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Oczyszczalnia Roth MicroSeptic  
do ścieków bytowo-gospodarczych

W zależności od liczby użytkowników,  
w ofercie są 2 typoszeregi przydomowej 
oczyszczalni ścieków MicroSeptic:

• dla 4 mieszkańców na bazie osadnika 
gnilnego Roth MicroSeptic 2000 l  
z drenażem 32 m.b.

• dla 6 mieszkańców na bazie osadnika 
gnilnego Roth MicroSeptic 3000 l  
z drenażem 48 m.b.
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PellasX buduje nową siedzibę

W Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej na te-
renie Piły, powstaje siedziba producenta palników do 
spalania zgranulowanej biomasy – PellasX. W budyn-
kach będzie mieścić się zakład produkcyjny, maga-
zyn oraz biura firmy. Celem inwestycji jest zwiększe-

nie mocy produkcyjnych, wdrożenie nowoczesnych 
technologii w procesie produkcji oraz podniesienie 
komfortu pracy.
Wraz z zakończeniem inwestycji zatrudnienie w firmie 
wzrośnie o 20%.

Promocja pomp ciepła alpha innotec

W trakcie trwania promocji (1.06-30.09) zamów jedną 
z wybranych pomp ciepła marki alpha innotec i zyskaj 
5000 zł netto. Promocją objęte są pompy ciepła powie-
trze/woda alira LWA do ustawienia zewnętrznego:

- LW 71A, 
- LW 81A,
- LW 101A,
- LW 121A.

Żyjemy w nieustannym hałasie, słyszysz? 

Jak wynika z badań przeprowadzonych w 2012 roku 
przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologicz-
ną w Katowicach, poziom hałasu w szkołach podsta-
wowych może sięgać nawet 89 dB(A) (zagrożeniem dla 
słuchu jest hałas przekraczający 75 dB(A)). 
Podobna sytuacja ma miejsce w biurach, zwłaszcza  
w open space’ach. Co drugi pracownik narzeka na ha-
łas. Utrudnia on komunikację z innymi – nie pomaga-

ją nawet słuchawki, które używane przez wiele godzin 
także mają negatywne skutki dla słuchu. 
Wracając do domu po dniu spędzonym w szkole lub w pra-
cy, powinniśmy mieć możliwość odpoczynku w komforto-
wych warunkach. Często jednak jest on utrudniony z uwa-
gi na hałas. Jesteśmy przyzwyczajeni do odgłosów z ulicy  
i sąsiednich mieszkań, dźwięków domowych urządzeń czy 
instalacji (mikser kuchenny 80 dB(A), odkurzacz 70 dB(A), 

tykanie zegara 30 dB(A)). Nawet nie zauważamy, że na co 
dzień stale towarzyszy nam włączony telewizor, szumiący 
komputer, zmywarka. Odczuwa to nasz organizm, dla które-
go nieustanne przebywanie w pomieszczeniach, w których 
hałas przekracza 60 dB(A), staje się bardzo uciążliwe. Skut-
kiem jest gorsze samopoczucie, utrzymujące się napięcie, 
problemy ze snem, a nawet choroby układu nerwowego. 
Chociaż hałas jest obecny w życiu każdego z nas, świado-

mość, jak się przed nim chronić wciąż jest niewielka. Dlate-
go Stowarzyszenie „Komfort Ciszy” pomaga instytucjom, 
firmom i osobom prywatnym w rozwiązywaniu zagadnień 
związanych z akustyką budynków i promuje dobre praktyki  
w tym zakresie. Organizacja udziela także porad eksperckich 
z zakresu prawa czy rozwiązań budowlanych i ułatwia kontakt 
z odpowiednimi specjalistami – prawnikiem lub akustykiem.
www.komfortciszy.pl

http://www.instalreporter.pl
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RENEXPO® Poland 2017 – siódma edycja targów OZE 

Siódma edycja Targów RENEXPO® Poland 2017 odbędzie 
się w dniach 25-27 października w Warszawskim Centrum 
EXPO XXI. Organizatorem wydarzenia jest REECO Poland. 
Ideą każdych targów jest prezentacja oferty wystawców 
konkretnej i ściśle określonej grupie docelowej. Targi RE-
NEXPO® Poland są jednak pod tym względem wyjątko-
we. Stanowią międzynarodową platformę spotkań eks-
pertów z branży OZE i jednocześnie pokazują potencjał 
oraz możliwości rozwoju tego rynku w naszym kraju.  
Z drugiej strony organizatorzy targów zadbali o rozbu-
dowaną część merytoryczną, skłaniającą do dyskusji  
i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. Trzy dni tar-
gowe to jednocześnie trzy dni wypełnione konferencja-
mi, forami branżowymi i kongresami.
Tegoroczne wydarzenia towarzyszące będą dotyczyć naj-
popularniejszych tematów, takich jak: fotowoltaika, biogaz, 
biopaliwa, energetyka wodna, samochody elektryczne, 
magazynowanie energii, efektywność energetyczna. Po-
jawi się również nowe zagadnienie – inteligentne rozwiąza-
nia w energetyce. Po raz siódmy odbędzie się Międzyna-
rodowa Konferencja Fotowoltaiki w Polsce oraz szósta 
edycja Forum PV, powstające we współpracy z Polskim 
Towarzystwem fotowoltaiki i dr Stanisławem Pietruszko. 
Organizatorzy targów wraz z Unią Producentów i Pra-
codawców Przemysłu Biogazowego (UPEBI) zapraszają 

również na 6. Forum Biogazu – o olbrzymim zaintereso-
waniu tym tematem świadczy liczba uczestników forum 
z roku ubiegłego – 250 osób. Po raz drugi odbędzie się 
również międzynarodowe wydarzenie EVIM CENTRAL 
EUROPE „Pojazdy elektryczne i infrastruktura”, pod-
czas którego, w części otwartej dla wszystkich gości, zo-
stanie przybliżona tematyka mobilności elektrycznej. 
Zwiedzający zainteresowani zagadnieniami energetyki 
wodnej już mogą rezerwować miejsca na dwudniowej 
7. Polskiej Konferencji Hydroenergetycznej, która po-
wstaje we współpracy z Towarzystwem Elektrowni Wod-
nych (TEW), Towarzystwem Rozwoju Małych Elektrowni 
Wodnych (TRMEW), Instytutem Maszyn Przepływowych 
oraz PAN. O efektywności energetycznej obiektów wiel-
kogabarytowych i wielkokubaturowych będzie natomiast 
można wiele dowiedzieć się podczas forum „Energia  
i budynek” organizowanym przez redakcję globEnergia. 
Podczas najbliższej edycji targów zostaną również po-
ruszone zagadnienia odnośnie magazynów energii na 
2. Międzynarodowym Kongresie „Magazynowanie 
energii w Polsce”. Z kolei o biopaliwach będzie można 
zaczerpnąć najświeższych informacji podczas 6. Konfe-
rencji na Temat Biopaliw organizowanej przez Krajo-
wą Izbę Biopaliw. Z aktualnymi szansami na rynku pra-
cy w branży OZE będzie można natomiast zapoznać się  

w strefie kariery „Te-
raz środowisko”. 
Z nowości targowych 
warto wymienić pierw-
szą konferencję na-
ukową PORT PC o te-
matyce pomp ciepła, 
organizowanej jako 
jedna z dwóch rów-
noległych sesji tema-
tycznych VI Kongresu 
Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła. 
Hasłem przewodnim konferencji będzie „Transfer wiedzy 
do przemysłu”. 
Celem wydarzenia naukowego jest zainicjowanie współ-
pracy ośrodków naukowych i badawczych z przemy-
słem. Z jednej strony takie podejście ma przyczynić się 
do uwolnienia potencjału młodych naukowców, z dru-
giej – stworzyć odpowiednie warunki do wzrostu inno-
wacyjności technologii pomp ciepła. 
Do udziału w sesji naukowej zostali zaproszeni przedsta-

wiciele instytutów naukowych, centr szkoleniowych i te-
stowych oraz przemysłu. 
Tradycyjnie targom będzie towarzyszyć konkurs o Pu-
char RENERgY AWARD przyznawany w dwóch katego-
riach: wybitna osobowość branży OZE oraz innowacyj-
na technologia Targów RENEXPO® Poland. 
W tym roku po raz pierwszy organizatorzy zdecydowali 
się na wcielenie w życie idei Regionu Partnerskiego. Re-
gionem Partnerskim tegorocznej edycji będą Bałkany.
www.renexpo-warsaw.com

Wolf-Majster coraz bardziej atrakcyjny

Program lojalnościowy Wolf-Majster już od 4 lat jest 
dostępny dla instalatorów i dystrybutorów marki Wolf. 
Program jest systematycznie odświeżany, aby był atrak-
cyjny dla użytkowników. W czerwcu 2017 w programie 
została wprowadzona nowa punktacja za dodawane 
urządzenia. Wartość punktowa zwiększyła się znaczą-
co głównie w przypadku pomp ciepła i rekuperatorów 

dostępnych w ofercie marki Wolf, dzięki czemu moż-
liwa jest szybsze zbieranie punktów i wymiana ich na 
nagrody. 
Uczestnictwo w programie to wiele dodatkowych przy-
wilejów – dostęp do najświeższych informacji, promocje, 
nagrody itp. Aby dołączyć do programu, należy wejść 
na stronę www.wolf-majster.pl 

http://www.instalreporter.pl
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Kapituła Polskiego godła Promocyjnego przyznała godło 
Promocyjne TERAZ POLSKA dla pilskiej firmy PellasX za 
palniki do automatycznego spalania biomasy typu pel-
let – linia REVO. Wręczenie statuetek tegorocznym lau-
reatom w XXVII Edycji Konkursu Na Najlepsze Produkty  
i Usługi obyło się dnia 29 maja br. podczas gali „Teraz Pol-
ska” w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie.
Palniki REVO to urządzenia, które pozwalają zmienić 

sposób wytwarzania ciepła na ekologiczny, wykorzy-
stując paliwa odnawialne. Stosowane są w moderni-
zacjach kotłowni węglowych, ponieważ wpisują się  
w politykę walki ze smogiem i ochrony środowiska. Za-
stosowana w nich rotacyjna komora spalania pozwala 
na automatyczne samooczyszczanie z popiołu. Palniki 
te są zgodne wymaganiami normy PN-EN 15270:2008 
i odpowiadają wymaganiom w zakresie 5. klasy emisji.
Więcej

Certyfikat „Jakość Roku 2016” dla Klimor

firma KLIMOR, polski producent i dostawca urządzeń 
klimatyzacyjno-wentylacyjnych, drugi rok z rzędu został 
laureatem prestiżowego tytułu „JAKOŚĆ ROKU 2016”  
w kategorii PRODUKT. Inicjatorem programu certyfika-

cji firm, jest niezależna fundacja 
Qualitas – członek The European 
Organization for Quality z siedzibą  
w Brukseli, która wśród wszystkich 
nominowanych przedsiębiorstw 
wyłania te, dla których wysoka ja-
kość produktów oparta na inno-
wacyjnych i ekologicznych roz-
wiązaniach wyznacza cel dalszego 
rozwoju i strategii biznesowej.

W minionym roku firma KLIMOR wprowadziła innowa-
cyjne rozwiązanie materiałowe, oparte na powłoce cyn-
kowo-magnezowej ZM. Materiał ten to metaliczna war-
stwa, która zapewnia długotrwałą ochronę powierzchni. 
Poza tym w centralach KLIMOR zastosowano układy  
z hybrydowym odzyskiem ciepła.
– Tytuł „ JAKOŚĆ ROKU” to dla nas szczególne wyróżnienie, 
potwierdzające jakość produktów, a także ścieżkę słusznie 
obranej strategii biznesowej. Na wszystkich etapach dzia-
łalności organizacji, w trosce o najwyższy poziom jakości 
produktów, konsekwentnie realizujemy szereg wymogów 
stawianych przez krajowe i europejskie normy, czyniąc 
naszą ofertę jeszcze bardziej konkurencyjną – podkre-
śla Marek Kupiec, dyrektor naczelny w firmie KLIMOR.

