w tym pomiesz-
czeniu powinna być wyłączona.

Wymiennik ciepła w systemie dwururowym

Zastosowanie sytemu dwururowego oznacza, że  
w obiegu wodnym płynie albo woda chłodząca albo 
grzewcza i system pracuje w tak zwanym trybie na-
przemiennym (change-over) zależnie od wysokości 
temperatury zewnętrznej. Oczywiście oznacza to, 
że w tym samym trybie pracy znajdują się wszystkie 
jednostki zainstalowane w obiekcie lub te jednostki, 
które są podłączone do obiegu wodnego.
Jeśli jednostki są przeznaczone wyłącznie do chło-
dzenia, na przykład w strefie wewnętrznej lub jeśli 
zapotrzebowanie na ciepło realizowane jest przez 
ogrzewanie konwekcyjne,wymienniki ciepła pracu-
ją wyłącznie z wodą chłodzącą.

Wymiennik ciepła w systemie czterorurowym

Zastosowanie systemu czterorurowego umożliwia uzy-
skanie w każdym pomieszczeniu dowolnego trybu pra-
cy, zależnie od indywidualnych potrzeb: grzania lub chło-
dzenia, niezależnie od trybu pracy urządzeń w innych 
pomieszczeniach. Do realizacji funkcji grzania i chło-
dzenia są przewidziane odrębne obiegi wodne. Sys-
tem ten doskonale nadaje się do budynków o zróżnico-

Podstawy projektowania

Strumień objętości powietrza pierwotnego
W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu kom-
fortu do pomieszczenia doprowadzane jest central-
nie przygotowane powietrze pierwotne. Wymagana 
ilość powietrza pierwotnego zależy przede wszyst-
kim od liczby osób. W przypadku występowania wy-
sokich zysków ciepła może być wymagany większy 
strumień objętości powietrza pierwotnego, aby za-
pewnić wymaganą wydajność cieplną.

Wydajność cieplna
Wydajność cieplna nawiewnika indukcyjnego jest 
sumą wydajności cieplnej strumienia powietrza pier-
wotnego i wydajności cieplnej powietrza przepływa-
jącego przez wymiennik ciepła.
Strumień objętości powietrza pierwotnego i jego 
temperatura określane są zależnie od tego, w ja-
kich celach definiowana jest jego wydajność cieplna. 
Wydajność cieplna wymiennika ciepła zależna jest  
z jednej strony od temperatury przepływającej wody,  
a z drugiej od wielkości przepływu zarówno powie-
trza, jak i wody. Wraz ze wzrostem stopnia indukcji 
wzrasta strumień objętości powietrza, a więc zwięk-
sza się pojemność cieplna.

Zasada działania przykładowego indukcyjnego 
nawiewnika podłogowego typu BID

Podłogowy nawiewnik indukcyjny typu BID

Budowa aktywnej belki chłodzącej, typ DID614:
1. Uchwyty montażowe.
2. Króciec powietrza pierwotnego.
3. Obudowa.
4. Płyta z dyszami.
5. Kierownice powietrza (opcjonalnie).
6. Podłączenie obiegu wodnego.
7. Osłona (opcjonalnie).
8. Wymiennik ciepła.
9. Rama czołowa.
10. Kratka powietrza indukowanego.
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wu powietrza lub gdy wymagana jest 
informacja o rzeczywistej wartości prze-
pływu w formie sygnału napięciowego.

Temperatura pomieszczenia
Regulator pomieszczeniowy (e) utrzy-
muje wymaganą wydajność wymienni-
ka ciepła, sterując pracą zaworu regu-
lacyjnego zainstalowanego na obiegu 

wody. W przypadku zastosowania systemu 4-rurowe-
go regulator pomieszczeniowy musi być wyposażony 
w dwa wyjścia kontrolne – obiegu chłodniczego i obie-

gu grzewczego. Przy obiegu 2-rurowym wystarczający 
jest regulator z jednym wyjściem kontrolnym, ewentu-
alnie wyposażony w funkcje przełączenia trybu pracy.
Wymagane funkcje regulacyjne mogą być realizowa-
ne z użyciem elektronicznego regulatora tempera-
tury lub regulatora pracującego w trybie bezpośred-
niego sterowania cyfrowego (DDC).

W kolejnych artykułach o konkretnych 
rozwiązaniach nawiewu indukcyjnego…
Artykuł opracowano na podstawie materiałów 
firmy TROX BSH Technik Polska.

wanych obciążeniach cieplnych. W takim przypadku 
programowanie pracy instalacji przy elastycznym do-
pasowaniu temperatury wody zasilającej wymiennik, 
pozwala na optymalną, energooszczędną pracę syste-
mu. Mieszanie wody ciepłej i zimnej nie jest możliwe.

Wymiennik ciepła bez tacki kondensatu
Nawiewniki indukcyjne z wymiennikiem ciepła bez 
tacki kondensatu są odpowiednie do procesów su-
chego (jawnego) chłodzenia lub wyłącznie grzania. 
Wymiennik jest wówczas montowany poziomo.

Wymiennik ciepła z tacką kondensatu
Do procesu mokrego (utajonego) chłodzenia, pod-
czas którego tworzy się kondensat, może być stoso-
wana jednostka z tacką kondensatu zainstalowaną 
pod wymiennikiem. Wymiennik jest wówczas mon-
towany pionowo.

Sposoby regulacji

Zwykle nawiewniki indukcyjne pracują przy stałym 
przepływie powietrza pierwotnego. W wielu jednost-
kach, w celu zapewnienia rozdziału powietrza o wy-
maganym strumieniu objętości powietrza stosuje się 
przepustnice dławiące i regulatory przepływu.

Przepustnice dławiące (a)
Uruchomienie instalacji jest czynnością czasochłon-
ną, ponieważ prędkość przepływu musi być mierzo-
na i korygowana po kilka razy w stosunku do wszyst-
kich jednostek w systemie.

Regulatory stałego przepływu powietrza
Przy użyciu tego urządzenia, uruchomienie instalacji 
odbywa się łatwo i szybko poprzez nastawienie żąda-
nej wartości przepływu 
i wsunięcie regulatora 
w kanał (b).
Wartość przepływu po-
wietrza ustawiana jest 
na zewnętrznej skali, 
ewentualne zmiany war-
tości przepływu możli-
we są i łatwe do ustawie- 
nia w dowolnym mo-
mencie (c).

Regulatory zmiennego 
przepływu (d)
Strumień objętości po-
wietrza pierwotnego re-
gulowany jest przy uży-
ciu elektrycznego lub 
pneumatycznego za-
silania zewnętrznego. 
Możliwa jest także regu-
lacja zmiennego prze-
pływu lub przełączenie 
trybu pracy noc/dzień. 
Stosowanie regulato-
rów zmiennego prze-
pływu jest także celowe  
w przypadku koniecz-
ności odcięcia przepły-
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Budynki mieszkalne i biurowe zużywają około 35% 
całkowitej ilości energii i powodują powstawanie 1/3 
gazów cieplarnianych dostających się do atmosfery. 
Dlatego należy dążyć do tego, by cały sektor budynków 
stał się neutralny dla klimatu. Jedyną drogą do realiza-
cji tego celu jest bardzo dobra izolacja cieplna przegród 
zewnętrznych w połączeniu z efektywnym energetycz-
nie systemem wentylacji. Dlatego zaostrzone ostatnio 
przepisy budowlane w wielu krajach Europy nakazują 
redukcję strat ciepła wynikających z wentylacji.

Wady szczelnych budynków

Nowe i modernizowane budynki spełniać muszą naj-
wyższe standardy energetyczne, co skutkuje tym, że 
są nadmiernie szczelne. Budynki energooszczędne 
zatrzymują wprawdzie ciepło wewnątrz, ale jedno-
cześnie zużyte powietrze gromadzi się w pomiesz-
czeniach, bez możliwości wymiany. Wilgoć i nie-
przyjemne zapachy powstające podczas kąpieli, 
gotowania, a także oddychania nie mogą wydostać 
się na zewnątrz. Niewystarczająca wentylacja powo-
duje spadek zawartości tlenu i jednoczesny wzrost 
udziału dwutlenku węgla w powietrzu, którym od-
dychamy. To wywołuje u mieszkańców uczucie zmę-
czenia, niedyspozycji i spadek koncentracji. Wyso-
ka wilgotność powietrza sprzyja rozwojowi pleśni  
i wszelkich zarodników. Wpływa to niekorzystnie na 
samopoczucie, a nawet na zdrowie mieszkańców. 
Szkody wywołane wilgocią pogarszają stan tech-
niczny budynków i zmniejszają ich wartość rynkową.
Wymiana powietrza wyłącznie drogą wietrzenia,  
w nowoczesnych budynkach niskoenergetycznych 
i pasywnych, jest zazwyczaj niewystarczająca. Kosz-
tuje poza tym wiele drogocennej energii. Jedyną al-
ternatywą jest wyposażenie budowanego domu 
w instalację wentylacji mechanicznej, która przez 
okrągły rok zapewnia optymalną wymianę powie-
trza i gwarantuje minimalizację strat energii. Insta-
lacja ta, poprzez zamontowany w podłogach i/lub  
w ścianach system rur, doprowadza do budynku 

świeże, przefiltrowane powietrze i jednocześnie od-
prowadza na zewnątrz powietrze zużyte. W centrali 
znajduje się wymiennik ciepła, który zimą odzyskuje 
ciepło ze zużytego powietrza i przekazuje je do po-
wietrza nawiewanego. Dzięki temu świeże powie-
trze napływające do pomieszczeń ma temperaturę 
bliską powietrzu w pomieszczeniu, co wyklucza nie-
dogodności towarzyszące przeciągom. 

Rura wentylacyjna: podstawa 
komfortu i higieny

Projektanci, inwestorzy i wykonawcy od dawna mie-
li świadomość zalet wentylacji mechanicznej. Poza 
poprawą efektywności energetycznej i niezawodną 
ochroną przed zawilgoceniem, za rekuperacją prze-
mawiają higiena i komfort życia mieszkańców. Wen-
tylacja stała się ostatnio koniecznym wyposażeniem 
każdego nowego lub modernizowanego budynku. 
Podstawą każdej dobrej instalacji są wysokiej jako-
ści rury rozprowadzające powietrze oraz szczelne 
połączenia, które gwarantują długoletnią bezawa-
ryjną pracę instalacji. W przeciwieństwie do centra-
li rekuperacyjnej, ułożone w podłogach i ścianach 
rury nie mogą zostać po kilku latach po prostu wy-
mienione bez poważnych kosztów. Najwyższej jako-
ści system rurowy jest dla całkowitej efektywności 
instalacji tak samo ważny, jak dopasowana do indy-
widualnych potrzeb użytkownika centrala. Zasadni-
czym elementem systemu profi-air, produkowanego 
przez renomowaną fabrykę Fränkische Rohrwerke,  
są bez wątpienia rury, występujące w dwóch wa-
riantach: classic (okrągłe) i tunnel (płaskie). Rodzaj 
rury wybiera się w zależności od możliwości monta-
żu. Zoptymalizowane pod kątem oporów przepływu 
rury i kształtki z gładką powierzchnią wewnętrzną 
gwarantują niskie zużycie energii i podnoszą efek-
tywność instalacji. Wysoki standard higieny antysta-
tycznych i antybakteryjnych rur karbowanych z two-
rzywa sztucznego Fränkische potwierdza pieczęć HY 
Instytutu Higieny Środowiska i Toksykologii Zagłębia 

Kto stosuje w nowym budynku najwyższe standardy energetyczne nie może 
pominąć rekuperacji. Najnowocześniejsze systemy są sterowane wg potrzeb np. 
poprzez użycie czujników CO2, VOC i wilgotności. Centrale są z reguły wyposażone 
w ciche wentylatory i jeżeli są fachowo zamontowane i odizolowane akustycznie, 
to nie przekazują żadnych dźwięków do sąsiednich pomieszczeń. Takie urządzenia 
proponuje firma Fränkische, która ma w ofercie kompletny system profi-air (od 
centrali, poprzez rury, rozdzielacze, kształtki, aż po dekoracyjne kratki wentylacyjne). 