Palniki REVO – laureatem konkursu TERAZ POLSKA KAN Quick Surface - nowa aplikacja mobilna KAN 

Aplikacja mobilna KAN Quick Sur-
face wspomaga w codziennej pra-
cy, znacznie przyspieszając proces 
konfiguracji instalacji płaszczyzno-
wych.

Cechy aplikacji:
- umożliwia dobór instalacji pod-
łogowych, ściennych i sufitowych.
- błyskawicznie sprawdza parame-
try pracy systemu,
- pozwala oszacować moc grzewczą i chłodzącą dla 
konkretnego typu instalacji,
- precyzyjne wyniki - określa przepływy przez pętle nie-
zbędne do regulacji hydraulicznej,

- w prosty sposób pozwala na dobór rozstawu rur,
- dostępna zawsze pod ręką, gdziekolwiek jesteś.
 
Pobierz z Google Play

forma Nibe-Biawar za-
prasza na szkolenia dla 
instalatorów, monterów, 
projektantów, serwisan-
tów, zainteresowanych do-
borem, montażem i/lub 
projektowaniem instalacji  
z wykorzystaniem pomp 
ciepła NIBE w terminach: 
28-29 sierpień, 18-19 wrze-
sień, 16-17 październik, 
13-14 listopad, 11-12 gru-
dzień. 
formularz rejestracji i in-
formacje na temat dostęp-
nych szkoleń znajdują się 
tutaj

Szkolenia Nibe-Biawar

http://www.instalreporter.pl
http://pellasx.pl/palniki-revo-z-prestizowym-godlem-teraz-polska/
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.sankom.mopkan
http://www.nibe.pl/logowanie/szkolenia-dla-wykonawcow-i-projektantow/
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Zjazd absolwentów Wydziału IBHiŚ PW

W 2017 roku mija 100 lat istnienia Wydziału Instalacji 
Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 
PW. Powstał on jako Wydział Inżynierii Wodnej w dniu 
1 października 1917 r. W okresie 100 lat, nadążając za 
potrzebami gospodarki i rozwoju wiedzy inżynierskiej, 
ulegał rozbudowie merytorycznej i zmianom nazwy.  
W 1961 roku zmieniono nazwę na Wydział Inżynierii Sa-
nitarnej i Wodnej, a następnie w 1993 roku – na Wydział 
Inżynierii Środowiska. Ostatnia zmiana nazwy nastąpi-
ła w 2016 roku i obecnie to Wydział Instalacji Budowla-
nych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.
Dla uczczenia 100 rocznicy istnienia Wydziału Dziekan, 
wspólnie z ww. Stowarzyszeniami Absolwentów Wy-
działu, postanowił zorganizować uroczysty Jubileuszo-

wy Zjazd Absolwentów, który odbędzie się 7 paździer-
nika 2017 r. Organizatorzy mają nadzieję, że wydarzenie 
przyciągnie zarówno absolwentów, którzy dawno ukoń-
czyli studia, jak i tych, którzy mury uczelni opuścili zale-
dwie kilka lat temu. Bogaty program przewiduje nie tyl-
ko wystąpienia umożliwiające zapoznanie się z historią 
Wydziału – będzie również czas na rozmowy z kolega-
mi ze studiów i profesorami przy kawie i herbacie. Re-
feraty przekrojowe przybliżające działalność Wydziału 
na przestrzeni dekad przedstawią: dr hab. inż. Krzysztof 
Wojdyga, prof. Zbigniew Kledyński, prof. Maciej Nowic-
ki i dr inż. Marian Rubik. Podczas Zjazdu będzie można 
nabyć monografię Wydziału „Od inżynierii wodnej przez 
technikę sanitarną do inżynierii środowiska” pod redak-
cją dr hab. inż. Krzysztofa Wojdygi, dr hab. inż. Andrzeja 
Kuliga, prof. PW. Nastąpi również uroczyste odsłonięcie 
tablicy pamiątkowej prof. Witolda Wasilewskiego. Zjazd 
zwieńczy bal „100 par na 100-lecie”. Przewidziana jest 
uroczysta kolacja oraz tańce przy akompaniamencie 
zespołu muzycznego. 
Zgłoszenia należy przesyłać do końca czerwca br. na 
adres internetowy: 100latwydzialu@is.pw.edu.pl

10 lat gwarancji na wymiennik ciepła w 
kotłach Bosch

Wymiennik ciepła to serce każdego kotła kondensa-
cyjnego. Obok automatyki sterującej, to najważniejszy  
i najbardziej wartościowy element kotła. Odpowiada 
za sprawne i efektywne przekazywanie energii cieplnej 
do instalacji grzewczej, czyli za komfort i oszczędności  
w eksploatacji urządzenia. żywotność wymiennika decy-
duje o żywotności całego kotła, dlatego marka Junkers-
-Bosch stosuje w swoich urządzeniach najwyższej jako-

ści wymienniki aluminiowo-krzemowe.
Stopy aluminiowo-krzemowe, wykorzystywane mię-
dzy innymi w przemyśle samochodowym, lotniczym  
i okrętowym, są odporne zarówno na wysokie tempe-
ratury powstające podczas spalania paliwa gazowego, 
jak i na kondensat o odczynie kwaśnym. Współczynnik 
przewodzenia ciepła aluminium jest pięć razy wyższy 
od współczynnika przewodzenia ciepła stali, a siedem 
razy wyższy niż stali nierdzewnej. Dlatego kotły grzew-
cze z wymiennikami z tego materiału mogą mieć bar-
dziej kompaktowe, przemyślane kształty – powierzch-
nia wymiany może być bowiem znacznie mniejsza, bez 
utraty sprawności przenoszenia ciepła do obiegu grzew-
czego. To samo dotyczy ciężaru – wymienniki z lekkie-
go aluminium nie obciążają wnętrza kotła oraz kon-
strukcji budynku.
Dlatego firma Robert Bosch Sp. z o.o. udziela 10 lat gwa-
rancji na aluminiowo-krzemowy wymiennik ciepła ko-
tłów Bosch Condens gC9000iW oraz Bosch Condens 
gC9000iWM.

Kampania „Nie rób dymu” radzi, jakim gatunkiem 
drewna palić i jak je przechowywać.
Jakie drewno wybrać? Zapomnij o drzewach iglastych. 
Spalają się bardzo szybko i wytwarzają dużo zanieczysz-
czeń – to wynik wysokiej wilgotności, żywicy i małej gę-
stości drewna. Spośród drzew liściastych najlepiej wybie-
rać: dąb, grab, jesion i buk. Ich drewno wytwarza najwięcej 
ciepła oraz najdłużej i najwolniej się pali. Drewno powin-
no być suche. Palić należy tylko drewnem odpowiednio 
długo sezonowanym (suszonym). Minimalny czas sezono-

wania drewna powinien wynosić dwa lata. Suche drewno 
wytwarza dużo więcej ciepła, a podczas jego spalania po-
wstaje mniej dymu, a więc mniej szkodliwych substancji. 
Czym rozpalać w kominku? Rozpałka pod postacią ko-
lorowych gazet to klasyczny błąd. Zadrukowane kartki 
zanieczyszczają powietrze, a podczas spalania zmienia-
ją się w latający popiół, który może wlecieć do pomiesz-
czenia. Nie używaj też alkoholu, benzyny, czy innych 
substancji łatwopalnych. To może być niebezpieczne  
i zakończyć się wybuchem, lub pożarem. 

Bezpiecznie można używać rozpałek przeznaczonych spe-
cjalnie do kominka lub po prostu drewna, które szybko 
się spala, ale nie jest wilgotne – np. z drzew owocowych.
Przechowywanie drewna. By mieć pewność, że drewno, 
którym pali się w kominku jest nieszkodliwe dla środowiska, 
należy je też w odpowiedni sposób przechowywać. Zapas 
należy składować tak, by drewno miało jak największy do-
stęp do powietrza i jednocześnie chronić je przed wilgocią. 
Najlepiej więc trzymać je na zewnątrz i pod zadaszeniem.
www.nierobdymu.org

Kampania „Nie rób dymu” 

http://www.instalreporter.pl
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Nowa strona www marki Sofath

Strona internetowa marki Sofath została zaprezentowa-
na w nowej odsłonie. Od niedawna pod adresem www.
sofath.pl jest dostępna bardziej intuicyjna i przejrzysta 
wersja serwisu, z zachowaniem dotychczasowych funk-
cjonalności. 
Na stronie zamieszczono zbiór wszelkich niezbędnych 
informacji o produktach dostępnych w ofercie Sofath, 
a także opis zrealizowanych inwestycji i aktualności  
z życia firmy. Serwis daje również możliwość szybkiego 
i łatwego wyszukania autoryzowanych koncesjonerów 
Sofath z całej Polski. 
Za pomocą kalkulatora można bez problemu obliczyć 
prognozowane wydatki oraz oszczędności związane  
z zakupem i eksploatacją pomp ciepła oraz zestawów 
fotowoltaicznych, a specjalnie przygotowane tabele 

pozwolą oszacować czas zwrotu kosztów. 
Dla osób, które dopiero zastanawiają się nad inwesty-
cją w odnawialne źródła energii, marka Sofath przygo-
towała bazę wiedzy, która pomoże zrozumieć ideę OZE  
i podjąć właściwą decyzję w wyborze urządzenia grzew-
czego. Przy skorzystaniu z formularza „darmowa wyce-
na” nieodpłatnie i niezobowiązująco zostanie dostarczo-
na kompletna wycena systemu grzewczego opartego  
o pompę ciepła Sofath. 
głównym celem, jaki przyświecał twórcom nowej stro-
ny, było stworzenie nowoczesnego i przystępnego na-
rzędzia, które pozwoli w wygodny sposób poruszać się 
wśród produktów Sofath. Od teraz z serwisu można ko-
rzystać nie tylko na komputerze, ale także na urządze-
niach mobilnych.

15 uczniów techników nagrodzonych  
w programie JUNKERS SZKOLI

Zakończyła się trzecia edycja programu edukacyjne-
go JUNKERS SZKOLI. W gronie laureatów znalazło się 
15 uczniów techników z całej Polski. Pięciu uczniów  
z najlepszym wynikiem w konkursie otrzymało od firmy 
Bosch voucher na kurs i egzamin dający uprawnienia 
do wykonywania zawodu instalatora urządzeń grzew-
czych. Nagrodami dla wszystkich laureatów były elektro-
narzędzia Bosch. Uroczyste wręczenie dyplomów i na-
gród odbyło się 26 maja w siedzibie firmy w Warszawie.
JUNKERS SZKOLI to program edukacyjny, który marka 
Junkers-Bosch prowadzi we współpracy ze szkołami 
średnimi, kształcącymi na kierunkach: technik gazow-
nictwa, technik urządzeń sanitarnych i pokrewnych. Ce-
lem programu jest poszerzanie wiedzy uczniów w za-

kresie nowoczesnych urządzeń i systemów grzewczych. 
Uczestnicy zyskują przydatną na rynku pracy wiedzę 
ekspercką oraz biznesową. Program ma także na celu 
promocję zawodu instalatora urządzeń grzewczych.
W ramach programu marka Junkers-Bosch szkoli nauczy-
cieli w Centrach Szkoleniowych Junkers w Warszawie, 
Poznaniu i Krakowie. Następnie nauczyciele przekazu-
ją zdobytą wiedzę zainteresowanym uczniom, przygo-
towując ich do testów z trzech obszarów: techniki kon-
densacyjnej, techniki solarnej i pomp ciepła.
W trzeciej edycji programu organizowanej w roku szkol-
nym 2016/2017 wzięło udział 274 uczniów z 19 szkół  
z całej Polski. 
Lista laureatów

http://www.instalreporter.pl
http://www.klimatyzacja.pl
http://www.bosch-prasa.pl/informacja.php?idinformacji=2225
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Miski WC bez kołnierza 
wewnętrznego utrudniają 
osadzanie się brudu i ułatwiają 
czyszczenie. Strumień wody 
dokładnie opłukuje całe wnętrze 
miski, a a wszystko to przy 
minimalnym zużyciu wody.

Jak poradzić sobie z wypryskiwaniem 
wody podczas spłukiwania w miskach 
bezrantowych? 

Zróżnicowany kształt nowoczesnych misek WC ozna-
cza nie tylko zmianę ich wyglądu. Ma wpływ również 
na kwestie techniczne, przede wszystkim na dyna-
mikę przepływu wody. W miskach ustępowych tzw. 
bezrantowych czasami podczas spłukiwania woda 
rozpryskuje się (wylewa) poza miskę. Producenci mi-
sek ustępowych, ale też i stelaży instalacyjnych radzą 
instalatorom montować specjalne ograniczniki prze-
pływu. Warto jednak pamiętać, że często dane roz-
wiązanie pasuje do stelaży konkretnego producenta.

Dławik ten już niedługo będzie na wyposażeniu stan-
dardowym spłuczek podtynkowych Viega 2H, 2C  
i 2S o wysokości 1130 mm. Dziś jednak można go już 
bez trudu zamontować w pracujących już spłucz-
kach Viega. 
Dławik przepływu spłukiwania umieszcza się w gnieź-
dzie zaworu odpływowego. Ma on pięć różnych po-
ziomów ustawienia, co pozwala na dostosowanie 
do danej sytuacji montażowej.
Dławik jest ustawiony fabrycznie na przepływ mak-
symalny bez dławienia. Bez użycia narzędzi można 
ustawić jeden z pięciu poziomów natężenia spłu-
kiwania. Wystarczy przekręcić dławik, aby zmniej-
szyć jego przekrój na tyle, aby woda nie pryskała 
poza miskę podczas spłukiwania. Nie zmienia się 
za to ilość wody, zatem spłukiwanie odbywa się na-
dal z pełną siłą.
Nowy dławik przepływu spłukiwania nadaje się opty-
malnie nie tylko do misek WC bez krawędzi we-
wnętrznej, lecz również do sedesów specjalnych, 
np. dla dzieci. 
Można go kupić również osobno do wyposażenia 
zainstalowanych już spłuczek podtynkowych Viega.

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

Zwykle odświeżenie łazienki polega między inny-
mi na wymianie ceramiki na nową, często o innych 
parametrach. Wymiana klasycznej miski przystoso-
wanej do spłukiwania 3/6, a nawet 3/9 l na miskę 
bezrantową przystosowaną do spłukiwania 3/4,5 l 
może spowodować dodatkowe komplikacje. W sy-

tuacji, w której woda wypływa ze zbiornika ze zbyt 
dużą prędkością konieczne będzie zastosowanie 
dławika w spłuczce podtynkowej. Montaż takie-
go urządzenia w spłuczkach podtynkowych Viega 
Eco i Eco Plus jest czynnością stosunkowo prostą  
i mało pracochłonną. 

Dławik przepływu spłukiwania jest zamontowany 
fabrycznie w gnieździe zaworu odpływowego. 
Natężenie spłukiwania można zredukować jednym 
ruchem ręki, dopasowując je w pięciu poziomach  
do posiadanej miski

Viega proponuje dławik przepływu 
spłukiwania zapobiegający chlapaniu 
wody w miskach WC bez wewnętrznej 
krawędzi spłukującej. Pozwala on na 
zredukowanie natężenia spłukiwania, 
nie zmniejszając ilości wody. 
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viega.pl/O-nas

WODA TO
ŹRÓDŁO 
ŻYCIA.
I właśnie dlatego w naszych działaniach 
skupiamy się głównie na kwestii higieny wody.

Woda pitna to najcenniejszy skarb na Ziemi. Dlatego zapewnienie higieny wody było, 
jest i będzie jednym z naszych najważniejszych celów. W tej dziedzinie podejmujemy 
codzienne wyzwania pod względem techniki instalacyjnej i jako światowy lider bierzemy 
na siebie globalną odpowiedzialność. Viega. Connected in quality.

http://www.viega.pl/O-nas
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osiągnięta, a temperatura w kolektorze dalej rośnie. 
W godzinach wieczornych, kiedy temperatura wody 
w zasobniku przekracza wartość wymaganą (najczę-
ściej ok. 50-60°C) i jednocześnie jest wyższa od tem-
peratury w kolektorze, pompa solarna wymusza prze-
pływ czynnika przez instalację solarną i oddawanie 
ciepła (schładzanie) zasobnika przez płyty kolekto-
ra słonecznego. Takie rozwiązanie skutecznie zabez-
piecza układ, ale ma swoje wady. Jeżeli przykłado-
wo układ wychłodzi zasobnik np. tylko do 60°C, to 
następnego dnia możemy mieć zbyt małą zdolność 
magazynowania ciepła dostarczanego przez kolek-
tor. Dodatkowo na wyjściu wody użytkowej z zasob-
nika należy zastosować zabezpieczenie instalacji cie-
płej wody przed poparzeniem. 

Stagnacja i rozwarstwianie się glikolu

W przypadkach, kiedy nie mamy już możliwości gro-
madzenia ciepła w zasobnikach, a temperatura ko-
lektora wzrośnie powyższej 120-130°C, możemy mieć 

Przedstawienie poszczególnych systemów za-
bezpieczenia przed przegrzaniem wymaga rozróż-
nienia układów na typy zastosowanych kolektorów, 
ponieważ różnią się one przede wszystkim współ-
czynnikami strat ciepła. Tak więc w próżniowych ko-
lektorach rurowych strata ciepła w sytuacji, kiedy 
temperatura cieczy w kolektorze jest niższa niż tem-
peratura w zasobniku jest około 20-krotnie mniejsza 
w porównaniu do płaskich. 
Kolektory płaskie mają możliwość oddawania cie-
pła (wychładzania zasobnika) w godzinach nocnych, 
aby zapewnić odbiór ciepła na następny dzień przez 

funkcję „chłodzenia odwróconego” . W kolektorach 
próżniowych nie ma możliwości oddania ciepła, więc 
takie instalacje są bardziej narażone na przegrzanie. 

Chłodzenie odwrócone

Zastosowanie „chłodzenia odwróconego” jest naj-
prostszym zabezpieczeniem instalacji kolektorów 
słonecznych stosowanych w kolektorach płaskich. 
Polega na podgrzewaniu wody albo przegrzewaniu 
wody w zasobniku, nawet do 90°C w sytuacji, kiedy 
wymagana temperatura wody w instalacji jest już 

Instalacje kolektorów słonecznych z uwagi na uwarunkowania klimatyczne w Polsce służą najczęściej do wspomagania przygotowania 
ciepłej wody użytkowej. Charakter pracy instalacji solarnych jest ściśle związany z energią promieniowania słonecznego. Oznacza to, 
że instalacje kolektorów słonecznych najefektywniej pracują w okresie letnim, w którym odbiór ciepła z instalacji jest ograniczony,  
tym samym w instalacjach tych może dochodzić do przegrzewania się kolektorów słonecznych, czyli tzw. stagnacji.  
Jest to proces związany z przekroczeniem maksymalnej temperatury cieczy w kolektorze, który w konsekwencji może prowadzić  
do nieodwracalnych zmian, tym samym ograniczenia efektywności pracy układu solarnego. W niniejszym opracowaniu 
zaprezentowano możliwości zabezpieczenia układów solarnych przed przegrzaniem spowodowanym brakiem odbioru ciepła.

Przegrzewanie kolektorów – 
sposoby zabezpieczeń

Rozwiązania spotykane na rynku

JAkuB PAwłowicz 

Sprawność optyczna 
%

Współczynnik strat ciepła k1 
W/(m2 ∙ K)

Współczynnik strat ciepła k2
 

W/(m2 ∙ K2)
Kolektor płaski 80 4 0,1
Kolektor płaski z szybą 
antyrefleksyjną 84 4 0,1

Próżniowy kolektor 
rurowy 80 1,5 0,005

http://www.instalreporter.pl


10s t r.0 6 / 2 0 1 7
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

wodne, stosowane najczęściej w przypadku kolekto-
rów próżniowych z parabolicznymi lustrami CPC kie-
rującymi promieniowanie w stronę absorbera, cha-
rakteryzują się również wysokim bezpieczeństwem 
eksploatacji w okresie letnim oraz dużą różnicą po-
między temperaturą zasilania i powrotu, a tym sa-
mym dużą ilością energii oddawanej do zasobnika. 
Jako że w układzie krąży woda o jasno określonych 
przez producenta parametrach fizykochemicznych 
(woda odsolona), temperatura maksymalna w ko-
lektorach słonecznych nie może przekroczyć 90°C. 
Dalszy wzrost temperatury skutkuje wyłączeniem 

pompy solarnej i „wypychaniem” wody z układu. 
Będzie to powodowało wzrost ciśnienia w instala-
cji, którego nadmiar powinien być skompensowany 
przez solarne naczynie wzbiorcze. System wodny 
charakteryzuje się wysokim poziomem zabezpie-
czenia przed niekorzystnym wpływem promienio-
wania słonecznego przy braku odbioru ciepła, na-
tomiast układy te, z racji zastosowanego czynnika, 
wymagają zabezpieczenia przed zamarzaniem. Po-
lega ono na okresowym włączaniu pompy obiegu 
solarnego i podgrzewaniu czynnika w okresie zimo-
wym, w celu zabezpieczenia czynnika przed zamro-

do czynienia z efektem stagnacji, czyli stanem, w któ-
rym obiór ciepła przestaje być możliwy. Uwarunko-
wany tym wzrost temperatury w kolektorze może 
łatwo doprowadzić do przekroczenia punktu wrze-
nia cieczy solarnej. 
Stosowany najczęściej płyn solarnych na bazie gli-
kolu propylenowego rozwarstwia się (odparowuje 
woda) zgodnie z wykresem, na którym przedstawio-
no przykładowy wykres prężności par (rozwarstwie-
nia) w zależności od temperatury i ciśnienia. 
Jak można zauważyć, przy standardowym ciśnieniu 
panującym w instalacji ok. 2 bar, temperatura od-
parowania (rozpoczęcia procesu zmiany stanu sku-
pienia czynnika) nastąpi przy wzroście temperatury  
w kolektorze powyżej 125°C, co może w konsekwen-
cji doprowadzić do degradacji płynu, co skutkować 
będzie zmianą barwy oraz ograniczeniem przepływu 
przez instalację. Dlatego też producenci kolektorów 
słonecznych opracowują różne systemy zabezpiecza-
jące instalacje przed niekorzystnym wpływem prze-
grzewania się kolektorów przy braku odbioru ciepła. 