Fränkische 
– wentylacja 
mechaniczna  
z odzyskiem ciepła

Nieodzowne wyposażenie każdego nowego domu 

danuta szutkowska
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automatycznie redukuje strumień ilościowy powie-
trza, a gdy staje się zbyt wilgotne – znowu go zwięk-
sza. W rezultacie uzyskujemy nie tylko korzystny kli-
mat w pomieszczeniach, ale także zużywamy mniej 
energii i podnosimy tym samym efektywność ener-
getyczną całego systemu. Centrale 180 i 300 sensor 
z oferty Fränkische są standardowo wyposażone  
w czujnik wilgotności, a w centrali 180 flat można za-
stosować go opcjonalnie.

Wentylacja mechaniczna kontra VOC

Znaczącą rolę, przede wszystkim w nowych domach, 
odgrywają cząstki VOC. VOC (Volatile Organic Com-
pounds), czyli lotne związki organiczne występują  
w materiałach budowlanych i wykończeniowych 
np. w lakierach, rozpuszczalnikach, meblach, wy-
kładzinach podłogowych, farbach i elementach 
dekoracyjnych. Są to substancje trujące, mogące 
powodować u mieszkańców przewlekłe choroby. 
Dla symptomów takich, jak: bóle głowy, zaburze-
nia snu, utrzymujące się długo zmęczenie lub ob-
niżona sprawność, Światowa Organizacja Zdrowia 
sformułowała wspólne międzynarodowe pojęcie 
Sick-Building-Syndrom (syndrom chorego budyn-
ku). Kontrolowana wentylacja może wyraźnie ogra-
niczyć zagrożenia dla zdrowia i poprawić nieko-
rzystną sytuację. Przy dobrze ustawionych bowiem 
strumieniach powietrza nawiewanego i wywiewa-
nego, można opanować emisję VOC, odprowadza-

jąc w wyniku ciągłej wentylacji szkodliwe cząstki na 
zewnątrz. Idealnym rozwiązaniem jest taka wenty-
lacja budynku, która może być centralnie dopaso-
wana do zapotrzebowania. Do tego potrzebny jest 
czujnik VOC, w który może zostać opcjonalnie wy-
posażona centrala profi-air 180 flat.

Dobre połączenie: wentylacja 
i izolacja

Nieprzepuszczająca powietrza izolacja termiczna – 
bezsprzecznie konieczna ze względów energetycz-
nych i fizyki budowli – wymaga niemal absolutnie 
zawsze zainstalowania systemu wentylacji mecha-
nicznej. Wentylacja zapewnia wystarczającą wy-
mianę powietrza, wyrzuca szkodliwe substancje  
i wilgoć na zewnątrz i uniemożliwia przedostawa-
nie się pyłków, zarodników i zanieczyszczeń do środ-
ka. Ciągła wymiana wyraźnie poprawia higienę po-
wietrza, podnosi sprawność organizmu i redukuje 
dolegliwości zdrowotne. Poza tym „wietrzenie przy 
zamkniętych oknach” zapobiega niepotrzebnym 
stratom energii, których nie można uniknąć, otwie-
rając okna.

Ruhry i atest PZH. Wszechstronny system profi-air, 
znajdujący rozwiązanie w każdej, nawet najtrudniej-
szej, sytuacji montażowej gwarantuje instalatorom 
pełną swobodę wyboru koncepcji, szybką, przyjem-
ną pracę i pewność bezawaryjnego funkcjonowania 
systemu dystrybucji powietrza. 

Efektywne centrale rekuperacyjne

Poza najwyższej jakości systemem rurowym za spraw-
ność całej instalacji odpowiada efektywna energe-
tycznie centrala wentylacyjna. Oferta jednostek na 
rynku jest bardzo zróżnicowana. Fabryka Fränki-
sche unowocześniła swoje dotychczasowe centrale  
250 i 400 touch obsługiwane przez ekran dotykowy 
i uzupełniła asortyment o 3 nowe urządzenia. W 2016 
roku specjalnie pod kątem mniejszych domów i miesz-
kań firma Fränkische wprowadziła na rynek przyjazne  
w montażu centrale 180 i 300 sensor oraz wyjątko-
wo płaską centralę 180 flat. 

Właściwe dozowanie wilgoci

W pomieszczeniach z pracującą wentylacją mecha-
niczną nie gromadzi się wilgoć i uciążliwe zapachy. 
Pleśnie i roztocza nie mają więc szans na rozwój. Bu-
dynek jest trwale zabezpieczony przed uszkodze-
niami wywołanymi wilgocią. Właściciel może być 
spokojny o stan techniczny budynku i jego wartość 
rynkową. Skuteczna ochrona przed nadmierną wil-

gocią to pozytywny efekt działania zcentralizowanej 
wentylacji. Możliwa jest jednak również taka sytu-
acja, że wilgotność powietrza jest zbyt mała. Jest to 
stan niepożądany i dlatego wymaga starannego za-
rządzania zawartością wilgoci w powietrzu. Odzysk 
wilgoci i prawidłowe dozowanie jej z powrotem do 
pomieszczeń jest ważne szczególnie zimą. Zdrowy po-
ziom wilgoci chroni pomieszczenia przed przesusze-
niem i zapewnia klimat właściwy dla mieszkańców. 
Problem ten rozwiązują między innymi wymienniki  
entalpiczne, które przenoszą wilgoć z wywiewów 
do powietrza nawiewanego. Podstawą ich działania 
jest zjawisko osmozy. Wymiennik entalpiczny, który 
można opcjonalnie montować w centralach profi-
-air 250 i 400 touch, przekazuje ciepło wraz z mole-
kułami wilgoci, dzięki porowatej strukturze specjal-
nej polimerowej membrany. Pozwala to zachować 
korzystny klimat w pomieszczeniach, przy jednocze-
snym usuwaniu niepożądanych gazów, zapachów  
i zanieczyszczeń.

Sterowanie wilgocią według potrzeb

Innym rozwiązaniem technicznym pozwalającym 
utrzymać określony poziom wilgotności powietrza 
w sezonie grzewczym jest sterowanie według po-
trzeb mieszkańców za pośrednictwem czujnika wil-
gotności powietrza wywiewanego. Czujnik ten cen-
tralnie dostosowuje ilość wymienianego powietrza. 
Gdy powietrze wywiewane jest zbyt suche, jednostka 

Poznaj systemy firmy Fränkische
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Centrala CRL z rotacyjnym wymiennikiem ciepła do-
starcza w sposób ciągły świeże powietrze do pomiesz-
czeń. Jednocześnie skutecznie usuwane jest zużyte 
powietrze znajdujące się w pomieszczeniach, zawie-
rające CO2, różne zapachy, pyły, wilgoć itp. Rotacyjny 
wymiennik ciepła oprócz wysokiej sprawności odzy-
sku ciepła pozwala na odzysk do 90% wilgoci z po-
wietrza wywiewanego. Urządzenie występuje w 3 wa-
riantach wydajnościowych: 4800, 6200 i 9000 m3/h. 
Innym przykładem urządzenia, które działa w zgodzie 
z przepisami Dyrektywy ErP dla centrali wentylacyj-
nych do obiektów niemieszkalnych, jest centrala CKL 
z płytowym przeciwprądowym wymiennikiem cie-
pła. Produkt ten występuje w wersji wewnętrznej lub 
zewnętrznej i jest dostępny w 5 wielkościach: 1300, 
2200, 3000, 4400 oraz 5800 m3/h. Z punktu widzenia 
inwestora ważne jest również, że centrala CKL jest  
w pełni zmontowana i okablowana wraz z automa-
tyką, gotowa do podłączenia na placu budowy. 
Jeżeli w obiekcie brakuje miejsca na montaż dużej 
centrali wentylacyjnej, a zarazem istnieje potrzeba 
utrzymania wysokiej jakości powietrza, to dobrym 

rozwiązaniem jest kolejny produkt marki Wolf – pła-
ska centrala CFL. Urządzenie to – mimo kompak-
towych wymiarów – z łatwością dostarcza świeże, 
przefiltrowane powietrze do pomieszczeń, jedno-
cześnie odzyskując ciepło z powietrza wywiewane-
go (aż do 92%), a do tego cechuje je niski poziom ha-
łasu i prosta obsługa.

Centrala rekuperacyjna CWL Excellent

Wentylacja mechaniczna wykorzystująca rekupera-
cję to sposób na zapewnienie pomieszczeniom kom-
fortu termicznego, stałego dopływu świeżego po-
wietrza oraz właściwego poziomu wilgotności. 
Centrala rekuperacyjna CWL-400 Excellent pomaga 
osiągnąć takie efekty w sposób skuteczny i ekono-
miczny. Zakłada się, że optymalna temperatura  
w pomieszczeniach mieszkalnych powinna wynosić 

Od 1 stycznia 2016 r. wprowadzona została klasyfi-
kacja urządzeń wentylacyjnych zgodnie z Ekoprojektem. 
Dla budynków mieszkalnych przeznaczone jest każde 
urządzenie o wydajności do 250 m3/h. Do 1000 m3/h  
producent musi przedłożyć deklarację, że produkt prze-
znaczony jest do budynków mieszkalnych. Jeżeli brak 
jest takiej deklaracji, urządzenie przeznaczone jest dla 
obiektów niemieszkalnych i musi spełniać kryteria od-
nośnie sprawności odzysku ciepła oraz wielkości współ-
czynnika SFP. Centrale wentylacyjne przeznaczona m.in. 
do obiektów przemysłowych powinny charakteryzo-
wać się sprawnością powyżej 67%, natomiast już od 
2018 r. będzie to 73%. Spełnione kryterium sprawności 
oraz wielkość współczynnika SFP pozwana dopuścić 
urządzenie do sprzedaży na terenie UE.

Centrale do obiektów przymysłowych

Renomowani producenci systemów wentylacyjnych, 
tacy jak firma Wolf, posiadają w swojej ofercie urzą-
dzenia, które bez trudu spełniają warunki określone 
w prawie europejskim. 

Nowe przepisy dotyczące urządzeń wentylacyjnych obowiązują od 1.01.2016 roku, 
jednak warto wiedzieć, że niektórzy producenci wciąż montują centrale niespełniające 
kryteriów Dyrektywy ErP. Mogą oni to robić do momentu opróżnienia magazynów  
z urządzeń wyprodukowanych przed zmianą prawa na bardziej restrykcyjne.  
Wybierając centralę wentylacyjną konieczne trzeba mieć to na uwadze i zdecydować się 
na model, spełniający nowe przepisy. Produkty CKL, CRL i CFL marki Wolf są zgodne  
z obowiązującą normą, dlatego też mogą posłużyć za przykład takich właśnie rozwiązań.

Centrale Wolf (i nie tylko)  
na Forum Wentylacja

Centrala CRL

CWL Excellent

Centrala CKL

Centrala CFL
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około 21°C, bez względu na aurę panującą na dwo-
rze. Oznacza to, że zapewnienie domownikom od-
powiedniego komfortu termicznego w mroźne dni 
wymaga podgrzania powietrza z zewnątrz nawet  
o kilkadziesiąt stopni. W przypadku zastosowania 
centrali rekuperacyjnej CWL-400 Excellent sprawa 
przestawia się optymistycznie. Ciepło odzyskane  
z powietrza wywiewanego np. z kuchni czy łazienki, 
podgrzewa świeże powietrze zewnętrzne do tempe-
ratury około 15°C, zatem podgrzać je trzeba jedynie 
o 6°C. Taka różnica realnie przekłada się na oszczęd-
ność energii. Co więcej centrala rekuperacyjna CWL-

400 Excellent ma w standardzie inteligentny system 
ogrzewania wstępnego, który chroni wysokospraw-
ny przeciwprądowy wymiennik ciepła przed zaszro-
nieniem. Ma także obejście tego wymiennika tzw. 
by-pass, który w letnie chłodniejsze noce omija wy-
miennik ciepła, co pozwala na schłodzenie pomiesz-
czenia z ominięciem podgrzania na wymienniku. 
Warto dodać, że CLW-400 Excellent wyposażona zo-
stała również w specjalny sterownik z programato-
rem tygodniowym, który umożliwia ustalenie har-
monogramu pracy urządzenia i dopasowania go do 
indywidualnych potrzeb.