Systemy suche „DrainBack”

Rozwiązaniem stosowanym przez wielu producen-
tów kolektorów słonecznych w zakresie ochrony ko-
lektora przed przegrzaniem są tzw. systemy suche 
„DrainBack”. Zasada działania polega na zastoso-
waniu zbiornika na czynnik solarny, którym może 
być zarówno glikol, jak i woda o ściśle określonych 
właściwościach fizykochemicznych. W stanach, kie-
dy instalacja solarna nie pracuje czynnik ten zma-
gazynowany jest w zasobniku, a kolektory słonecz-
ne są suche. Dopiero w momencie wykrycia przez 
automatykę możliwości wykorzystania energii pro-
mieniowania słonecznego układ pompowy złożony  
z dwóch pomp powoli napełnia instalację na da-
chu i po czasie około 2-5 minut kolektory wypełnio-
ne są czynnikiem i następuje normalna eksploatacji 
instalacji. System ten nazywany jest również syste-
mem bezciśnieniowym, co oznacza, że układ działa 

na zasadzie przelewania czynnika pomiędzy instala-
cją kolektorów słonecznych a zasobnikiem. Systemy 
DrainBack charakteryzują się dużymi możliwościa-
mi, jeżeli chodzi o zastosowanie instalacji solarnej 
na obiektach, które nie zawsze są wykorzystywane  
w okresie letnim. Zaletą takiego rozwiązania jest swo-
bodne, stopniowe odpływanie czynnika z kolekto-
rów zlokalizowanych na dachu budynku, tym samym 
podczas padania promieni słonecznych podgrzewa-
ne jest tylko powietrze wypełniające układ. W ukła-
dach bezciśnieniowych, ze swobodnym odpływem 
czynnika należy zwrócić szczególną uwagę na spo-
sób prowadzenia instalacji 
pomiędzy kolektorami a za-
sobnikiem, ponieważ wyko-
nanie zasyfonowania, np. 
przy przejściu przez kale-
nicę dachu będzie stanowi-
ło problem ze swobodnym 
odprowadzeniem czynnika 
z kolektorów. Dodatkowo 
należy pamiętać o zasto-
sowaniu zbiornika umożli-
wiającego pracę w układzie 
przelewowym, który będzie 
gromadził czynnik swobod-
nie spływający z kolekto-
rów po wyłączeniu zesta-
wu dwóch pomp solarnych. 

Kolektory z wodą 
jako czynnikiem 
solarnym

Drugą możliwością zabez-
pieczenia instalacji kolekto-
rów słonecznych spotyka-
nych na naszym rynku jest 
zastosowanie kolektorów, 
w których czynnikiem so-
larnym jest woda. Systemy 
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MULTIBLOCK T-RTL 
Niezależna regulacja grzejnika i pętli podłogowej

MULTIBLOCK T-RTL to zintegrowany blok zaworowy umożliwiający 
jednoczesne, niezależne (!) zasilanie i regulację wydajności grzejnika 
łazienkowego i temperatury pętli grzejnika podłogowego.

• Termostat grzejnikowy + termostat RTL + 2 zawory w jednym
• Do grzejników łazienkowych z króćcami ¾ i ½ w rozstawie 50 mm
• Długość pętli podłogowej do 100 m
• Zasilanie z instalacji 2 rurowej

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

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

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

Piotr Ma chaj
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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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żeniem. Ciepło niezbędne do podgrzania czynnika 
w układach wodnych będzie pobierane z zasobni-
ka wody użytkowej. Systemy wodne są rozwiąza-
niem ciekawym z punktu widzenia kosztów inwe-
stycyjnych zwłaszcza, jeżeli chodzi o cenę medium, 
żeby podgrzać czynnik roboczy w kolektorach sło-
necznych. Dodatkowo należy zapewnić energię 
elektryczną do pracy pompy układu solarnego np.  
z dodatkowych baterii w okresach, kiedy wystąpią 
przerwy w dostawie zasilania żeby nie doprowa-
dzić do zamrożenia czynnika.

Kolektory w technologii ThermProtect

System oparty na opatentowaniej technologii Therm-
Protect to system, który aktywnie zapobiega prze-
grzewom w instalacji solarnej. Polega na pokryciu ab-
sorbera dodatkową warstwą substancji, która pod 
wpływem podwyższonej temperatury zmienia swoją 
strukturę krystaliczną, kilkukrotnie zwiększając zdol-
ność kolektora do oddawania (wypromieniowania) 
ciepła i ograniczając jednocześnie jego moc. Proces 
jest w pełni odwracalny i przy obniżeniu temperatu-
ry, powłoka absorbera powraca do swojej pierwotnej 
struktury. W temperaturze poniżej 70°C nie stanowi 

żadnej bariery dla promieni słonecznych i kolekto-
ry pracują „normalnie”, zamieniając ponad 95% pro-
mieniowania słonecznego na ciepło. 
Przy temperaturze powyżej 70°C zaczyna oddawać 
większość promieniowania słonecznego, zapobie-
gając w ten sposób przegrzewaniu się kolektora. 
Przy braku odbioru ciepła z kolektorów, płyn solar-
ny nie zagotuje się, nawet w maksymalnym słońcu. 
Potwierdzają to testy, w których przy nasłonecznie-
niu dochodzącym do 800 W/m2 w temperaturze oto-
czenia dochodzącej do 38°C i pozostawieniu insta-
lacji bez odbioru ciepła na kilka dni, temperatura, 
jaką osiągnęły kolektory, to około 145°C. Dzięki za-
stosowaniu zabezpieczenia instalacji bezpośred-
nio na kolektorze słonecznym instalacja solarna nie 
różni się niczym od obecnie stosowanych układów. 
Jedyne na co należy zwrócić uwagę, to zapewnie-
nie w najwyższym punkcie instalacji nadciśnienia 

na poziomie 3 bar. Dzięki temu temperatura pręż-
ności pary przekracza 150°C, czyli temperatury, 
która nigdy nie występuje w układzie. Tym samym 
instalacja jest w pełni zabezpieczona przed prze-
grzaniem. Dzięki takiemu rozwiązaniu instalacja ko-
lektorów słonecznych sprawdzi się zarówno w do-
mach jednorodzinnych, jak również w budynkach 
użyteczności publicznej, także w szkołach, bez ko-
nieczności stosowania dodatkowego zabezpiecze-
nia przed przegrzaniem. 
Przedstawione powyżej możliwości zabezpieczenia 
instalacji solarnych przed przegrzaniem pokazują, że 
producenci kolektorów słonecznych przywiązują dużą 
wagę do przedstawionego problemu. Klienci, który 
decydują się na zastosowanie na swoich budynkach 
instalacji kolektorów słonecznych, mają możliwość 
wyboru rozwiązania, tym samym mogą dopasować 
instalację do indywidualnych potrzeb. 
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materiałem jest PPSU (polifenylosulfon) (fot. 2), na-
stępnie PP (polipropylen) z metalową wkładką (fot. 3)  
lub z włóknem szklanym i PB (polibutylen);
c) elementy łączące ze stali nierdzewnej (fot. 4) lub 
ze stali węglowej.
Każda z tych wymienionych pozycji może być połączo-
na z odpowiednim przewodem, elementem końcowym 
lub urządzeniem za pomocą specjalnej techniki moco-
wania, do których możemy zaliczyć (fot. 5, 6, 7, 8, 9): 
skręcaną opartą na gwintach wewnętrznych lub ze-
wnętrznych umieszczonych na elementach łączniko-
wych); zaciskową z nasuwanym pierścieniem lub skrę-
caną z tzw. przeciętym pierścieniem; zaprasowywaną 
opartą na stalowych pierścieniach; zgrzewaną i wciskaną.

Jeszcze kilkanaście lat temu, na początku no-
wego tysiąclecia, przeważająca większość instalacji 
centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej lub 
cyrkulacji w budownictwie jednorodzinnym, wielo-
rodzinnym, użyteczności publicznej lub innym o róż-
nej funkcji użytkowej, była wykonywana za pomo-
cą rur miedzianych i łączników z tego samego 
materiału. Z biegiem czasu i rozwojem technologii 
popularność tego systemu znacznie spadła na ko-
rzyść systemów tworzywowych. Każde takie instala-
cje zarówno te najbardziej istotne, jak i te mniej, skła-
dają się z elementów składowych, które w połączeniu 
ze sobą tworzą integralną całość. Jednakże, jak w każ-
dym systemie, oprócz głównej pozycji, jaką są prze-
wody (rury), także i tutaj występują elementy, które 
służą po prostu do łączenia (złączki lub łączniki).

Złączki mosiężne czy tworzywowe

Jednym z podstawowych i ogólnych podziałów łączników 
jest ten ze względu na materiał, z którego są wykonane:
a) złączki mosiężne (fot. 1) – wykonane w całości lub 
tylko jedna z tych części jest zrobiona z mosiądzu;
b) łączniki tworzywowe – najczęściej spotykanym 

Czym się kierować podczas wyboru złączek? Wg jakich kryteriów określane są podziały? Jakie złączki wybrać? Jakie są rodzaje 
wspomnianych elementów? Jakie narzędzia są potrzebne do właściwego wykonania szczelnego połączenia i na co zwracać uwagę?

Złączki do rur w szczegółach
Od materiału, przez metodę łączenia, po gwarancję szczelności

TomAsz Podleś
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śniętej złączki mogą być opłakane w skutkach. Dla-
tego, jakże ważną czynnością jest przeprowadzenie 
próby szczelności, podczas której mogą wyjść prze-
cieki na złączkach. Umiejscowienie samych uszczel-
nień oraz ich liczba jest już inna, co wymaga właśnie 
użycia prawidłowych profili szczęk zaciskowych.

Rodzaj przewodu determinuje 
rodzaj złączki

Następnym podziałem jest rodzaj przewodu, któ-
ry możemy zastosować do danej złączki i tu pro-
ducenci konkretnych systemów rurowych ściśle 
określają rodzaj złączek dedykowanych do danych 
przewodów.
Wśród najpopularniejszych są przewody z:
a) tworzywa sztucznego – rury jednowarstwowe, ina-
czej zwane jednorodne, do których zaliczamy: 
- polietylen usieciowany (PE-X);
- polietylen o zwiększonej odporności na tempera-
turę (PE-RT);
- polipropylen (PP-R);
- polichlorek winylu (PVC-C);
- polibutylen (PB).

b) tworzywa sztucznego – rury wielowarstwowe:
- PE-X lub PE-RT/Al/PE-X, PE-RT lub PE-HD (poliety-
len o zwiększonej gęstości).
c) stali nierdzewnej, stali węglowej i niskowęglowej.
d) miedzi.

Nieszczelność połączenia 
już dzisiaj niestraszna

Szczelność połączeń to jeden z najważniejszych prio-
rytetów, o które dbają producenci, konstruując łącz-
niki. Wprost też prześcigają się w najróżniejszych roz-
wiązaniach. generalnie złączki można rozdzielić pod 
względem posiadanych uszczelnień w formie dodat-
kowych okrągłych pierścieni:
a) łączniki posiadające tzw. o-ringi uszczelniające wy-
konane połączenie;
b) złączki niewyposażone w dodatkowe elementy 
uszczelniające, a bazujące na sile docisku korpusu 
złączki ze specjalnymi sfazowanymi krawędziami  
z mosiężnym pierścieniem.
Następnym rozróżnieniem łączników jest podział 
z uwagi na posiadany, można tak powiedzieć, sys-
tem wczesnego ostrzegania przed nieszczelnością – Gdzie połączenia rozłączne, 

a gdzie nierozłączne

Połączenia rozłączne spotkać możemy na końcach 
rur centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody 
użytkowej (dotyczą małych średnic 16, 20, co najwy-
żej 26). Nie można ich wykonywać pod warstwą wy-
lewki, ponieważ w przypadku uszkodzenia lub awarii 
urządzenia, baterii, innymi słowy odbiornika końco-
wego, w łatwy i szybki sposób nie da się go odłączyć 
od całego systemu bez konieczności wyłączania lub 
unieruchomienia pozostałych urządzeń. Ten rodzaj 
łączenia jest bardzo charakterystyczny dla złączek  
z gwintami zewnętrznymi i wewnętrznymi. 
Połączenia nierozłączne z kolei stosowane są w po-
zostałych metodach i technikach mocowania. Moż-
na je wykonywać, a następnie po zabezpieczeniu za-
lać w warstwie wylewki.