Nagrzewnice powietrza LH

Nagrzewnice powietrza marki Wolf, zostały zaprojektowane do ogrzewania wszelkiego rodzaju pomieszczeń 
takich jak: magazyny, zakłady produkcyjne czy hale sklepowe zapewniając w nich niezmienny komfort ciepl-
ny. Wyposażone są w nowoczesne, ekonomiczne wentylatory EC, które znacznie zmniejszają zużycie ener-
gii elektrycznej. Wszystkie urządzenia – poczynając od modelu LH 25 o przepływie powietrza 2100 m3/h,  
po najbardziej wydajną wersję LH 100 o przepływie powietrza 9000 m3/h – są dopracowane i przemyśla-
ne pod względem technicznym, a także łatwe w montażu i konserwacji. Obudowę urządzenia wykonano  
z ocynkowanej blachy stalowej, w której zamontowano nagrzewnicę wodną, zbudowaną z rur miedzianych 
z lamelami aluminiowymi lub z ocynkowanych stalowych rur żebrowanych. Przy wlocie powietrza zamon-
towana jest jednostka składająca się z wentylatora osiowego, silnika i kratki ochronnej, która zasysa powie-
trze poprzez zintegrowaną z tylną ścianką dyszę wlotową i wydmuchuje je przez wbudowaną nagrzewnicę.

Zalety urządzeń:
•	płynna	praca,	wentylator	o	zmiennej	prędkości	obrotowej	(230	V/	50	Hz),
•	obudowa	–	wykonana	z	ocynkowanych	profili	spawanych,	malowana	proszkowo,

•	zdejmowane	panele	obudowy	pozwalają	na	łatwy	dostęp	do	wy-
miennika ciepła,
•	miedziano-aluminiowy,	wodny	lub	parowy	wymienniki	ciepła,
•	nagrzewnice	w	wykonaniu	przeciwwybuchowym	ATEX,
•	prędkość	przepływu	powietrza	nawet	do	9000	m3/h,
•	cicha	praca,
•	wysoce	wydajne	wentylatory	EC	gwarantują	niskie	zużycie	energii,
•	płynna	regulacja	pracy	możliwa	za	pośrednictwem	sygnału	0-10	V,
•	montaż	ścienny	lub	sufitowy,
•	praca	w	trybie	powietrza	obiegowego,	mieszanego	lub	zewnętrznego,
możliwość zamówienia urządzeń na 400 V.

To doroczne spotkanie członków Zrzeszenia Audy-
torów Energetycznych jest przede wszystkim oka-
zją do osobistych kontaktów i możliwość zapo-
znania się z najnowszymi informacjami z zakresu 
poszanowania energii. Kiedy w 2000 roku organi-
zowano pierwszą konferencję, termomoderniza-
cja była ważnym i aktualnym tematem. Ustawa  
o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych 
uchwalona w 1998 roku dostarczała wielu wątków 
do dyskusji. Audytorzy wymieniali doświadczenia 
i przestawiali standardy audytów. W miarę upływu 
lat tematyka Forum ewoluowała i obejmowała co-
raz więcej zagadnień. 

W tym roku jako temat wiodący wybrano: 
Efektywność energetyczna w budownictwie – 
nowe przepisy, technologie i kierunki rozwoju. 

Spotkanie będzie podzielone na trzy części: 
Cześć I poświęcona będzie zmianom jakie miały 
miejsce w przepisach związanych z zawodem au-
dytora. Szerzej zostanie omówiony kodeks archi-
tektoniczno-budowlany oraz nowe warunki tech-
niczne, a przede wszystkim omówimy nowelizację 
ustawy termomodernizacyjnej oraz zmiany w nor-
malizacji KT179.
Część II w tej części przedstawione zostaną nowo-
czesne rozwiązania w termomodernizacji budyn-
ków, pokażemy nowości techniczne związane mię-
dzy innymi z oświetleniem oraz zarządzaniem energią  

w budynkach, nie zabraknie też informacji z sekto-
ra wynajmu lokali, które przedstawimy na podsta-
wie projektu RentalCal. 
Ostatnia Cześć III będzie podsumowanie projektu 
KODnZEB, który jest współorganizatorem tegorocz-
nego Forum. Jest to projekt dotyczący oszczędzania 
energii i promowania odnawialnych źródeł energii. 
Projekt w ramach Funduszu Współpracy Dwustron-
nej Polsko-Norweskiej: Koncepcja dostosowania 
dwóch wybranych budynków do standardu niemal 
zero-energetycznego. 

Program Forum jest obszerny i ma szeroki zakres, dla-
tego mamy nadzieję, że będzie interesujący dla wie-
lu uczestników i każdy znajdzie w nim cząstkę infor-
macji o szczególnym dla siebie znaczeniu. 

Forum odbędzie się 25 kwietnia w OSiR przy 
ul. Polnej 7A w centrum Warszawy. 

Organizator:

Zbliża się XVII Forum Termomodernizacja

Pobierz program

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2017/02/Projekt-FORUM-2017.pdf
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Dziś, dokonując oceny danego rekuperatora, 
należy zwrócić uwagę na automatykę. To od niej  
w dużej mierze zależy, jak wysoki będzie komfort 
użytkowania, energooszczędność, bezawaryjność 
systemu. Użytkownik nie będzie zaglądał do wnę-
trza urządzenia. Natomiast codziennie będzie oce-
niał, czy łatwo i prosto steruje się centralą, czy ma 
rozbudowane możliwości zarządzania (ale jedno-
cześnie w sposób przyjazny i intuicyjny), czy może 
minimalizować koszty eksploatacji. Oczekiwania 
użytkownika są proste. Chce tego samego, co ma 
w telewizorze, tablecie, czy smartfonie. Chce inte-
ligentnego zarządzania, szybkiej i prostej obsługi, 
możliwości monitorowania parametrów, skutecz-
nej pracy i wysokiej estetyki wykonania. 
Od lat marka Komfovent jest liderem na rynku cen-
tral wentylacyjnych i rekuperacyjnych wyposażonych  
w fabryczną i w pełni zintegrowaną automatykę ste-
rowania Plug&Play. Na początku 2017 producent do-
konał kolejnej rewolucji w zakresie sterowania wenty-
lacją mechaniczną w domu, wprowadzając na rynek 
automatykę C6 SMART HOME.

Zdalne sterowanie centralą 
wentylacyjną

W dobie postępu technologicznego oraz powszech-
nej obecności urządzeń mobilnych, istotna jest 
możliwość wykorzystania ich do sterowania jako-
ścią powietrza w mieszkaniu. Z pomocą przycho-
dzi tu zintegrowany web server, który pozwala na 
sterowanie centralą wentylacyjną Komfovent DO-
MEKT poprzez dedykowaną aplikację na smartfo-
ny i tablety z systemem Android lub iOS, a także 
przez standardową przeglądarkę internetową. Dzię-
ki takiemu rozwiązaniu użytkownik sam decyduje,  
w jaki sposób zmieniać parametry pracy urządze-
nia oraz ma podgląd on-line na pracę rekuperato-
ra z dowolnego miejsca. Dodatkowo może nawet 
całkowicie zrezygnować ze standardowego sterow-
nika, a pracować wyłącznie za pomocą smartfona, 
czy komputera. 

Zaawansowane funkcje to precyzja 
sterowania

Automatyka sterowania odpowiada przede wszyst-
kim za regulację ilości przepływającego powietrza 
oraz jego temperaturę. Ważnym jest, aby użytkownik 
miał możliwość sprawdzenia tych wartości oraz do-
stosowania do swoich potrzeb. Najprostsze (i co za 
tym idzie, najmniej dokładne) układy pozwalają jedy-
nie na przełączanie pomiędzy kilkoma biegami wen-
tylatora. Często temperatura powietrza jest albo wy-
nikowa, albo nastawiona odgórnie przez producenta.
Komfovent C6 SMART HOME wyprzedza konkuren-

W branży HVAC coraz częściej producenci spotykają się z wymagającymi 
i świadomymi inwestorami. Takimi, którzy zdają sobie sprawę, jak działa 
centrala wentylacyjna oraz czego można od niej wymagać. Nie wystarczy już 
zagwarantować, że urządzenie włączy się i wyłączy w sposób automatyczny,  
jest kompaktowe, czy ma wysoką sprawność. Urządzenie to jedno, sterowanie  
i możliwość wykorzystywania w pełni jego możliwości to drugie. 

Automatyka  
nowej generacji  
C6 SMART HOME 

W centralach rekuperacyjnych Komfovent DOMEKT

Zdalne sterowanie :
•	wbudowany	web	server	
•	mobilna	aplikacja	Komfovent	Home	
•	zarządzanie	przez	przeglądarkę	WWW	
lub smartfon/tablet

http://www.instalreporter.pl
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MEKT wynosi jedynie 1 W! Jest to najniższa war-
tość poboru energii elektrycznej dostępna na pol-
skim rynku HVAC.

PLUG&PLAY – instalacja rekuperatora 
w 5 minut

Jedną z najważniejszych zalet dla firmy instalacyj-
nej jest automatyka w systemie Plug&Play. Każda 
centrala wentylacyjna i rekuperacyjna Komfovent 
jest gotowa do pracy po rozpakowaniu urządzenia. 
Wstępnie ustawione parametry fabryczne w zdecy-
dowanej większości przypadków są wystarczające. 
Istnieje możliwość zastosowania opcjonalnego pane-
lu sterowania C6.2basic, który pozwala na przełącza-
nie pomiędzy poszczególnymi trybami pracy. Oczy-
wiście nie oznacza to, że użytkownik nie ma wpływu 
na pracę centrali – wystarczy wykorzystać aplikację 
na smartfona lub połączyć się z centralą przez Inter-
net, aby móc zmodyfikować każdy ze wstępnie nasta-
wionych fabrycznie parametrów – ilości powietrza, 
jego temperatury, czy choćby każdego z czterech 
dostępnych harmonogramów tygodniowych. Moż-
na także zakupić urządzenie z panelem sterowania 
C6.1pro, który pozwala na pełną modyfikację para-
metrów pracy bez konieczności podłączania cen-
trali do Internetu.

Kolorowy dotykowy panel sterownia

Na koniec sam panel. Uwagę zwraca jakość i estety-
ka wykonania niespotykana w tym segmencie urzą-
dzeń. Cienki (12 mm), kolorowy i dotykowy wyświe-
tlacz LCD. Bardzo proste i intuicyjne poruszanie się 
przez poszczególne tryby menu. Bliżej mu do nowo-
czesnego smartfonu niż tradycyjnego sterownika 
centrali wentylacyjnej.

cję, pozwalając między innymi na płynne sterowanie 
wydatkiem powietrza (dzięki użyciu wentylatorów  
z silnikami EC). Regulacja odbywa się nie tylko po-
przez bezpośrednią nastawę – możliwe jest również 
ograniczenie ilości powietrza w zależności od tem-
peratury. To użytkownik deklaruje, przy jakiej tem-
peraturze zewnętrznej wydatek powietrza powinien 
być niezmienny oraz poniżej/powyżej jakiej tempera-
tury, centrala sama zacznie zmniejszać ilość tłoczo-
nego powietrza, aby nie dopuścić do przegrzewania 
się lub przechłodzenia wentylowanych pomiesz-
czeń. Odpowiadają za to fabrycznie zainstalowane 
cztery czujniki temperatury, po jednym na każdym 
z króćców. Użytkownik ma dzięki temu możliwość 
analizowania warunków wewnątrz i na zewnątrz 
pomieszczeń, może również sprawdzić, jaka jest 
bieżąca sprawność temperaturowa odzysku ciepła.  
Na ilość tłoczonego powietrza ma również wpływ 
jego gęstość, która jest ściśle związana z temperatu-
rą powietrza. Dlatego tak ważnym jest czujnik tem-
peratury na czerpni powietrza. 

Oszczędność energii to nie tylko 
sprawność odzysku ciepła

Algorytmy central Komfovent DOMEKT wyposażo-
nych w automatykę C6 SMART HOME zostały do-

głębnie przemyślane pod kątem potrzeb użytkow-
ników. Mamy możliwość podłączenia dodatkowych 
dwóch czujników jakości powietrza, które automa-
tycznie zmienią wydatek centrali, gdy jakość po-
wietrza w pomieszczeniach ulegnie pogorszeniu. 
Rozbudowany harmonogram pracy, a także har-
monogram urlopowy pozwalają na dostosowa-
nie poziomu wentylacji do bieżącego zapotrzebo-
wania. Użytkownik może wybrać jeden z czterech 
gotowych harmonogramów fabrycznych, a także 
każdy z nich może dowolnie modyfikować. Cieka-
wą funkcją jest również wentylacja podczas okre-
sów urlopowych, kiedy centrala działa jedynie raz 
na jakiś czas, aby przewietrzyć pomieszczenia. Do-
stosowując wydajność centrali rekuperacyjnej do 
rzeczywistych potrzeb obiektu, można uzyskać 
znaczące oszczędności na eksploatacji urządzenia 
(np. obniżenie kosztów energii elektrycznej, kosz-
tów wymiany filtrów, itp.).

Użytkownik ma również wgląd do bieżącego zuży-
cia energii. Dzięki wbudowanym licznikom pracy, 
na bieżąco może kontrolować, jakie jest aktualne 
zużycie energii urządzenia oraz ile energii odzysku-
je wymiennik ciepła. Warto nadmienić, że w trybie 
stand-by pobór energii centrali Komfovent DO-

Wybór trybu pracy:
•	osiem	trybów	gotowych	na	typowe	sytuacje	
•	harmonogramy	tygodniowe,	urlopowe	
•	automatyczne	zarządzanie	jakością	powietrza

Liczniki zużycia energii:
•	wskazania	zużycia	energii	
•	ilość	odzyskanej	energii	
•	pobór	mocy	
•	sprawności	temperaturowej	wymiennika	

Panel C6.1 
•	dotykowy,	kolorowy	ekran	LED	
•	wskazanie	parametrów	pracy	
•	inteligentne	i	łatwe	sterowanie	
•	pełna	modyfikacja	trybów	pracy	

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

r
e

k
l

a
m

a

Obejrzyj film i zobacz  
jak uzyskać oszczędności  
i komfort obsługi

http://www.instalreporter.pl
https://www.youtube.com/watch?v=DXq6FluI2Eg
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komfort użytkownika oraz wymogi środowiskowe. 
W zależności od charakteru budynku, jego przezna-
czenia, lokalizacji i ograniczeń możemy zapropono-
wać wiele rodzajów systemów VRV, począwszy od 
najmniejszej gamy MINI VRV-S Compact poprzez 
systemy MINI VRV-S IV aż do dużych systemów VRV 
IV. Posiadamy również systemy VRV-W z agregatami 
chłodzonymi wodą, które bardzo często stosujemy 
tam, gdzie niemożliwe jest posadowienie agregatów 
chłodzonych powietrzem. Jednak za każdym razem 
musimy mieć do dyspozycji przestrzeń montażową 
do umieszczenia agregatów skraplających lub dry 
coolerów (w przypadku agregatów VRV chłodzo-
nych wodą), o ile wyraża na to zgodę konserwator  
i oczywiście, jeżeli możliwe jest to od strony technicz-
nej, mam tu na myśli odpowiednią długość instala-
cji, odległość od sąsiednich budynków itd.

Innowacyjny system VRV IV-i 
Firma Daikin bardzo wnikliwie analizuje potrzeby ryn-
ku w pod względem rozwiązań HVAC, dlatego prze-

Systemy VRV
Adaptacja budynków do aktualnych warunków  
i trendów zarówno architektonicznych, jak i funk-
cjonalnych może być dużym problemem, a staje się 
jeszcze większym, jeśli budynek jest wpisany na li-
stę zabytków i podlega konserwatorowi. Taka sytu-
acja to duże wyzwanie, które ogranicza, a w wielu 
przypadkach uniemożliwia, wprowadzanie jakich-
kolwiek zmian w bryle zewnętrznej budynku. Wszy-
scy specjaliści, którzy kiedykolwiek mieli do czynie-
nia z tego rodzaju obiektami, doskonale znają te 
ograniczenia. Dodatkowo restrykcyjne wytyczne 

i obostrzenia nakładane przez konserwatorów za-
bytków uniemożliwiają montaż agregatów nie tyl-
ko na elewacjach zewnętrznych, ale bardzo często 
również na dachach obiektów. Kolejnym utrudnie-
niem jest lokalizacja obiektów. Często jest to zwarta 
zabudowa w ścisłym centrum miast, gdzie nie tyl-
ko bardzo trudno jest znaleźć miejsce na agrega-
ty zewnętrzne, ale również utrzymać odpowiednie 
wymagania akustyczne.
Generalnie w budynkach modernizowanych bar-
dzo dobrym rozwiązaniem są systemy typu VRV. 
Ich konstrukcja i możliwości techniczne pozwalają 
na zastosowanie w budynkach już istniejących bez 
większej ingerencji w ich konstrukcję. Firma Daikin 
wprowadza coraz to nowsze rozwiązania, aby spełnić 
oczekiwania inwestorów, projektantów, jak również 
użytkowników końcowych, kładąc nacisk na jakość, 

Rynek europejski, ale również coraz częściej w Polsce, to nie tylko nowe inwestycje 
budowlane z nowymi systemami HVAC, ale także adaptacje już istniejących 
obiektów, często zabytkowych kamienic do nowej funkcji. Projektując system 
klimatyzacji dla tych obiektów, inwestor oraz projektant, mogą napotkać wiele 
problemów. Zatem jakiego typu systemy możemy zastosować w takich obiektach?

System klimatyzacyjny 
VRV-i montowany w całości 
wewnątrz budynku

Specjalnie do obiektów modernizowanych

artur Pezda

Moduł jednostki sekcji sprężarki 

Moduł skraplacza w postaci wymiennika V-shape 
przeznaczonego do montażu w kanale 

FORUm WENTYLACJA – 
SALON KLImATYZACJA 2017 
7-8 mARCA 2017 R.
ZAPRASZAmY NA STOISKO NR 49
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odczuwał ani dyskomfortu estetycznego, ani dys-
komfortu z powodu pracy urządzenia.
Z kolei moduł z wymiennikiem ciepła wykonano  
w formie jednostki kanałowej, w której zastosowa-
no opatentowany przez Daikin specjalny wymien-
nik V-shape pozwalający na zminimalizowanie wy-
miarów i poziomu hałasu do absolutnego minimum. 
Dzięki temu wymiennik ciepła można zamontować 
w przestrzeni stropu podwieszonego w dowolnej 
niemal lokalizacji w pomieszczeniu, a dopuszczal-
na odległość 30 m między modułem sprężarki a wy-
miennikiem daje nam wiele swobody w prowadze-
niu instalacji. Konstruktorzy Daikin pomyśleli również  
o standaryzacji przyłączy kanałów po stronie nawie-
wu i wywiewu. Ich wymiar jest jednakowy i wynosi 
1200x300 mm. Biorąc pod uwagę fakt, że spręż dys-
pozycyjny wentylatora w skraplaczu wynosi 150 Pa, 
mamy swobodę w prowadzeniu kanałów wentyla-
cyjnych od jednostki do ściany elewacyjnej.

Jednostki wewnętrzne w systemie VRV-i
System VRV-i ma możliwość podłączenia wszystkich 
dostępnych jednostek wewnętrznych z typoszeregu 
dostępnego dla klasycznych systemów VRV IV, co za-
pewnia dowolną aranżację każdego z pomieszczeń, 
spełniając tym samym wszystkie wymogi inwesto-
rów oraz bezpośrednich użytkowników. Dodatkowo 
system pozwala na podłączenie stylowych jednostek 
wewnętrznych z typoszeregu split, jak Daikin Emura 
i Daikin Nexura. Jednostki te z uwagi na nowoczesny 
design są bardzo cenione przez architektów.

Wydajność i sprawność
W systemie VRV-i zastosowano technologię zmiennej 

temperatury czynnika chłodniczego VRT. Możliwość 
pracy systemu VRV-i ze zmienną temperaturą odpa-
rowania czynnika chłodniczego VRT umożliwia użyt-
kownikowi zoptymalizowanie i dostosowanie pra-
cy systemu do jego własnych potrzeb, co zapewnia 
komfort w pomieszczeniach oraz największą moż-
liwą efektywność energetyczną, a co za tym idzie, 
znaczne obniżenie kosztów zużycia energii (ok. 25% 
w skali roku) w porównaniu z urządzeniami o stałej 
temperaturze odparowania czynnika chłodniczego.
Z uwagi na to, że system ten jest przeznaczony do 
unikalnego zastosowania, firma Daikin opracowała 
jednostkę uniwersalną o mocy 14 kW z możliwością 
podłączenia do 10 jednostek wewnętrznych. Daje to 
możliwość klimatyzacji ok. 120-150 m2 powierzch-
ni komercyjnej. System ma charakter modułowy, 
dzięki czemu można swobodnie planować i etapo-
wać inwestycję.

Sterownik centralny Intelligent Touch Manager II
Dla systemu VRV-i został przewidziany sterownik 
centralny Intelligent Touch Manager II z ekranem 
dotykowym, który zapewnia możliwość wizualiza-
cji graficznej pomieszczeń, zarządzanie i sterowa-
nie wszystkimi jednostkami w obiekcie. Dodatkowo 
sterownik ITM umożliwia indywidualne rozliczanie 
kosztów zużycia energii na wielu najemców w da-
nym budynku. Jest to standardowe rozwiązanie, 
które firma Daikin stosuje w swoich systemach VRV 
od wielu lat. 
Można również zdalnie zarządzać i wizualizować zu-
życie energii za pomocą usługi i-Net, która monitoru-
je system 24 h, co pozwala użytkownikowi sprawo-
wać pełną kontrolę nad kosztami eksploatacji.

prowadziła prace projektowe nad rozwiązaniem sys-
temów VRV dla budynków o trudnym usytuowaniu. 

Tak powstało całkowicie innowacyjne rozwiązanie, ja-
kim jest system VRV-i (z ang. invisible – niewidoczny), 
który w całości, może być zainstalowany wewnątrz 
budynku. To przełomowe rozwiązanie i w wielu sytu-
acjach może okazać się niezastąpione. Opracowano 
tu dwuczęściowy skraplacz, aby całkowicie można 
było zainstalować go wewnątrz budynku i zapewnić 
pełną funkcjonalność, jaką dają systemy VRV. 

Budowa nowej jednostki VRV IV-i
Jednostka skraplająca systemu VRV-i została roz-
dzielona na sekcję sprężarkową oraz na sekcję skra-
placza w wykonaniu kanałowym. Moduł ze sprężar-
ką i automatyką sterowniczą został umieszczony  
w kompaktowej i estetycznej obudowie o wymia-
rach 55x60 cm w podstawie i 70 cm wysokości, któ-
rą można posadowić w pomieszczeniu socjalnym, 
na zapleczu czy też w kuchni. Konstrukcja tego mo-
dułu została dokładnie przemyślana, zapewniając 
odpowiednie chłodzenie elektroniki i łatwy dostęp 
serwisowy. Moduł spełnia wszystkie normy związane  
z poziomem hałasu w pomieszczeniach kuchennych. 
Rozmiary obudowy też nie są przypadkowe, ideal-
nie integrują się ze standardowymi rozmiarami me-
bli kuchennych, dlatego też użytkownik nie będzie 

System Daikin VRV-i w ratuszu w Zamościu

W zabytkowym ratuszu miejskim w Zamościu 
mieści się Urząd Miasta. Obiekt ma 6 kondygna-
cji razem z wnętrzem wieży, która mierzy 52 m.  
Ze względu na zabytkowy charakter budow-
li, jest ona pod opieką konserwatora i podlega 
bardzo restrykcyjnym ograniczeniom w zakre-
sie renowacji i ingerencji w bryłę i fasadę. Unie-
możliwia to montowanie na zewnątrz jakichkol-
wiek urządzeń. 

Dlatego inwestor skorzystał z najnowocześniej-
szego rozwiązania Daikin VRV-i, które pozwala na 
zamontowanie wewnątrz obiektu całego systemu 
klimatyzacyjnego, włącznie z agregatem sprężar-
kowym, który w tym wypadku został umieszczo-
ny na klatce schodowej. Firma instalacyjna S.A.P. 
Pixel Janusz Koperwas zamontowała w obiekcie  
4 jednostki VRV-i, pompę ciepła i 13 jednostek 
wewnętrznych naściennych.