Połączenie bez narzędzi czy 
z użyciem narzędzi systemowych

Kolejnym prostym podziałem, który może nie jest roz-
powszechniony, ale ma bardzo duże znaczenie jest 
podział ze względu na konieczność użycia narzędzi 
potrzebnych do wykonania połączenia:
a) łączniki wymagające specjalistycznych przyrządów;
b) złączki, do których użycie dodatkowych narzędzi 
jest zbędne (dotyczy to złączek wciskanych).
generalnie każdy system rurowy wymaga obligato-
ryjnie stosowania odpowiednich narzędzi, ale już nie 
do wszystkich elementów łącznikowych są potrzeb-
ne urządzenia do zaciskania lub zaprasowywania ich 
na rurze. Do obróbki rury, czyli przygotowania jej do 
prawidłowego montażu wystarczą proste przyrzą-
dy do cięcia przewodów, do ich wyginania, kalibra-
cji i obróbki, a do wykonywania połączeń niezbędne 
są zaciskarki ręczne lub elektryczne sieciowe bądź 
akumulatorowe. Szczególną uwagę należy zwrócić 
na profile stosowane podczas łączenia kształtek za-
prasowywanych ze stalowymi pierścieniami (fot. 10).  
Bardzo łatwo jest się pomylić, gdy np. jedna firma 
wykonawcza składająca się z kilku grup instalator-
skich wykonuje prace instalacyjne na kilku obiektach, 
na których stosowane są systemy od różnych pro-
ducentów. W takich sytuacjach zdarza się wykony-
wanie połączeń profilem przeznaczonym do innego 
systemu. Na pierwszy rzut oka wszystko przebiega 
poprawnie, ale konsekwencje nieprawidłowo zaci-
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REMS Cęgi zaciskowe Mini
REMS Pierścienie zaciskowe

Osprzęt do REMS Mini-Press ACC 
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Cęga zaciskowa z uzębieniem
Patent EP 2 027 971

Przykład REMS cęgi zaciskowe Mini V:
odcisk „V“ na zaciśniętej złączce 
dla umożliwienia kontroli wstecznej 
zgodne EN 1775:2007
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10  Cęgi zaciskowe Mini V: odcisk „V”  
na zaciśniętej złączce umożliwi kontrolę 
wsteczną zgodną z EN 1775:2007
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jest to pierwszy krok sprawdzający pracę instalato-
ra po wykonaniu połączenia:
a) łączniki wykonane w tym systemie;
b) złączki, które takiego systemu nie mają.
Cały system wczesnego ostrzegania oparta jest na 
funkcji LBP (Leak Before Press), co tłumacząc na ję-
zyk polski brzmi „przeciek przed zaprasowaniem”. 
Opcja jest bardzo przydatna dla instalatorów, którzy 
w ferworze czasu i przy ogromnej liczbie wykonywa-
nia takiej samej czynności, jaką jest zaprasowywanie, 
mogą nie ustrzec się ominięcia jednej lub kilku złą-
czek i nie wykonać na niej zaprasowywania. W szcze-
gólności gdy robi się instalacje w dużych budynkach 
wielorodzinnych i z różnych rodzajów łączników: re-
dukcji, trójników, podłączeń do urządzeń końcowych 
jest bardzo dużo. Podczas próby szczelności przy ci-
śnieniu nawet około 1 bara złączka taka będzie prze-
ciekała, co oczywiście nie powinno ujść uwadze osób 
biorących udział w sprawdzaniu. Łączniki z taką funk-
cją (fot. 11) można rozpoznać po charakterystycznych 
otworach kontrolnych na stalowym pierścieniu lub w 
przypadku instalacji ze stali nierdzewnej są to o-ringi 
specjalnej konstrukcji.

Bez wykorzystania wysokiej 
temperatury czy zgrzewane

Dość istotny dla instalatorów – choć może mało za-
uważalny gołym okiem – jest fakt wykorzystywania 
wysokiej temperatury podczas łączenia. 

I tak chyba najpopularniejsze obecnie są techniki bez 
konieczności użycia wysokiej temperatury, do których 
zaliczamy: skręcanie, zaprasowywanie, czy zaciskanie. 
Z kolei technika zgrzewania oznacza bardzo trudny 
proces i wymaga od instalatora doświadczenia, prak-
tyki oraz wiedzy: ile czasu potrzeba na uplastycznie-
nie polipropylenu w zależności od średnicy i rodzaju 
rury oraz od temperatury zewnętrznej w otoczeniu 
wykonywanego połączenia. Tu należy pamiętać, że 
przy temperaturze poniżej 5ºC czas nagrzewania 
powinien być zwiększony o połowę. W takim połą-
czeniu bardzo łatwo jest spowodować uszkodzenie 
złączki czy też rury poprzez nieumiejętne wykonanie 
poszczególnych etapów łączenia. Istotnym błędem, 
o którym często zapominają monterzy jest fakt, że 
podczas wsuwania uplastycznionych dwóch warstw 
nie wykonuje się pod żadnym pozorem ruchu obro-
towego. Taka czynność powoduje drastyczną zmia-
nę przekroju danego przewodu.

Do jakiego medium

Jednym z ostatnich rozgraniczeń złączek jest ich 
przeznaczenie, czyli rodzaj transportowanego czyn-
nika (innymi słowy do jakich instalacji nadają się po-
szczególne złączki). 
Systemy rurowe, a więc i złączki mogą bowiem 
transportować: czynnik grzewczy (instalacje cen-
tralnego ogrzewania); zimną lub ciepłą wodę użyt-
kową; wodę lodową; sprężone powietrze; roztwór 
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Producent HERZ
Nazwa systemu HERZ PipeFix

Zastosowanie w instalacji ogrzewanie grzejnikowe i płaszczyznowe,  
chłodzenie, woda pitna, instalacje gazowe

Elementy systemu rura; złączki zaprasowywane; narzędzia do montażu
Materiał rur PE-RT z wkładką aluminiową
Wymiar rur i złączek 10x1,3 ... 75x5

Sposób dostawy rur 16-40 mm – zwoje 50, 100, 200, 250, 600 m
16-75 mm – sztangi 5 m

Rodzaj połączeń zaprasowywane

Cechy charakterystyczne systemu szybkość i pewność połączenia, długa żywotność (50 lat), możliwość 
instalacji w wylewce, pod tynkiem; odporność na dyfuzję tlenu

Maksymalna temperatura pracy 95oC
Maksymalne ciśnienie pracy 1 MPa
Gwarancja 10 lat
Normy, aprobaty… PN, AT, KDZ
Kraj produkcji Szwajcaria, Niemcy

Cena netto producenta  
1 m.b. rury 

zwoje:
16x2 – 4,90 zł, 20x2 – 8,10 zł, 26x 3 – 16,60 zł
sztangi:
32x3 – 31,40 zł, 40x3,5 – 41,20 zł, 50x4 – 92,60 zł, 75x5 – 306,10 zł 

HERZ Armatura i Systemy  
grzewcze sp. z o.o.
32-020 Wieliczka ul. Artura grottgera 58
tel. 12 289 02 20, faks 12 289 02 21
centrala@herz.com.pl, www.herz.com.pl
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z glikolem; wodę deszczową i inne media.
Każdorazowo mając do czynienia z nietypowym przy-
padkiem, nie można działać na własną rękę i kiero-
wać się ewentualnymi doświadczeniami lub „dobrą 

radą” kolegi po fachu, a skonsultować się w dziale 
technicznym konkretnego producenta i uzyskać od 
niego pisemną zgodę na zastosowanie danych złą-
czek przy niestandardowym czynniku.

Techniki zaciskowe i zaprasowywane dominującymi 
połączeniami na rynku 

Niektórzy producenci oferują w swojej ofercie 
kompleksowe systemy różnorodne pod wzglę-
dem zastosowania. Jednakże bardzo ważne jest 
odpowiednie przygotowanie oraz używanie od-
powiednich narzędzi, a wraz z nimi niezbędne jest 
posiadanie wiedzy technicznej. Ich brak może spo-
wodować nieprzyjemne w skutkach następstwa 
nie tylko finansowe. Z drugiej strony producen-
ci umożliwiają dbanie o szczelność instalacji, tak 
aby wyeliminować wszelkie potknięcia na etapie 
montażu, np. system LBP. Za takimi technikami 
przemawia zasadniczy fakt, a mianowicie szyb-
kość montażu i wykonywania połączeń. Instalacje 
miedziane zostały wyparte przez systemy tworzy-
wowe właśnie m.in. z uwagi na wielokrotnie szyb-
szy czas montażu jednego łącznika, co przyczyniło 

się do zwiększenie wydajności pracy. Zastosowa-
nie zaciskarek elektrycznych zwielokrotniło licz-
bę wykonywanych zaprasowań w porównaniu do 
liczby połączeń miedzianych w tym samym okre-
sie czasu. Jednakże należy dbać o ich okresowe 
przeglądy oraz przy intensywnym użyciu spraw-
dzenie w autoryzowanym serwisie wszystkich jej 
elementów. Można powiedzieć, że dbałość o zaci-
skarki mechaniczne powinna taka sama jak dba-
łość o przeglądy w samochodzie. W zależności co 
następuje wcześniej: albo minął rok od poprzed-
niego przeglądu, albo np. wykonanych zostało kil-
ka tysięcy zacisków w krótkim okresie czasu. Do-
kładny kalendarz przeglądu jest określany przez 
producenta danego urządzenia. Na uwagę zasłu-
guje system wciskany, który nie wymaga w ogóle 
specjalistycznych narzędzi, jednakże z uwagi na 
cenę i dostępność tylko w małych średnicach (do 
26 mm) nie zdobył jeszcze powszechnego uzna-
nia i nie zdominował rynku. Kolejną zaletą jest 
odporność na korozję – wszelkie systemy rurowe  
z tworzyw sztucznych wraz ze złączkami są od-
porne na korozję i na powstawanie osadów we-
wnątrz instalacji, ponieważ charakteryzują się 
bardzo niską chropowatością powierzchni i prak-
tycznie całkowitym brakiem „przyklejania” się do 
ścianek innych, obcych substancji.
Producenci także dbają o swoich klientów (in-
stalatorów), organizując dla nich szereg szkoleń 
teoretycznych oraz warsztatów praktycznych  
w celu propagowania dobrych nawyków i dbania 
o szczegóły podczas prac instalacyjnych.

kontrola osadzenia rury

podwójne 
zaprasowanie o-ring 1 

zabezpieczenie 
przed 
obciążeniami 
statycznymi 

o-ring 2 
zabezpieczenie 
przed 
obciążeniami 
dynamicznymi

Fo
t. 
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er
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Producent OVENTROP
Nazwa systemu Copipe HSC Copipe HS Copex Copert

Zastosowanie  
w instalacji

ogrzewanie, 
chłodzenie,  
woda użytkowa

ogrzewanie,  
woda użytkowa

ogrzewanie, 
chłodzenie,  
woda użytkowa

ogrzewanie 
i chłodzenie 
płaszczyznowe

Elementy systemu złączki, rozdzielacze, inna armatura i osprzęt
Materiał rur PE-RT/Al/PE-RT PE-Xc/Al./PE-Xb Pe-Xc Pe-Xc