Daikin Airconditioning Poland sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa
tel. 22 319 90 00
e-mail: office@daikin.pl, www.daikin.pl
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gów o tym promieniu powinno być wyłącznie pierw-
szym etapem projektowania. Do zagadnienia trzeba 
podejść po inżyniersku. W pierwszej kolejności nale-
ży wybrać potencjalne miejsca montażu detektorów. 
Oczywistą lokalizacją są słupy konstrukcji nośnej, ze 
względu na maksymalnie wykorzystaną powierzch-
nię okręgu określającego obszar działania pojedyn-
czego detektora. Oczywiście odstępstwa od promie-
nia 8 m w jedną lub drugą stronę są dopuszczalne.  
W przeciwieństwie do czujek optycznych dymu – nie 
cała powierzchnia garażu musi zostać pokryta okręga-
mi. Następnie należy spróbować przewidzieć sposób 
rozprzestrzeniania się tlenku węgla. Gęstość właściwa 
CO jest zbliżona do gęstości powietrza, co powoduje, 
że doskonale miesza się on z powietrzem. Jako pro-
dukt spalania ma wyższą temperaturę niż otoczenie 
i ma tendencję do unoszenia się i gromadzenia pod 
stropem. Lokalizacja detektorów na wysokości około 

2 m (powyżej strefy oddychania) jest zasadna. W po-
wietrzu tlenek węgla rozchodzi się w wyniku dyfuzji, dą-
żąc do wyrównania stężenia. Aby detektor zareagował, 
gaz musi wniknąć do jego wnętrza, do komory pomia-
rowej, w stężeniu powyżej progu alarmowego. Dlate-
go najwłaściwiej jest, w pierwszej kolejności, umiesz-
czać detektory w miejscach, gdzie CO może z dużym 
prawdopodobieństwem wystąpić w podwyższonym 
stężeniu. Na pewno nie w pobliżu otworów wentylacyj-
nych, nie w przeciągach, nie w pobliżu często otwiera-
nych bram garażowych. Lepiej wybrać miejsca, gdzie 
naturalne ruchy powietrza są ograniczone. Znając kon-
figurację garażu, rozmieszczenie otworów wentylacyj-
nych, wyznaczone miejsca parkowania, ciągi komu-
nikacyjne i umiejscowienie bram można przewidzieć,  
w których obszarach może być go najwięcej. Pomaga 
to określić optymalną liczbę detektorów do skutecz-
nego sterowania wentylacją. Warto podzielić garaż na 

Garaże są najczęściej bezobsługowe, a kierow-
cy i pasażerowie przebywają w nich krótko. Wydaje 
się, że przyjęcie za niedopuszczalne stężenie warto-
ści NDSCh jest wystarczające. Oczywiście zdarzają 
się garaże dozorowane, ale obsługa przebywa głów-
nie w wydzielonych pomieszczeniach i do garażu 
wchodzi tylko w przypadku interwencji. Bywają ga-
raże, w których funkcjonują myjnie samochodowe 
lub punkty wymiany opon i te obszary należy trak-
tować jak stanowiska pracy i zapewnić w nich odpo-
wiednio wydajną wentylację.
Zdarza się, że projektanci mają problem z określe-
niem właściwej liczby detektorów CO i wyborem ich 

lokalizacji. W instrukcjach obsługi lub materiałach 
marketingowych podawane są „promienie działania” 
detektorów. Trzeba pamiętać, że są to dane przybli-
żone. Detektory wykrywają gaz w miejscu zainstalo-
wania. Gaz dociera do detektora na drodze dyfuzji. 
Promień działania detektora jest wyłącznie pomocą 
projektową do doboru liczby urządzeń. Wybór pro-
ducenta urządzeń na jego podstawie nie jest właści-
wy, ponieważ wszystkie detektory działają podobnie 
i w rzeczywistości mają ten sam promień działania. 
Podawanie większego promienia działania urządzeń 
jest tylko chwytem marketingowym.

Projektowanie systemów detekcji 

Podczas projektowania systemów detekcji w garażach 
często przyjmowany jest 8-metrowy promień działa-
nia detektorów. Ale rysowanie na planie garażu okrę-

Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami w §108 reguluje zasady 
stosowania wentylacji w garażach zamkniętych dla samochodów osobowych. W garażach powyżej 10 stanowisk musi być 
stosowana wentylacja mechaniczna sterowana czujkami (detektorami) niedopuszczalnego stężenia tlenku węgla. Niestety 
nie zdefiniowano, jaką wartość należy uznać za niedopuszczalną. Karta charakterystyki tlenku węgla Centralnego Instytutu 
Ochrony Pracy informuje, że przebywanie w stężeniu około 450 mg/m3 przez 1-2 godziny powoduje ból głowy, mdłości, wymioty, 
osłabienie mięśni, apatię, a w stężeniu około 900-1000 mg/m3 po 2 godzinach – zapaść, utratę przytomności. Zdefiniowane są 
natomiast dopuszczalne stężenia na stanowisku pracy: NDS – 23 mg/m3 (20 ppm) i NDSCH – 117 mg/m3 (100 ppm).

Systemy sterowania wentylacją 
mechaniczną w garażach?

Rozwiązania firmy GAZEX 

krzysztof chMielewski

Najwyższe Dopuszczalne Stężenie (NDS)* 
– wartość średnia ważona stężenia, które-
go oddziaływanie na pracownika, w ciągu 
8-godzinnego, dobowego i przeciętnego ty-
godniowego wymiaru czasu pracy, określo-
nego w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r.  
– Kodeks pracy, przez okres jego aktywno-
ści zawodowej nie powinno spowodować 
ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz 
w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń.
Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilo-
we (NDSCh)* – wartość średnia stężenia, 
które nie powinno spowodować ujemnych 
zmian w stanie zdrowia pracownika, jeże-
li występuje w środowisku pracy nie dłużej 
niż 15 minut i nie częściej niż 2 razy w cza-
sie zmiany roboczej, w odstępie czasu nie 
krótszym niż 1 godzina. 
*rozporządzenie mPiPS z dnia 6 czerwca 
2014 r. Dz.U. 2014 poz. 817

FORUm WENTYLACJA – 
SALON KLImATYZACJA 2017 
7-8 mARCA 2017 R.
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nia wentylacją w garażach samochodów z silnikami 
niskoprężnymi, bo w ich spalinach występują znacz-
ne ilości tego gazu. 
Spaliny silników wysokoprężnych (Diesla) zawierają 
znikome ilości CO. Z tego powodu w garażach z prze-
wagą silników wysokoprężnych trzeba stosować inny 
wskaźnik – dwutlenek węgla. Podstawowymi pro-
duktami spalania w silnikach samochodowych jest 
para wodna i właśnie dwutlenek węgla. Można po-
kusić się na stosowanie detektorów tlenków azotu 
(NOx), ale zdecydowanie łatwiejszy i tańszy jest po-
miar stężenia CO2.

Samochody zasilane gazem
Punkt 4 §108 mówi, że w garażach, w których do-

puszcza się parkowanie samochodów zasilanych ga-
zem propan-butan (LPG) i w których poziom podłogi 
znajduje się poniżej poziomu terenu, musi być zasto-
sowana wentylacja mechaniczna sterowana czujka-
mi (detektorami) LPG. Zasady stosowania detekto-
rów LPG są podobne, jak detektorów CO, ale LPG jest 
znacznie cięższy od powietrza, więc należy je instalo-
wać bezpośrednio nad podłogą (nie wyżej niż 20 cm) 
i nie ma potrzeby uśredniania pomiaru. Zbyt niskie 
umieszczenie detektorów naraża je na zapylenie, za-
chlapanie wodą lub błotem, a to może utrudnić do-
stęp gazu do komory pomiarowej. Zadaniem wenty-
lacji jest szybkie rozrzedzenie LPG do stężenia poniżej 
dolnej granicy wybuchowości (DGW), co niweluje za-
grożenie wybuchem. Najczęściej detektory w gara-

strefy wentylacji, aby lokalne pojawienie się CO nie po-
wodowało włączenia wentylacji w całym garażu, a tyl-
ko w zagrożonej strefie. Właściwe jest, aby detektory 
miały przynajmniej 2 progi alarmowe. Przekroczenie 
pierwszego progu powinno uruchamiać wentylację  
z wydajnością wystarczającą do szybkiego usunięcia 
zagrożenia. Prawidłowe ustalenie wydajności powo-
duje, że wyższe progi alarmowe nie są przekraczane 
albo dzieje się to sporadycznie. Jeżeli mimo działa-
nia wentylacji, stężenie CO rośnie i przekracza drugi 
próg, sytuacja staje się niebezpieczna. Wskazane jest 
poinformowanie użytkowników garażu o zagrożeniu i 
ewentualne włączenie wyższego biegu wentylatorów. 
Sygnalizacja akustyczna niekoniecznie się sprawdzi, 
bo może być kojarzona z samochodowym alarmem 

przeciwwłamaniowym. Lepszym rozwiązaniem jest 
wyświetlanie czytelnych komunikatów o rodzaju za-
grożenia na tablicach świetlnych. 
Najwięcej CO wytwarzają samochody tuż po rozru-
chu (zimne silniki, zimne katalizatory). Taki samochód, 
przejeżdżając obok detektora, może spowodować 
jego zadziałanie, ale lokalne, podwyższone stężenie 
CO szybko zanika dzięki dyfuzji w dużej przestrzeni 
garażu. Aby unikać niepotrzebnego, krótkotrwałego 
włączania wentylacji, warto pomiar gazu uśredniać. 
Zapewnia to bezpieczeństwo i zdecydowanie ogra-
nicza liczbę włączeń wentylacji.

Samochody z silnikami Diesla
Tlenek węgla jest dobrym wskaźnikiem do sterowa-

Cyfrowe detektory serii WG.EG

Doskonałymi urządzeniami do sterowania wenty-
lacją w garażach są cyfrowe detektory serii WG.EG 
firmy GAZEX. Mogą wykrywać CO, CO2, LPG, CNG  
i NOx. Systemy sterowania wentylacją mechanicz-
ną zbudowane z tych detektorów są niezwykle pro-
ste w montażu i eksploatacji. Detektory nie wyma-
gają stosowania central alarmowych – systemy 
nie wymagają bieżącej obsługi, są całkowicie au-
tomatyczne. 
Należy tylko przeprowadzać okresowe testy dzia-
łania systemu oraz dokonywać korekt wskazań 
(kalibracji) detektorów. Pojawienie się któregoś  
z wymienionych gazów w stężeniu powyżej usta-
lonego progu powoduje włączenie wentylacji me-
chanicznej. Dodatkowo system może włączyć sy-
gnalizatory alarmu. Standardowo są to tablice 
wyświetlające krótki tekst określający rodzaj alar-
mu lub nakazujący sposób postępowania. 
W razie potrzeby można włączać syrenę wbudo-

waną w tablicę świetlną. Mogą być również sto-
sowane sygnalizatory głosowe, wypowiadające 
do 6 komunikatów. 

Wymienne moduły sensorów lub kalibracja
Detektory zawierają elementy elektroniczne reagu-
jące na gaz – sensory. Sensory zmieniają parame-
try pomiarowe z upływem czasu i dlatego wyma-
gają okresowej kalibracji. Polega ona na poddaniu 
sensora działaniu odpowiedniej mieszaniny kali-
bracyjnej (gaz + powietrze) w warunkach określo-
nych przez producenta. W najczęściej stosowanych 
detektorach CO, LPG i CNG zastosowano sensory 
półprzewodnikowe, co wydłuża okres międzyka-
libracyjny do trzech lat. Detektor CO2 ma sensor 
absorpcyjny w podczerwieni (infrared), a NOx – 
elektrochemiczny. Dla ułatwienia kalibracji detek-
tory wyposażone są w wymienne moduły senso-
rów. Taki moduł zawiera sensor gazu i podzespoły 

elektroniczne niezbędne do ustawiania parame-
trów jego pracy. W przypadku konieczności kali-
bracji wystarczy wymienić moduł sensora na inny, 
wcześniej skalibrowany. Taką operację przepro-
wadza się bez konieczności demontażu detektora  
z instalacji, i co równie ważne, wymiana jest tań-
sza niż kalibracja, a użytkownik może przeprowa-
dzić ją we własnym zakresie. 
Oczywiście użytkownik może zlecić kalibrację wy-
specjalizowanej firmie. Kalibrację można przepro-
wadzić w czasie pracy systemu, bez konieczności 
otwierania urządzeń, ale wymaga to odpowiednie-
go wyposażenia. Komunikacja z modułem senso-
ra w detektorze odbywa się z użyciem portów na 
podczerwień, a tryb testu można uruchomić ma-
gnesem. Odpowiednie wykorzystanie tych portów 
skraca czas okresowych sprawdzianów prawidło-
wości działania detektorów kilkakrotnie. Ma to nie-
bagatelne znaczenie w systemach zbudowanych  

Detektor WG-22
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ją dwie podstawowe czynności eksploatacyjne  
i terminy ich wykonywania: okresowe sprawdzanie 
prawidłowości działania (na pewno nie rzadziej niż 
raz w roku) oraz kalibrację. Detektory mają wbudo-
wane sensory gazu – elementy, które reagują na gaz 
zmieniając swoje parametry elektryczne. Z upły-
wem czasu sensory zmieniają czułość na gaz i wy-
magają korekty wskazań, czyli kalibracji. Terminy 
są uzależnione od rodzaju zastosowanego senso-
ra. Sprawdzenie prawidłowości działania nie jest 
skomplikowane i użytkownik może je przeprowa-
dzić we własnym zakresie, postępując zgodnie z in-
strukcją obsługi. Kalibracja jest dużo bardziej skom-
plikowana i mogą ją wykonać tylko osoby 
uprawnione, przeszkolone, posiadające odpowied-

nie oprzyrządowanie i mieszaniny kalibracyjne. Czę-
sto o wyborze zleceniobiorcy decyduje cena usłu-
gi. Trzeba jednak bezwzględnie sprawdzić, czy 
wybrana firma ma upoważnienie producenta lub 
dystrybutora do wykonywania kalibracji. Pojawia-
ją się nierzetelne firmy, które podejmują się kalibra-
cji, nie mając wiedzy, oprzyrządowania i – co naj-
ważniejsze – uprawnień. Podczas wyboru urządzeń 
warto kierować się nie tylko ich ceną, ale również 
brać pod uwagę koszty eksploatacji, łatwość mon-
tażu i prostotę obsługi. Garaże są obiektami bez 
specjalistycznej obsługi, więc warto zastosować naj-
prostsze rozwiązania, które zapewnią niezawod-
ność i wybierać dostawców gwarantujących szyb-
ki, profesjonalny serwis.

żach reagują na stężenie około 10% DGW, tj. 10 razy 
niższe od stężenia, przy którym wybuch jest możliwy.
DGW – dolna granica wybuchowości to wartość 
stężenia składnika palnego w mieszaninie z po-
wietrzem lub tlenem, powyżej której pod wpły-
wem bodźca energetycznego może nastąpić 
wybuch. Dla LPG 1,9-2,1% objętości (wg karty 
charakterystyki PGNIG).

Awaryjne podtrzymanie napięcia

Czy detektory sterujące wentylacją mechaniczną 
mogą mieć awaryjne podtrzymanie napięcia? Oczy-
wiście, że mogą, ale w przypadku braku zasilania 
wentylatorów nie będą miały czym sterować. Jeże-

li system awaryjnego podtrzymania napięcia obej-
mie również sygnalizatory to będzie co najwyżej po-
dana informacja o wzroście stężenia CO i LPG. Ale  
z tej informacji nie będzie wynikało, jak wysokie jest 
zagrożenie zatruciem bądź wybuchem. Brak zasila-
nia jest stanem awaryjnym całego obiektu, również 
garażu. Nie będą działać nie tylko wentylatory, ale 
również inne urządzenia elektryczne o dużym po-
borze prądu. Garaż praktycznie będzie wyłączony 
z eksploatacji.

Eksploatacja systemów detekcji

Systemy detekcji powinny być eksploatowane zgod-
nie z instrukcją obsługi. Instrukcje z reguły definiu-

Cyfrowe detektory serii WG.EG

z kilkudziesięciu czy kilkuset detektorów. Z modułu 
sensora można odczytać zapamiętane informacje 
dotyczące pracy detektora (liczbę alarmów, czas 
pracy w stanach alarmowych, terminy kalibracji). 
Analiza tych danych pozwala doprecyzować usta-
wienia parametrów pracy systemu wentylacji. 

Detektory Gazex są trzyprogowe – sygnalizują 
przekroczenie trzech różnych stężeń gazu. Dla 
ograniczenia niepotrzebnych włączeń wentylacji 
przy chwilowym, lokalnym wzroście stężenia mo-
nitorowanego gazu dwa pierwsze progi są uśred-
niane do 15 minut. Jeżeli stężenie gazu narasta 
szybko i osiągnie poziom trzeciego progu system 
reaguje natychmiast. Dla ułatwienia pracy insta-
latorom zastosowano w detektorach uniwersal-
ne złącza dostosowane do różnego rodzaju prze-
wodów (różne przekroje, linka, drut). 
Detektory LPG instalowane nisko nad podłogą 

warto zabezpieczać przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi osłonami. Gazex proponuje estetyczne  
i funkcjonalne osłony rurowe AR-1 wykonane ze sta-
li nierdzewnej. Jeżeli monitorowany garaż jest zlo-
kalizowany w obiekcie typu Inteligentny Budynek 
informację o włączeniu wentylacji można przesłać 
do centrali BMS (Building Management System), 
wykorzystując jej wejścia dwustanowe.
W przypadku konieczności precyzyjnej lokalizacji ob-

szarów zagrożonych można zastosować adresowalne 
detektory serii DG/M, również z wymiennym modu-
łem sensora, ale z cyfrową transmisją danych w stan-
dardzie RS485. W tym rozwiązaniu możliwa jest wizu-
alizacja miejsca i stanu poszczególnych detektorów. 

Detektory WG produkowane są od 25 lat i z te- 
go tytułu wprowadzono promocję WG25y. Cena 
detektorów została obniżona o 25%, a w przy-

padku wymiany starszych wersji detektorów 
(bez wymiennych modułów sensorów) na nowe 
przysługuje dodatkowy 25% rabat. Obniżona 
została również cena kalibracji.

Dowiedz się więcej o promocji

Wymienne moduły sensorów

http://www.instalreporter.pl
http://www.gazex.com.pl/promocja.html
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interesowania w 2015 roku. Wysokie zainteresowanie 
grzejnikami (porównywalne z kotłami, niewykazane 
na rys. 1) wynika z tego, że jest to przykład nielicznego 
w branży G-I produktu, który „sprzedaje się w Interne-
cie”, gdyż zapytania mają charakter głównie poszukiwa-
nia dostawcy lub sklepu. Systematycznie rośnie zainte-
resowanie rekuperacją, która zanotowała największy 
procentowy wzrost zainteresowania w 2016 roku.

Sezonowość zainteresowania 
urządzeniami z branży G-I

Sezonowość zainteresowania produktami branży 
G-I widać głównie w przypadku produktów „trady-
cyjnych” (kotły, grzejniki), dla których często de-
cyzja o zakupie następuje w krótkim czasie po po-
szukiwaniu informacji (rys. 2). Takie produkty jak 
pompy ciepła czy rekuperacja, należące często do 
droższego segmentu i planowane do zastosowania  
w budowanym w przyszłości domu, nie wykazują wy-
raźnej sezonowości zainteresowania. Podobnie jest 
w przypadku „nowych technologii”, do której można 
zaliczyć w naszym kraju fotowoltaikę. 

 IInternet w szeroko pojętej branży grzewczo-in-
stalacyjnej zajmuje czołową pozycję pod względem 
dostarczania informacji zarówno fachowcom, jak  
i klientom. Im trudniejsza jest decyzja zakupowa 
przed jaką staje klient, im więcej potrzebuje wiedzy 
na ten temat, tym więcej znajduje się powodów do 
szukania informacji o produktach, systemach, kosz-
tach inwestycji i użytkowania oraz zasięgania opinii 
innych na popularnych forach internetowych czy 

też za pomocą mediów społecznościowych. Inter-
net stanowi także cenne źródło informacji związa-
nych z zainteresowaniem poszczególnymi produk-
tami, czy systemami. Pozwala on śledzić wieloletnie 
trendy i prognozować rozwój rynku, a przynajmniej 
poziom zainteresowania poszczególnymi produk-
tami czy systemami. Przełożenie uzyskanych sta-
tystyk na sprzedaż nie zawsze będzie następowało 
wprost, gdyż dochodzi tu szereg innych czynników, 

jak chociażby fakt czy dany produkt należy do no-
wych technologii (np. fotowoltaika) i wzbudza jedy-
nie zwiększoną ciekawość, czy też jest to tradycyjny 
produkt, który cechuje się już wyraźną sezonowością 
zainteresowania w określonych porach roku (np. ko-
tły, grzejniki). Do analizy posłużyły dane uzyskane  
z takich narzędzi jak Google Adwords i Google Trends, 
które poddano odpowiedniej analizie.

Potencjał i trendy zainteresowania 
urządzeniami grzewczymi w latach 
2009-2016

Do najpopularniejszych segmentów branży G-I na-
leżą kotły oraz grzejniki. Zainteresowanie kotłami  
w 2016 roku wzrosło po raz pierwszy od 2009 roku 
 w stosunku do roku poprzedniego (2015) (rys. 1). Potrze-
by informacyjne dla pomp ciepła nieznacznie wzrosło. 
Jak wskazuje dalsza szczegółowa analiza, w przypad-
ku niektórych konkretnych typów pomp ciepła wzrost 
zainteresowania był bardzo wyraźny. W 2016 r. obni-
żyło się zainteresowanie kolektorami słonecznymi,  
a także fotowoltaiką po bardzo wysokim wzroście za-

Internet jest jednym z podstawowych źródeł informacji o produktach i usługach również w branży 
grzewczo-instalacyjnej (w skrócie G-I). Decyzja o wyborze szeroko pojętego systemu grzewczego  
ma coraz wyższy wymiar ekonomiczny i ekologiczny. 

Internet źródłem wiedzy  
o systemach i produktach

Raport: branża grzewczo-instalacyjna w Internecie w 2016 roku

ireneusz Jeleń

Internet w Polsce – kilka aktualnych faktów

•	80,4	%	gospodarstw	domowych	po-
siada dostęp do Internetu [1]
•	Najczęściej	wykonywane	czynności	
poza korzystaniem z serwisów społecz-
nościowych to m.in. szukanie produk-
tów/marek które chce się kupić oraz po-
równywanie cen produktów i usług [2]
•	 Źródłem	 poszukiwania	 informacji	 
o produktach są w pierwszej kolejności: 
strony sklepów internetowych, wyszu-
kiwarka (Google), porównywarki cen [2]

•	Efekt	ROPO	(research	online,	purcha-
se offline) czyli poszukiwanie Informacji 
online przed zakupem w tradycyjnym 
sklepie, deklaruje w przypadku produk-
tów „technicznych” 40-50% osób [2]
•	informacje	na	temat	ograniczenia	zu-
życia energii w domu najczęściej szu-
kano w Internecie (62% os.), a dopie-
ro później w innych mediach (21% os.),  
u profesjonalistów (17% os.), w porad-
nikach (6% os.) 
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+8% 
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+3% 

1  Analiza zainteresowania na rynku polskim segmentami produktów z branży grzewczej w latach 2009-2016

http://www.instalreporter.pl


45s t r.0 2 / 2 0 1 7
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

KOTŁY: GRZEJNIKI: POMPY CIEPŁA: FOTOWOLTAIKA
+750% kotły klasy 5
+200% pellet
+190% kotły na pelet
+80% piece na ekogroszek
+60% kotły gazowe
+60% kotły z podajnikiem
+50% kotły gazowe 
dwufunkcyjne
+40% piece gazowe
+40% kotły na drewno

+180% grzejniki 
podtynkowe
+80% grzejniki żeliwne
+70% ogrzewanie 
podłogowe czy grzejniki
+50% grzejniki do łazienki
+50% grzejniki olejowe 
elektryczne
+40% grzejniki pokojowe
+40% grzejniki żeberkowe