Wymiar rur i złączek
14x2; 16x2;  
20x2,5; 26x3;  
32x3; 40x3,5 mm

14x2; 16x2;  
18x2; 20x2,5;  
26x3; 32x3; 40x3,5; 
50x4,5; 63x6 mm

14x2; 16x2;  
17x2; 20x2,5;  
26x3; 32x3 mm

14x2; 16x2;  
17x2; 20x2 mm

Sposób dostawy rur zwoje: 50; 100; 200; 500 m
sztanga 5 m

zwoje: 50, 120, 200, 240, 300, 600 m
sztanga 5 m 

Rodzaj połączeń zaprasowywane; skręcane
Cechy charakterystyczne 
systemu

wysoka jakość, doskonała wytrzymałość termiczna,  
łatwość montażu

wysoka jakość, 
niska cena

Maksymalna 
temperatura pracy 90oC 95oC 90oC 70oC 

Maksymalne ciśnienie 
pracy 1 MPa 1,6 MPa 1,3 MPa 0,6 MPa

Gwarancja 2 lata 2 lata 2 lata 2 lata

Normy, aprobaty… Atest PZH, DVGW; 
DIN1988

Atest PZH, DVGW; 
DIN1988; DW-
8501AT2407

Atest PZH, 
DIN16892/893
DIN EN ISO 15875/
EN-1264-4 

Atest PZH, 
DIN16892/DIN 4721 
DIN 4726 

Kraj produkcji Niemcy
Cena netto producenta  
1 m.b. rury od 12,60 zł od 12,60 zł od 6,20 zł od 5,60 zł

Oventrop sp. z o.o.
Bronisze, ul. Świerkowa 1B
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 722 96 42
info@oventrop.pl, www.oventrop.pl
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Producent COMAP
Nazwa systemu System połączeń zaprasowywanych SKINPress
Zastosowanie  
w instalacji c.o., c.w.u., z.w.u., ogrzewanie podłogowe

Elementy systemu

rury wielowarstwowe 
MultiSKIN

rury wielowarstwowe 
BetaSKIN

rury jednorodne  
PE-X

złączki zaprasowywane SKINPress (mosiądz cynowany) 14-63 mm,  
złączki SKINPress PPSU 16-32 mm

Materiał rur PE-Xc/Al/PE-Xc PE-RT/Al/PE-RT PE-Xb
Wymiar rur i złączek 14x2 … 63x4,5 mm 14x2 … 32x3 mm 16x2, 18x2, 20x2 mm

Sposób dostawy rur

14, 16 mm – zwoje 200 m, 
18, 20 mm – zwoje 100 m,  
26, 32 mm – zwoje 50 m,  
32-63 mm – sztangi 5 m

14,16 mm – zwoje 200 m,  
18-26 mm – zwoje 100 m, 
32 mm – zwoje 50 m

zwoje 100 m

Rodzaj połączeń zaprasowywane

Cechy charakterystyczne 
systemu

COMAP stworzył jedyne w swoim rodzaju złączki z natychmiastowym  
wizualnym potwierdzeniem zaprasowywania – system Visu-Control® –  
zielony pierścień przymocowany do korpusu złączki pozwala na sprawdzenie,  
czy połączenie zostało zaprasowane. Złączki z funkcją LBP (przeciek przed 
zaprasowaniem).

Maksymalna 
temperatura pracy 95oC

Maksymalne ciśnienie 
pracy 1 MPa

Gwarancja 10 lat
Normy, aprobaty… PN-EN ISO 21003, PZH PN-EN ISO 15875, PZH
Kraj produkcji Francja

Cena netto producenta  
1 m.b. rury 

zwoje:
14x2 – 7,49 zł
16x2 – 5,76 zł
18x2 – 8,06 zł
20x2 – 9,17 zł
26x3 – 16,76 zł
32x3 – 24,15 zł
sztangi:
32x3 – 36,84 zł
40x3,5 – 50,67 zł
50x4 – 89,81 zł
63x4,5 – 166,94 zł

14x2 – 4,09 zł
16x2 – 4,03 zł
18x2 – 6,26 zł
20x2 – 6,36 zł
26x3 – 13,02 zł
32x3 – 21,04 zł

16x2 – 3,56 zł
18x2 – 3,79 zł
20x2 – 4,68 zł

Comap Polska sp. z o.o. 
ul. Annopol 4A, 03-236 Warszawa
tel. 22 679 00 25, 22 679 28 84 
faks 22 679 18 48 
comap@comap.pl, www.comap.pl
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WOLF – zdążyć  
przed podwyżką…

Podwyżki w 2017 r. wprowadzili prawie wszyscy głów-
ni producenci urządzeń grzewczych. Wśród nich jest 
również firma Wolf, która zapowiedziała wzrost cen 
na produkty w swojej ofercie. 
Korekta cen będzie odzwierciedlała średni wzrost 
cen katalogowych o 4,85% w stosunku do aktual-
nie obowiązujących. 
Zamówienia złożone do 29 czerwca 2017 r. będą re-
alizowane według cen z roku 2016, od 30 czerwca 
ceny wzrosną. 
Z początkiem lipca pojawi się również nowa wersja 
Cennika Techniki grzewczej 2017 marki Wolf oraz 
Cennik Systemy Wolf – Pełne korzyści edycja lipiec 
2017, które wprowadzą nowe pakiety urządzeń w ko-
rzystnych cenach.

http://www.instalreporter.pl
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Producent FRÄNKISCHE
Nazwa systemu alpex turatec multi (profitherm AL) ff-therm ML5 Difustop ff-therm multi Difustop PE-X (PE-RT) 

Zastosowanie w instalacji c.w.u., c.o. turatec multi c.w.u, c.o.
profitherm AL c.o. płaszczyznowe

c.o. – grzejniki i ogrzewanie 
płaszczyznowe

c.o. – grzejniki i ogrzewanie 
płaszczyznowe

Elementy systemu rury i złączki rury i złączki rury i złączki rury i złączki

Materiał rur PE-Xb/Al/PE PE-RT/Al/PE-RT PE-Xb/EVOH/PE PE-Xa/EVOH
(PE-RT/EVOH)

Wymiar rur i złączek 16-75 mm turatec multi 16-32 mm
profitherm AL 16 mm 16-32 mm PE-Xa 12-25 mm

PE-RT 14-20 mm

Sposób dostawy rur 16-32 mm – zwoje 50-600 m,
16-75 mm – sztangi 5 m zwoje 50-600 m zwoje 50-600 m zwoje 120-600 m

Rodzaj połączeń
zaprasowywane 16-75 mm
zatrzaskowe 16, 20, 26 mm
skręcane 16-20 mm 

zaprasowywane 16-32 mm
zatrzaskowe 16, 20, 26 mm
skręcane 16-20 mm

zaprasowywane 16, 20 mm
zatrzaskowe 16, 20 mm
skręcane 16-20 mm

zaprasowywane 16, 20 mm
zatrzaskowe 16, 20 mm
skręcane 12-25 mm

Cechy charakterystyczne 
systemu

wszystkie złączki PPSU mają odpowiedniki mosiężne, dla średnic 16-32 możliwość zaprasowywania 3 profilami szczęk TH, F i B,  
złączki zatrzaskowe można po wykonaniu połączenia otworzyć i powtórnie użyć, każdą rurę można łączyć ze wszystkimi rodzajami złączek; 
na zamówienie można wyprodukować zwoje o dowolnej długości.

Maksymalna temperatura 
pracy 95oC 70°C, w instalacjach grzewczych

dla turatec multi Tmax 95oC 95oC 95oC (70oC)

Maksymalne ciśnienie  
pracy 1 MPa 1 (0,6) MPa 0,6 MPa 0,6 MPa

Gwarancja 10 lat 10 lat 10 lat 10 lat

Normy, aprobaty… PN-EN ISO 21003, DVGW, PZH PN-EN ISO 21003, DVGW, PZH PN-EN ISO 21003
DIN 4726

PN-EN ISO 15875(PE-Xa)  
PN-EN ISO 22391(PE-RT)
DIN Certco, DIN 4726

Kraj produkcji Niemcy

Cena netto producenta  
1 m.b. rury

zwoje:
16x2 – 4,44 zł
20x2 – 7,45 zł
26x3 – 17,38 zł
32x3 – 22,61 zł
sztangi:
16x2 – 6,44 zł
20x2 – 8,94 zł
26x3 – 18,29 zł
32x3 – 24,70 zł
40x3,5 – 53,57 zł
50x4 – 80,88 zł
63x4,5 – 121,52 zł
75x5 – 257,42 zł

turatec zwoje:
16x2 – 4,24 zł
20x2 – 7,19 zł
26x3 – 15,16 zł
32x3 – 20,78 zł
profitherm AL zwoje:
16x2 – 4,07 zł

zwoje:
16x2 – 3,79 zł
17x2 – 3,99 zł
20x2 – 4,77 zł
25x2,3 – 7,19 zł
32x2,9 – 11,17 zł

PE-Xa zwoje:
12x2 – 3,40 zł
14x2 – 3,72 zł
16x2 – 3,99 zł
17x2 – 4,25 zł
18x2 – 4,77 zł
20x2 – 5,10 zł
25x2,3 – 10,13 zł
PE-RT zwoje:
14x2 – 3,27 zł
16x2 – 3,40 zł
17x2 – 3,46 zł
20x2 – 4,25 zł

Building Technology Division fränkische Rohrwerke
97486 Königsberg/Niemcy
danuta.szutkowska@fraenkische.de tel.+48 603 50 32 01
joanna.brzeska@fraenkische.de tel.+48 503 33 20 33
Magazyn ul. Sokołowska 26, 05-806 Komorów
www.fraenkische.com
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Producent PRANDELLI
Nazwa systemu Multyrama Tris-up Tuborama Coprax Vissen
Zastosowanie 
w instalacji c.o., z.w., c.w.u., sprężone powietrze, media chłodnicze

Elementy 
systemu

rury, złączki zapraso-
wywane typ PF, złącz-
ki zaprasowywane typ 
PFM, złączki skręcane 
typ CM, szafki, roz-
dzielacze, mieszające 
zestawy pompowe, 
sterowanie analogo-
we i cyfrowe

rury , złączki za-
prasowywane typ 
PF, złączki zapraso-
wywane typ PFM, 
złączki skręcane typ 
CM

rury, złączki zapra-
sowywane typ PF, 
złączki zapraso-
wywane typ PFM, 
złączki skręcane typ 
CM

rury jednorodne 
PN10, PN16 i PN20 
oraz Fibra Aqua 
PN16, złączki 20-
125 mm, mufy elek-
trooporowe, złączki 
siodełkowe

rury jednorodne 
PN20, Stabi Glass 
PN20 z włóknem  
szklanym

Materiał rur
PE-X/AL/PE-X, także  
w izolacji niebie-
skiej lub czerwonej

PERT/AL/PERT, 
także w izolacji 
czerwonej

PE-Xb O2STOP PP-R Vestolen 
P9421 PP-R typ3 

Wymiar rur  
i złączek 

16, 20, 26, 32, 40,  
50 i 63 mm 16, 20 mm 16, 17, 18 i 20 mm

PN10 od 32 do 110 
mm; PN16 od 50 do 
125 mm; PN20 od 20 
do 110 mm; Fibra Aqua 
od 20 do 125 mm

20-110 mm

Sposób  
dostawy rur

26-63 mm – sztangi 
4 m; 16, 20 mm – 
zwoje 100, 200,  
500 m; 26 mm – 
zwoje 50 m; 32 mm 
– zwoje 25, 50 m