+110% pompy ciepła 
powietrze woda
+60% pompy ciepła 
powietrze powietrze
+60% pompy ciepła 
powietrze woda

+300% fotowoltaika opinie
+200% prosument 
fotowoltaika
+100% fotowoltaika 
opłacalność
+60% fotowoltaika 
dofinansowanie
+50% fotowoltaika cena

Wykres na rys. 2. wskazuje jednocześnie różnice  
w poziomach zainteresowania poszczególnymi seg-
mentami produktów. Wyraźne zmiany w poszcze-
gólnych latach i miesiącach, prezentują już wykresy 
stworzone pojedynczo dla segmentów produktów 
(rys. 3-5) – dla rynku polskiego i w celach porów-
nawczych także dla rynku niemieckiego. Zaintereso-
wanie kotłami i grzejnikami jest bardzo wyraźnie 
powiązane z przebiegiem sezonu grzewczego – za-
równo w Polsce, jak i w Niemczech (rys. 3).
Zainteresowanie kolektorami słonecznymi zarówno 
w Polsce, jak i w Niemczech, uległo zmniejszeniu w la-
tach 2011-2016 (rys. 4). Poziom zainteresowania osiąga 
swoje maksimum w II kwartale roku (szczyt w marcu/
kwietniu). Przebieg zainteresowania fotowoltaiką ma 
całkowicie inny przebieg w Polsce niż w Niemczech.  
W przypadku Polski nastąpił skokowy wzrost zaintere-

sowania fotowoltaiką, dopiero w 2016 roku ustabilizo-
wało się na poziomie z roku poprzedniego (2015). Dla 
porównania w Niemczech zainteresowanie tym produk-
tem obniżało się systematycznie od 2011 roku (rys. 4).
Zainteresowanie pompami ciepła i wentylacją z re-
kuperacją było w Polsce w ostatnich latach mocno 
ustabilizowane. Widoczny jest systematyczny stop-
niowy wzrost zainteresowania rekuperacją w latach 
2011-2015 (wyraźnie silniejszy z końcem 2016 roku). 
Brak jest wyraźnie widocznej sezonowości zaintere-
sowania dla obydwu produktów ze względu zapewne 
na fakt, że decyzja o zakupie stosunkowo drogiego 
produktu jest mocno rozciągnięta w czasie i często 
związana z długim procesem budowy domu (rys. 5).
Istotną informację przynosi także analiza wzrostu za-
interesowania w ostatnich 2 latach informacjami w po-
szczególnych segmentach produktów (tabela poniżej).  

2011                      2012                    2013                     2014                    2015                   2016 

GRZEJNIKI 

FOTOWOLTAIKA 
POMPY CIEPŁA 

KOLEKTORY SŁONECZNE 

KOTŁY 

Rys.2 

2  Trendy miesięczne zainteresowania segmentami produktów na rynku polskim w latach 2011-2016

Tabela  Statystyka największych wzrostów zainteresowania informacjami w poszczególnych 
segmentach produktów, dla rynku polskiego w okresie ostatnich 2 lat (2014-2016)

KOTŁY 

HEIZKESSEL 

2011                     2012                     2013                   2014                     2015                    2016 2011    2012     2013      2014     2015     2016 

Rys.3 

GRZEJNIKI 

HEIZKÖRPER 

2011                  2012                    2013                     2014                    2015                    2016 2011     2012      2013     2014      2015    2016 

KOLEKTORY SŁONECZNE 

SONNENKOLLEKTOREN 

2011                    2012                     2013                     2014                   2015                      2016 2011     2012     2013     2014     2015    2016 

Rys.4 

FOTOWOLTAIKA 

PHOTOVOLTAIK 

2011                  2012                     2013                    2014                    2015                     2016 2011     2012     2013     2014     2015     2016 

POMPY CIEPŁA 

WÄRMEPUMPE 

2011                   2012                     2013                     2014                    2015                    2016 2011     2012      2013     2014     2015     2016 

Rys.5 

REKUPERACJA 

WÄRMERÜCKGEWINNUNG 

2011                  2012                     2013                     2014                   2015                   2016 2011     2012     2013     2014     2015     2016 

5  Trendy zainteresowania pompami ciepła i rekuperacją w latach 2011-2016 na rynku polskim i niemieckim

4  Trendy zainteresowania kolektorami słonecznymi i fotowoltaiką w latach 2011-2016 na rynku polskim 
i niemieckim

3  Trendy zainteresowania kotłami oraz grzejnikami w latach 2011-2016 na rynku polskim i niemieckim
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pompami ciepła gruntowymi (z 5,3% w 2015 r. do 
22,1% w 2016 r.).

Charakter zainteresowania według 
segmentów produktów

Analiza danych pozwala także na ocenę rodzaju za-
interesowania (rys. 10), tzn. czy poszukiwano infor-
macji o konkretnych produktach (np. „kocioł kon-
densacyjny”, „pompa ciepła gruntowa”, itd.), czy  
o dostawcy (np. „kotły wrocław”, „pompa ciepła aro-
therm”, itd.), o opiniach, cenach (np. „fotowoltaika 
cena”) bądź dotacjach. 
W przypadku kotłów i pomp ciepła udział informa-
cji na temat konkretnych produktów był wysoki. Jed-
nak dla pomp ciepła w 2016 r. wyraźnie wzrósł udział 
zapytań o dostawcę (2016: 32%), a obniżył się o cenę 
(11%). Wyraźna różnica występuje dla grzejników,  
gdzie najczęściej (2016: 71%) poszukuje się informacji 

W danych uwzględniono 4 rodzaje produktów, dla 
pozostałych skala lub wzrost zainteresowania były 
niewystarczające do wykazania takiej informacji.  
W przypadku kotłów, największy wzrost zaintereso-
wania dotyczył kotłów na paliwa stałe (5 klasy, na pe-
lety, ekogroszek), a także gazowych. Charakterystycz-
ne dla fotowoltaiki jako nowego produktu na rynku 
są zapytania o opinie, opłacalność i dofinansowanie. 
Dla porównania na rynku niemieckim największe wzro-
sty zainteresowania w ostatnich 2 latach w segmen-
cie kotłów, dotyczyły m.in. wymiany kotła (+50%), ale 
także kotłów olejowych (+40%). W segmencie pomp 
ciepła z kolei: dofinansowania pomp ciepła (+5000%).

Analiza zainteresowania klientów – 
jaki kocioł?

W 2016 roku zainteresowanie kotłami gazowymi 
wzrosło wyraźnie w porównaniu do roku 2015 (rys. 6).  

Największy (procentowy) wzrost zainteresowania 
dotyczył kotłów olejowych co mogło być skutkiem 
utrzymujących się niższych cen oleju opałowego. 
Podobne zachowanie klientów zauważono także na 
rynku niemieckim, gdzie kotły olejowe zajmowały 
wcześniej tradycyjnie silną pozycję. Pozostałe kotły 
zanotowały spadki zainteresowania – najwięcej ko-
tły do spalania zboża itp. (-54,6%).
Zainteresowanie kotłami gazowymi (rys. 7) doty-
czyło głównie kotłów kondensacyjnych, term/pie-
cyków łazienkowych i kotłów 2-funkcyjnych. Za-
pytania w 2016 roku miały bardziej ogólny charakter 
w przypadku kotłów gazowych (57,2%). Niższe zain-
teresowanie kotłami kondensacyjnymi mogło wy-
nikać z popularyzacji tego rozwiązania, szczególnie 
po wprowadzeniu we wrześniu 2015 roku wyma-
gań dla efektywności energetycznej. Kotły konden-
sacyjne stały się wówczas praktycznie jedynym do-
puszczonym do sprzedaży typem kotłów gazowych.  

W przypadku kotłów węglowych (rys. 8) największy 
wzrost (procentowo) zainteresowania dotyczył ko-
tłów uniwersalnych (pytający rozumieli pod tym 
pojęciem głównie kotły do spalania węgla i drew-
na). Wzrost zainteresowania był także zauważalny 
w przypadku kotłów na drewno do spalania pel-
letów. Widoczne jest mniejsze precyzowanie zainte-
resowania – procent ogólnych zapytań w 2016 roku 
wzrósł (do 39,6%). 

Analiza zainteresowania klientów – 
jaka pompa ciepła?

Bardzo wyraźne zmiany nastąpiły w strukturze za-
interesowania pompami ciepła (rys. 9). Zapytania 
dotyczyły bardzo konkretnych typów urządzeń. Nie-
znacznie wzrosło zainteresowanie pompami ciepła 
powietrznymi oraz dla podgrzewania wody użyt-
kowej c.w.u. Zdecydowanie wzrosło zainteresowanie  

Rys.8 
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8  Struktura zainteresowania typami kotłów węglowych na rynku polskim w roku 2016 i 2015
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7  Struktura zainteresowania typami kotłów na gaz ziemny na rynku polskim w roku 2016 i 2015
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6  Struktura zainteresowania kotłami grzewczymi na rynku polskim w roku 2016 i 2015 
(2016: 1445 rodzajów zapytań)
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9  Struktura zainteresowania typami pomp ciepła na rynku polskim w roku 2016 i 2015
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o konkretnym rodzaju grzejnika (71%) oraz dostawcy 
(nazwa producenta lub szukanie lokalne np. „grzej-
niki łazienkowe poznań” itp.). Fotowoltaika nie jest 
już tak „nową technologią” jak w ostatnich 2-3 latach 
i wyraźnie wzrosła znajomość tych urządzeń. Świad-
czy o tym wyraźny wzrost zainteresowania konkret-
nymi produktami z tego segmentu (z 14% w 2015 r. 
do 40% w 2016 r.).
W przypadku kotłów, grzejników i pomp ciepła  
można zauważyć znacznie większą znajomość 
marek, gdyż około 90% zapytań w ramach pytań  
o dostawcę, wskazuje na producenta/dostawcę (np. 
„kotły vaillant”, „piece termet”, „kotły buderus” „ko-
tły viessmann”, „kotły pleszewskie” itp.). Z kolei dla  
kolektorów słonecznych i fotowoltaiki znajo-
mość marek jest albo niższa, bo na poziomie ok. 
30%, albo też poszukuje się świadomie lokalnych 
dostawców np. „pompy ciepła wrocław”, „kolekto-
ry słoneczne poznań” itp.

Statystyka zainteresowania 
standardami energetycznymi 
budynków

Znajomość pojęcia „dom pasywny” jest zdecy-
dowanie największa i nie jest znane szerzej po-
jęcie „dom niskoenergetyczny”, a co najwyżej 
„dom energooszczędny” (rys. 11). Najwyższe za-
interesowanie domem pasywnym miało miej-
sce w 03.2013, gdy w mediach informowano sze-
roko o uruchamianiu programu dopłat NFOŚiGW 
do budowy domów o wyższym standardzie ener-
getycznym. Znane jest z kolei pojęcie standardu 
energetycznego budynku NF40, podczas gdy nie 
notuje się zauważalnej liczby zapytań o standard 
NF15. W 2016 r. pojawiło się z kolei nowe pojęcie 
WT 2017. Wzrost zainteresowania tematyką wa-
runków technicznych WT 2017 był zdecydowanie 
największy w ostatnim roku (rys. 11).
Nie jest znane oficjalne badanie krajowe lub zagra-
niczne tego efektu w branży G-I, ale należy przypusz-

czać, że nie będzie ona tutaj wyjątkiem. Tym bardziej 
więc ranga Internetu dla branży grzewczo-instala-
cyjnej i szerzej patrząc dla całej branży budowlanej, 
będzie stale rosnąć. 

Literatura
[1] „Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2016 r.”, 
Główny Urząd Statystyczny, 2016.
[2] „E-Commerce w Polsce. Gemius dla e-Commer-
ce Polska”, Gemius Polska, 2015.
[3] „Efektywność Energetyczna w Polsce – Przegląd 
2012” Instytut Ekonomii Środowiska, 2013.