200 i 500 m

16, 17 i 18 mm – 
zwoje 240 i 500 m; 
20 mm – zwoje  
240 m

sztangi 4 m sztangi 4 m

Rodzaj połączeń zaprasowywane i skręcane zgrzewane 

Cechy charak-
terystyczne 
systemu

polietylen rury 
w obu warstwach 
sieciowany (PE-X) 
uniwersalny do 
wszystkich mediów 
jw.; złączki są wyko-
nane solidnie z mo-
siądzu nieulegające-
go odcynkowaniu

polietylen ze wzmoc-
nioną odpornością 
na temp. w obu war-
stwach (PE-RT typ II) 
2. generacja, czyli do 
pracy do maks. 90ºC 
pracy ciągłej; duża 
wytrzymałość  
i niska cena

polietylen sieciowa-
ny z dodatkową ba-
rierą antydyfuzyjną; 
uniwersalne złączki 
do wszystkich syste-
mów

najbardziej wytrzy-
mały granulat wśród 
PP; metal wtopki 
złączki zabezpieczo-
ny przed przekręce-
niem w tworzywie 
i wylany wewnątrz 
–zabezpieczenie 
przed „kamieniem”

niezawodność  
i trwałość nawet 
powyżej 50 lat

Maksymalna 
temperatura 
pracy

95ºC i krótkotrwale do 
100ºC; PE-X wytrzy-
muje do tmax 110ºC

95ºC i krótkotrwale do 100ºC 

Maksymalne 
ciśnienie pracy do 1 MPa

PN10 do 1 MPa; 
PN16 do 1,6 MPa; 
PN20 do 2 MPa; Fi-
bra Aqua do 1,6 MPa

PN20 – 2 MPa; 
Stabi Glass – 2 MPa

Gwarancja 10 lat

Normy,  
aprobaty…

ISO 9001; PN-EN 
ISO 21003-2:2008; 
Atest Higieniczny 
HK/W/0307/01/2012

ISO 9001; PN-EN 
ISO 21003-2:2008; 
Atest Higieniczny 
HK/W/0578/01/2012

ISO 9001; PN-EN ISO 
15875-2:2005/A1:2007; 
Atest Higieniczny 
HK/W/0307/01/2012

ISO 9001; PN-EN 
ISO 15874-2:2005; 
Atest Higieniczny 
HK/W/0836/01/2016

PN-EN ISO 15874 
Atest Higieniczny 
HK/W/1071/01/2015

Kraj produkcji Włochy, Polska Włochy Polska

Cena netto  
producenta  
1 m.b. rury 

16x2 mm – 5,33 zł 16x2 mm – 4,78 zł 16x2 – 4,69 zł 
PN20 20x3,4 mm – 
3,87 zł; Fibra Aqua PN16 
20x2,8 mm – 5,28 zł

PN20 20x3,4mm – 
2,91 zł; Stabi Glass 
20x2,8 – 3,79 zł

Prandelli Polska Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 40, 80-298 gdańsk
tel. 58 762 84 55
prandelli@prandelli.pl
www.prandelli.pl
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Producent RETTIG HEATING
Nazwa 
systemu Purmo PexPenta Purmo Objektline PE-RT Purmo CleverFit  

PE-X/AL/PE-X
Purmo CleverFit 
PE-RT/AL/PE-RT

Zastosowanie  
w instalacji c.o., ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe c.o., ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe, 

c.w.u., z.w.u., instalacje wody pitnej

Elementy 
systemu

rury, izolacje systemowe, złączki mosiężne 
skręcane, narzędzia i akcesoria

rury, łączniki i kształtki: mosiężne  
skręcane, mosiężne zaprasowywane,  
zaprasowywane PPSU 

Materiał rur polietylen 
usieciowany PE-Xc

polietylen  
o zwiększonej 
wytrzymałości na 
wysoką temperaturę 
PERT typ II

polietylen 
usieciowany PE-X  
z warstwą aluminium

polietylen  
o zwiększonej 
wytrzymałości na 
wysoką temperaturę 
 z warstwą aluminium

Wymiar rur  
i złączek

14x2, 16x2, 17x2, 20x2, 
25x2,3 mm 17x2, 20x2 mm 40-63 mm 16-32 mm

Sposób 
dostawy rur zwoje 120, 240 i 600 m sztanga 5 m

16x2, 20x2 mm  
– zwój 200 m;  
26x3, 32x3 mm  
– zwój 50 m; 
32 mm – sztanga 5 m

Rodzaj połączeń skręcane, zaprasowywane

Cechy 
charakterys- 
tyczne 
systemu

5-warstwowa 
konstrukcja rury, 
bariera antydyfuzyjna 
centralnie w środku 
ścianki rury; ciągła 
kontrola jakości na 
etapie produkcji, 
rura przechodzi 
wewnątrzzakładowy 
test chromatografii 
helowej; duża 
wytrzymałość, 
elastyczność, małe 
opory przepływu 
wody

5-warstwowa 
konstrukcja rury, 
bariera antydyfuzyjna 
przykryta warstwą 
PE, PERT typ II 
(Dowlex 2388), 
duża wytrzymałość, 
elastyczność, małe 
opory przepływu 
wody

aluminium zgrzewane doczołowo,  
pełne zespolenie warstwy aluminium  
z zewnętrzną i wewnętrzną warstwą,  
niski moduł sprężystości, małe opory 
przepływu wody – chropowatość bezwzględna 
k = 0,007 mm

Maksymalna 
temperatura 
pracy

90°C 70°C 95°C 95°C

Maksymalne 
ciśnienie pracy 0,6 MPa 0,6 MPa 1 MPa 1 MPa

Gwarancja 30 lat 10 lat 10 lat 10 lat
Normy, 
aprobaty… KDWU 38/17 KDWU 28/17 KDWU 09/17

Kraj produkcji Niemcy

Cena netto 
producenta 
1 m.b. rury 

14x2 mm – 4 zł 
16x2 mm – 4,25 zł 
17x2 mm – 4,50 zł 
20x2 mm – 6 zł 
25x2,3 mm – 9,30 zł 

17x2 mm – 3,70 zł 
20x2 mm – 4,60 zł

40x3,5 mm – 54,90 zł 
50x4 mm – 85,90 zł 
63x4,5 mm – 129,90 zł 

16x2 mm – 4,60 zł 
20x2 mm – 7,50 zł 
26x3 mm – 17,30 zł 
32x3 mm – 21,30 zł 

Rettig Heating  
sp. z o.o.
ul. Ciszewskiego 15  
budynek KEN Center
02-777 Warszawa
tel. 22 544 10 00
purmow@purmo.pl,  
www.purmo.pl
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Purmo PexPenta

Purmo Objektline PE-RT

Purmo CleverFit
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Roth Polska sp. z o.o.
ul. Osadnicza 26, 65-785 Zielona góra
tel./faks 68 453 91 02
service@roth-polska.com
www.roth-polska.com
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Producent ROTH
Nazwa systemu Systemy instalacji rurowych Roth PressCheck

Zastosowanie  
w instalacji

budowa wewnętrznych instalacji c.w.u., z.w.u. i c.o. w projektowanych i istniejących 
obiektach:
- budownictwa jedno- i wielorodzinnego
- przemysłowych i użyteczności publicznej

Elementy systemu
rura wielowarstwowa AluLaserplus, złączki PPSU, złączki mosiężne gwintowane, 
złączki mosiężne zaciskowe, uchwyty montażowe, rozdzielacze c.o., szafki 
rozdzielacza

Materiał rur PE-RT/Al/PE-RT

Wymiar rur i złączek

rura: 14/2; 16/2, 20/2,2; 25(26)/3; 32/3; 40/3,5; 50/4; 63/4,5 
złączki PPSU 14-50 mm
złączki mosiężne gwintowane 16-63 mm
złączki mosiężne zaciskowe 25-63 mm

Sposób dostawy rur kręgi 25 m (ø25); 50 (ø20); 100 m (ø14, ø20); 200 m (ø14, ø16);
sztangi: 5 m (ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63

Rodzaj połączeń

- złączki PPSU: trójniki równoprzelotowe, trójniki redukcyjne, złączki proste, kolana 
90°, kolana 45°;
- złączki mosiężne: trójniki, trójniki redukcyjne, złączki proste, kolana 90°, kolana 45°;
Połączenia rur i kształtek wykonywane są metodą zacisku obwodowego.

Cechy 
charakterystyczne 
systemu

Połączenie złączek z rurą zostało tak zaprojektowane, aby szczelność połączenia 
otrzymać dopiero po dokonaniu mechanicznego zaprasowania szczękami. 
Zoptymalizowany kształt korpusu złączek Roth PressCheck zapewnia efekt 
natychmiastowego wykrycia przecieku niezaciśniętego połączenia podczas próby 
szczelności – „unverpresst – undicht” – „niezaciśnięte – nieszczelne”.

Maksymalna 
temperatura pracy 95°C

Maksymalne ciśnienie 
pracy 10 bar

Gwarancja 10 lat + ubezpieczenie systemu za szkody powstałe w związku z wadliwością wyrobu 
na sumę w wysokości 5 000 000 euro

Normy, aprobaty… atesty higieniczne PZH, certyfikat DVGW, zgodność z normą PN-EN ISO 21003-2:2009/
A1:2011

Kraj produkcji Niemcy
Cena netto producenta  
1 m.b. rury od 5,20 zł

http://www.instalreporter.pl
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Producent SBS
Nazwa systemu system zgrzewany Polipropylenowy Nanopanel PP-R
Zastosowanie w instalacji instalacje wewnętrzne

Elementy systemu rury jednorodne PP PN10, PN16 i PN20; rury Stabi PN20; rury z włóknem 
szklanym PN20; kształtki; kamienie; zdzieraki; zgrzewarka; nożyce

Materiał rur PP Random Copolimer (PPR-C typ 3)
Wymiar rur Ø 20-110 mm
Rodzaj połączeń zgrzewanie

Cechy charakterystyczne 
systemu

- trwałość min. 50 lat
- odporność na korozję i osadzanie się kamienia kotłowego
- odporność chemiczna pH od 1 do 14
- maksymalna temperatura pracy ciągłej 90oC
- szeroki asortyment kształtek
- łatwy i szybki montaż
- rura jednorodna dla ciśnienia PN10, PN16 i PN20
- rury Stabi (wkładka aluminiowa) i Stabi Glass (wkładka z tworzywa sztucznego)
- polisa do 8 mln zł (4 mln zł dla jednostkowych zdarzeń)

Maksymalna temperatura 
pracy ciągłej 90oC

Maksymalne ciśnienie pracy ciśnienie w zależności od rodzaju rury – od 1,6 do 2,5 MPa
Gwarancja 10 lat

Normy, aprobaty… Aprobata techniczna ITB AT-15-9555/2015, atest higieniczny HK/W/0732/01/2014,
Krajowa deklaracja zgodności DZ/NAN/714/2014 z normą PN-EN ISO 15874-2:2013-06E