Sprzedaż produktów  
z branży G-I w Internecie

Bezpośrednia sprzedaż urządzeń grzewczych w In-
ternecie ma śladowy charakter. Dominujący w e-
-handlu serwis Allegro stanowi dla firm branży G-I 
formę reklamy. Procent aukcji kończących się trans-
akcją jest najwyższy dla grzejników, gdzie wynosi 
nieco ponad 1%,

Wpływ aktywności firmy  
na pozyskiwanie klientów

Działalność w Internecie małej firmy instalacyjnej 
wpływa na pozyskiwanie klientów. Na podstawie 
badania opinii blisko 60 podmiotów można stwier-
dzić, że w firmach posiadających własną stronę, 
„klientów z Internetu” było blisko 3 razy więcej 
niż w firmach nie posiadających własnej strony. 
Własną stronę internetową posiadało w 2013 roku 
55% firm instalacyjnych. Ich widoczność w Inter-
necie uwzględniając fakt, że około 90% osób prze-
gląda jedynie 1. stronę wyników w Google, jest 
niewielka. Niecałe 9% małych firm ma szansę być 
odnalezionych przez klientów szukających lokal-
nie dostawcy.
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Panasonic rozszerzył ofertę zasilanych elektrycznie układów typu VRF o nową serię ECOi EX wyróżniającą się niezwykle wysoką efektywnością energetycz-
ną oraz możliwością pracy w skrajnej temperaturze. Rozwiązanie zostało zaprojektowane z myślą o małych budynkach komercyjnych, takich jak sklepy czy 
biura, jak również dużych obiektach przemysłowych. Nowa linia ECOi EX 7 oferuje modele w trzech rozmiarach, o mocach od 8 do 20 KM. Rozwiązanie za-
pewnia dużą elastyczność w projektowaniu instalacji, pozwalając na tworzenie rozległych układów o łącznej mocy do 80 KM. Dzięki temu oraz zwiększonej 
długości orurowania układ można dostosować do budynków różnych rodzajów i wielkości. Jednostki wewnętrzne można umieścić w odległości do 200 m  
od modułu zewnętrznego i do 50 metrów poniżej jego poziomu. Z kolei łączna długość orurowania może wynosić nawet 1000 m.
Cechą wyróżniającą nowe modele jest najwyższy w ofercie wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej ESEER na poziomie 9,33. Rozwiązanie oferuje 
przy tym bardzo szeroki zakres temperatury pracy od -25°C do 52°C.
W urządzeniach zastosowano wymiennik ciepła o podwyższonej wydajności. Składa się on się 
z trzech połączonych powierzchni tworzących wymiennik, dzięki czemu zapewnia szczególnie 
dużą powierzchnię wymiany. Jednostki zyskały również wentylator nowej konstrukcji ze zwężo-
nym wylotem, który zapewnia lepszy przepływ powietrza przy niższym zużyciu energii oraz niż-
szym poziomie hałasu. 
Linia ECOi EX została również wyposażona w 2-stopniowy inteligentny system gospodarowania 
olejem, który pozwala zmniejszyć zużycie tego surowca. Czujniki poziomu oleju, zainstalowane 
przy każdej sprężarce, monitorują jego poziom i umożliwiają odzyskanie aż do 90% oleju.
Z kolei w jednostkach wewnętrznych zainstalowano czujnik ECONAVI, który wykrywa i moni-
toruje obecność i aktywność osób w budynku, dzięki czemu pozwala uniknąć niepotrzebnych 
strat energii, gdy dane pomieszczenie jest puste. 

Panasonic

Eco Extreme – nowe jednostki VRF od Panasonicumywalki Villeroy & Boch 
z titanceram

Villeroy & Boch stale unowocześnia ceramikę i umywalkom nada-
je wyjątkowe formy. Finezyjne linie, precyzyjne kąty i cienkie ścia-
ny – wszystko to jest możliwe dzięki materiałowi TitanCeram. 
Z jednej strony delikatne i lekkie, z drugiej – wytrzymałe, trwałe  
i odporne. Za to kunsztowne połączenie odpowiada TitanCeram 
materiał, z którego została zaprojektowana np. kolekcja umywa-
lek Artis. TitanCeram to kompilacja specjalnie dobranych natural-
nych surowców, takich jak skaleń, kwarc, glina i dwutlenek tytanu. 
Umywalki dostępne są w czterech geometrycznych kształtach: 
okrągłym, owalnym, prostokątnym oraz kwadratowym. TitanCe-
ram pozwala nie tylko na tworzenie wyjątkowych form, lecz także 
trwałych kolorów. Kolekcję Artis – oprócz wersji białej – można za-
mówić w 15 odcieniach: od pasteli (różu i błękitu), przez odcienie 
żółci i zieleni aż po stonowane szarości i elegancką czerń. 
Villeroy & Boch z roku na rok unowocześnia materiał ceramiczny – 
by produkty marki wyróżniały się doskonałym designem i wysoką 
jakością. TitanCeram – plastyczny materiał, który umożliwia two-
rzenie wyjątkowych form – to efekt ponad 265-letniego doświad-
czenia marki w produkcji ceramiki. 

Villeroy & Boch

Seria armatury regulująco-zabezpieczającej marki Ferro wzbogaciła się o zestawy grupy bezpie-
czeństwa dla naczyń przeponowych o pojemności do 35 l i średnicy nie większej niż 320 mm. Ich 
funkcją jest ochrona instalacji przed niebezpiecznym wzrostem ciśnienia spowodowanym wzro-
stem temperatury wody i jej rozszerzalnością cieplną. Zestawy przeznaczone są do samodzielne-
go montażu. W skład zestawu wchodzi: belka ze stali o grubości 2 mm, odpowietrznik automatyczny 
z zaworem stopowym, zawór bezpieczeństwa, manometr oraz szybkozłącze do naczynia przepo-
nowego (tylko w modelu GB30SN01). Parametry techniczne: maksymalna temperatura pracy 95°C, 
maksymalne ciśnienie pracy do 6 bar, maksymalna chwilowa temperatura wody 110°C.
W ofercie dostępne są modele: GB15, GB25, GB30, GB60 oraz GB30SN01.

FERRo

zestawy grupy bezpieczeństwa
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Fluke wprowadza do swojej oferty i sprzedaży na polskim rynku zupełnie nową linię produktów – rodzinę niwelatorów la-
serowych. Równocześnie debiutuje 6 modeli niwelatorów i dwa odbiorniki laserowe. Niwelatory to instrumenty stosowa-
ne powszechnie w budownictwie i geodezji, które umożliwiają pomiar różnicy wysokości (niwelacji) pomiędzy punktami. 
Zasady wykonywania pomiarów i obliczeń niwelatorem laserowym są identyczne jak przy wykorzystaniu niwelatorów 
optycznych (pomiar różnicy wysokości), różnica polega na tym, że niwelatory laserowe wysyłają wiązkę światła, która 
tworzy linię referencyjną dla całej budowy, a jej wysokość może być odczytywana na bieżąco przez jedną osobę. 
Firma Fluke wprowadza na rynek całą rodzinę niwelatorów laserowych – dedykowaną przede wszystkim elektroinstala-
torom i instalatorom HVAC – z laserami koloru zielonego i czerwonego. Są to modele: Fluke-3PR i Fluke-3PG, Fluke-180LR 
i Fluke-180LG oraz Fluke-180LR System i Fluke-180LG System, a także odbiorniki laserowe Fluke-LDR i Fluke-LDG. Kon-
strukcja niwelatorów laserowych Fluke cechuje się dużą wytrzymałością - urządzenia te zostały zaprojektowane tak, by 
nie uległy uszkodzeniu podczas upadku z wysokości 1 metra. W przypadku 3-punktowych niwelatorów Fluke dokładność 
wynosi 6 mm przy odległości 30 metrów, a w przypadku liniowych — 3 mm przy odległości 10 metrów. Szybkonastawne, 
samopoziomujące zawie-
szenie kardanowe gwa-
rantuje dokładne i bły-
skawiczne wyznaczanie 
punktów oraz linii odnie-
sienia, co znacznie uła-
twia długie i żmudne pra-
ce traserskie.

fluke

niwelatory laserowe Fluke

Wyprodukowane we Włoszech zestawy wymiennikowe NOVABOX dają moż-
liwość oddzielenia dwóch układów grzewczych: zamkniętego i otwartego. 
Ich kompaktowa budowa i umieszczenie w szafce natynkowej pozwala na 
oszczędność czasu montażu i miejsca w kotłowni.
Parametry techniczne: maksymalna temperatura pracy: 95°C (chwilowa 100°C), 
maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar, maksymalna moc: 35 kW, wymiary ze-
wnętrzne: 450x500x160 mm, przyłącza: GZ ¾, dopuszczalne stężenie glikolu: 
30%, użyte pompy: Grundfos Hybrid 15-70 130, stelaż do montażu na ścianie.

ottonE

Zestawy wymiennikowe noVaBoX

Grzejniki ADAX CLEA WiFi oraz ADAX NEO WiFi wyposażone zostały w bezprzewodowy termo-
stat umożliwiający zdalne sterowanie ogrzewaniem z dowolnego miejsca poprzez bezpłatną 
aplikację ADAX WIFI, która dzięki prostocie instalacji i intuicyjnej obsłudze ułatwia użytkowanie. 
Komfort i wygoda użytkowania z poziomu Smartphone’a lub innych urządzeń mobilnych posia-
dających systemy iOS, Android, Windows Mobile to bardzo istotne walory dla każdego użytkow-
nika. W każdej chwili możemy zmienić temperaturę w danym pomieszczeniu niezależnie od swo-
jej lokalizacji. Sterowanie z telefonu komórkowego bądź tabletu po podłączeniu bezpośrednio 
do grzejnika lub za pośrednictwem sieci internetowej, możliwość kontrolowania poprzez dedy-
kowane aplikacje z dowolnej lokalizacji, aktualne odczyty temperatury wyświetlane na ekranie 

smartphone’a, bądź tabletu, a przede 
wszystkim oszczędność energii na-
wet do 25% to tylko nieliczne zalety 
tego inteligentnego systemu. 
Nowa generacja grzejników ADAX 
WiFi dostępna wkrótce. 

elektra

nowa generacja grzejników adaX wifi
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Otrzymał wiele międzynarodowych nagród oraz zo-
stał odebrany wyjątkowo dobrze przez klientów. 
Technologia sanitarna włączając spłuczkę, dwudziel-
ne spłukiwanie i odpływ mieści się w smukłym, ele-
ganckim module, na którym można zainstalować za-
równo stojącą, jak i wiszącą miskę WC.
Dzięki swojej unikalnej budowie, wykonaniu fronto-
wego panelu z eleganckiego bezpiecznego szkła oraz 
bocznej obudowy ze szczotkowanego aluminium mo-
duł Geberit Monolith idealnie pasuje do każdej łazienki. 
W większości przypadków może być podłączony do ist-
niejącej instalacji wodnej i kanalizacyjnej bez zbędnych 
przeróbek budowlanych. Prace montażowe mogą być 
wykonane, generując minimalny hałas i bałagan. Po kil-
ku godzinach można już korzystać z toalety.
Moduł Geberit Monolith dostępny jest w dwóch wyso-
kościach: 101 cm oraz dopasowanej do modułu Gebe-
rit Monolith do umywalek – 114 cm. Występuje w trzech 
wersjach – do misek WC stojących, wiszących oraz do 
toalety myjącej Geberit AquaClean. Moduł Geberit  
Monolith otrzymał wysoką ocenę w certyfikacie Water Efficiency Label (WELL label of EUnited Valves).
Efektywny odciąg zanieczyszczonego powietrza zapewnia świeżość na powitanie i dobre samopoczucie. Z modułem 

sanitarnym Geberit Monolith Plus jest to proste  
i stylowe. Pasuje do większości dostępnych w sprzedaży 
misek WC oraz do toalety myjącej Geberit AquaClean.
Geberit Monolith Plus można łatwo zamontować, je-
śli w łazience jest podłączenie do prądu. Dodatkowo 
moduł jest niezwykle prosty w obsłudze serwisowej, 
ponieważ wszystkie komponenty są łatwo dostępne.
Wąski pasek z podświetleniem LED dostarcza nocą 
dyskretne światło, gdy ktoś zbliża się do toalety. Ko-
lor podświetlenia i jego intensywność można za-
programować wedle własnego upodobania. Zaś 
eleganckie przyciski piezoelektryczne Soft-Touch za-
pewniają wyjątkowo ciche spłukiwanie, aby inni mo-
gli spokojnie spać.

geBerit

Moduł sanitarny geberit Monolith do wc 
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