Cena netto producenta 
1 m.b. rury ceny dostępne w Hurtowniach Grupy SBS

SBS Sp. z o.o.
91-205 Łódź, ul. Aleksandrowska 67/93
tel. 42 663 54 00 lub 663 54 01
faks 42 663 54 02
biuro@grupa-sbs.pl, www.grupa-sbs.pl
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Zapewnić komfort termiczny przy zminimalizowa-
niu strat energii – oto cel, jaki postawiła sobie firma 
3THERMO, opracowując hybrydowy grzejnik pod-
tynkowy. 
System 3THERMO został zaprojektowany jako alter-
natywa dla wodnych układów ściennych. Korzysta-
jąc z wiedzy holenderskich specjalistów, polscy kon-
struktorzy zaprojektowali system, którego działanie 
opiera się na wykorzystaniu aluminiowych radiato-
rów. System nadal jest wodny i ekonomiczny, jednak 
transport pionowy energii odbywa się już tylko przy 
udziale „suchych” radiatorów.
Doprowadzona do układu 3THERMO woda o tempe-
raturze 35-60°C podgrzewa dolny kolektor, skąd cie-
pło jest transportowane w górę poprzez trzy rdzenie 
radiatora, a następnie za pomocą aluminiowej siat-

ki rozprowadzane na tynk. Kolektor pozostaje ukry-
ty w warstwie izolacji posadzki, natomiast siatkę ra-
diatora można zatopić w warstwie tynku (system „na 
mokro”). Dzięki niewielkiej grubości grzejnika (8 mm), 
warstwa tynku pozostaje standardowa – 1 cm. Ra-
diator można także schować pod płytami gips-kar-
ton oraz okładziną betonową.
Wysoka odporność temperaturowa instalacji (od -35 
do 145°C) pozwala stosować ten grzejnik zarówno 
w układach nisko-, jak i wysokotemperaturowych, 
a także mieszanych, przy współpracy ze zwykłymi 
grzejnikami. 
System został opracowany i wdrożony na rynek przez 
polskich inżynierów. 

www.3thermo.com

Ciepło przyszłości – 3THERMO

http://www.instalreporter.pl
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- kompleksową modernizację budynków jednoro-
dzinnych na obszarach wiejskich graniczących z mia-
stami, obejmującą izolację przegród zewnętrznych, 
wymianę okien oraz modernizację i optymalizację 
systemu ogrzewania.
- koncentrację wysiłków w odpowiednich grupach 
wiekowych budynków. Dzięki kompleksowej moder-
nizacji zużycie energii można zredukować średnio  
o 57% w całym sektorze budynków jednorodzinnych, 
a w segmencie budynków najstarszych – nawet o 76%.
- odpowiednią kolejność działań. Wymiana źródeł 
ciepła powinna być realizowana w budynkach już 
poddanych kompleksowej modernizacji, w przeciw-
nym wypadku może nastąpić ich znaczne przewy-
miarowanie – dochodzące w poszczególnych przy-
padkach nawet do 80%.
- lokalne uwarunkowania rozwojowe oraz głos władz 
samorządowych i lokalnych społeczności w dysku-
sji i procesie decyzyjnym.

gię o ok. 81%. Dodatkowa, późniejsza inwestycja  
w postaci wymiany źródła ciepła na mniej emisyj-
ne, a jednocześnie cechujące się wyższą sprawno-
ścią, pozwoliłaby na dalszą redukcję zużycia energii 
oraz bezpośrednio związanych z nią kosztów ogrze-
wania. To z kolei, dzięki ograniczeniu niskiej emisji, 
bezpośrednio przełoży się na poprawę jakości lokal-
nego powietrza. Efektu takiego nie osiągniemy, wy-
mieniając jedynie źródło ciepła. Badanie pokazuje, 
że jeśli w późniejszym etapie zdecydowalibyśmy się 
na przeprowadzenie modernizacji, okazałoby się, 
że zainstalowane wcześniej nowe źródło ciepła jest 
przewymiarowane – w przypadku obu analizowa-
nych budynków, nawet o ok. 81%.
Sumując, z punktu widzenia technicznych i finansowych 
uwarunkowań, należy dokonać kompleksowej moderni-
zacji budynku, a dopiero potem wymienić źródło ciepła.
Badania pokazują, iż dzięki kompleksowym inwesty-
cjom zmniejszającym zapotrzebowanie na ciepło bu-
dynków jednorodzinnych można zredukować emisję 
benzo(a)pirenu o 44%, pyłów PM2,5 o 22%, a pyłów 
PM10 o 23% w skali całego kraju, a tym samym zna-
cząco zmniejszyć zjawisko smogu.
Skuteczna strategia walki ze smogiem, wg ISECS, po-
winna przede wszystkim uwzględniać:

W odpowiedzi na kwestię niskiej jakości powie-
trza w Polsce oraz proponowane przez niektóre wła-
dze programy wymiany źródeł ciepła, dr Krzysztof 
M. Księżopolski z Instytutu Badań nad Bezpieczeń-
stwem, Energetyką i Klimatem (ISECS) przygotował 
raport „Strategia walki ze smogiem”.
– Biorąc pod uwagę ilość odnotowanych przekroczeń 
poziomów zanieczyszczeń powietrza w Polsce, koniecz-
ne jest podjęcie pilnych działań ograniczających zjawi-
sko smogu. Głównym źródłem zanieczyszczeń powie-
trza jest indywidualne ogrzewanie w gospodarstwach 
domowych, a jego udział w krajowej emisji wynosi 32% 
w przypadku pyłu zawieszonego całkowitego (TSP), 
78% dla benzo(a)pirenu, 40% dla pyłów PM10 oraz 41% 
dla pyłów PM2,5. Ze względu na źródło problemu, osią 
strategii powinno być zmniejszenie emisji pochodzą-
cych z budynków jednorodzinnych, które stanowią aż 

90% wszystkich budynków mieszkalnych w Polsce – 
diagnozuje problem autor raportu.
Dokument stanowi kompendium wiedzy na temat 
przyczyn i skutków smogu oraz przedstawia wyni-
ki badania polegającego na zasymulowaniu kom-
pleksowej modernizacji domów jednorodzinnych. 
Badanie to pokazuje redukcję zużycia energii i tym 
samym zmniejszenie emisji benzo(a)pirenu, pyłów 
PM2,5 i PM10, którą można osiągnąć poprzez pod-
niesienie standardu energetycznego budynków jed-
norodzinnych w Polsce.
W celu uzyskania pełniejszego obrazu, przeprowa-
dzono dodatkowo symulację redukcji zużycia ener-
gii w dwóch typowych budynkach jednorodzin-
nych. Przeprowadzenie kompleksowej modernizacji,  
w przypadku przeanalizowanych budynków, po-
zwoliło na ograniczenie zapotrzebowania na ener-

W tym sezonie grzewczym na porządku 
dziennym były ostrzeżenia o smogu. 
Po raz pierwszy opinia publiczna tak 
szeroko zainteresowała się problemem 
jakości powietrza. Polacy oczekują szybkiej 
reakcji władz na zaistniałą sytuację. 
Samorządy odgrywają tu kluczową rolę. 
Najnowsza publikacja Instytutu Badań nad 
Bezpieczeństwem, Energetyką i Klimatem 
(ISECS) przedstawia kompleksową propozycję 
walki ze smogiem. Jak się okazuje, programy 
do tej pory wprowadzane w miastach nie 
rozwiązują problemu, a w niektórych sytuacjach 
mogą wyrządzić więcej szkody niż pożytku.

Jak skutecznie walczyć 
ze smogiem w miastach?

Pełna treść raportu  
w formie dokumentu PDF 

http://www.instalreporter.pl
http://isecs.eu/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/Raport_Smog.pdf
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testo ScaleAssist: porównywalne 
obrazy termowizyjne

Z funkcją testo ScaleAssist prawidłowa ocena wad 
konstrukcyjnych budynków oraz mostków ciepl-
nych jest łatwiejsza niż kiedykolwiek. funkcja auto-
matycznie ustawi właściwą skalę dla obrazu termo-
wizyjnego, w odniesieniu do warunków panujących 
wewnątrz i na zewnątrz budynku. Zapobiega w ten 
sposób błędnej interpretacji uzyskanych wyników. 
Niepożądane, skrajne wartości temperatury (np. tła) 
są przefiltrowane i usunięte z obrazu termowizyjne-
go. Będą pokazane na nim tylko w sytuacji, jeżeli fak-
tycznie występują na badanym obiekcie. Umożliwi to 
porównanie obrazów, w przypadku zmiany warun-
ków otoczenia, co np. ma istotne znaczenie podczas 
analizy obrazów „przed i po”.
Dostępna do kamer testo 865, 868, 871, 872.

testo ε-Assist: automatyczne 
ustawianie emisyjności

Aby uzyskać precyzyjny obraz termowizyjny, bardzo 
ważne jest właściwe ustawienie emisyjności (ε) obiek-

tu pomiarowego oraz temperatury odbitej. Dotychczas, 
był to proces skomplikowany, a w odniesieniu do tem-
peratury odbitej – bardzo nieprecyzyjny. Dzięki funkcji 
testo ε-Assist sytuacja zmieniła się diametralnie: wy-
starczy po prostu umieścić na obiekcie pomiarowym 
dostarczony z kamerą marker. Za pomocą zintegrowa-
nego aparatu cyfrowego, kamera termowizyjna testo 
868 rozpozna naklejony marker i automatycznie usta-
wi właściwą emisyjność i temperaturę odbitą (RTC).
Dostępna do kamer testo 868, 871, 872.

Pracuj smart, bądź w sieci: aplikacja 
mobilna testo Thermography App

Bezpłatna aplikacja testo Thermography App, do-
stępna na iOS i Androida, umożliwia przygotowa-
nie i wysłanie e-mailem kompaktowych raportów 
pomiarowych. Dodatkowo, oferuje praktyczne na-
rzędzia do szybkiej analizy w miejscu pomiaru – np. 
wstawianie dodatkowych punktów pomiarowych, 
określanie liniowego profilu temperatury, dodawa-

Dokładność, precyzja, powtarzalność, odtwarzalność oraz możliwość przesyłu i obróbki danych to atrybuty 
profesjonalnych metod pomiaru. Podczas badań kamerami termowizyjnymi – np., gdy wykonujemy ekspertyzy cieplne 
budynków lub instalacji – właśnie te cechy urządzeń są szczególnie ważne. 

Profesjonalne funkcje  
do precyzyjnej termografii

Kamery Testo coraz bardziej dokładne, coraz bardziej SMART

Bez funkcji testo ScaleAssist

Z funkcją testo ScaleAssist

testo ε-Assist  
1. Umieść testo ε-marker i zrób zdjęcie obiektu 
za pomocą aparatu cyfrowego w kamerze

testo ε-Assist  
2. ε and RTC zostaną automatycznie określone

testo ε-Assist  
3. Precyzyjna termografia obiektu

http://www.instalreporter.pl
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nie komentarzy do zdjęcia termowizyjnego. Bardzo 
przydatne: aplikacja umożliwia bezpośrednią trans-
misję zdjęć termowizyjnych z kamery do smartfona/
tableta, dzięki czemu może on służyć jako dodatko-
wy wyświetlacz, np. dla klienta.
Dostępna do kamer testo 868, 871, 872, do po-
brania bezpłatnie na iOS lub Androida.

Współpraca z testo 605i i testo 770-3

Kamery termowizyjne mogą zostać bezprzewodowo 
połączone z termohigrometrem testo 605i oraz am-
peromierzem cęgowym testo 770-3. Transfer danych 
pomiarowych z obu mierników następuje za pomocą 
Bluetooth. Pozwala to na szybką i łatwą identyfika-
cję miejsc zagrożonych występowaniem zawilgoceń 
i pleśni, a także określenie pod jakim obciążeniem 
działa szafa sterownicza. 
Dostępna do kamer testo 871, 872.

Amperomierz cęgowy  
testo 770-3

Termohigrometr 
testo 605i

Premiera programu lojalnościowego 
Hitachi Partner Program

Marka Hitachi ogłosiła start nowego programu lo-
jalnościowego dla partnerów biznesowych - Hita-
chi Partner Program. Każda firma, która podpisa-
ła umowę partnerską na sprzedaż urządzeń Hitachi 
może od teraz korzystać z niezwykle urozmaiconej 
palety nagród.

Premiera programu lojalnościowego to kolejny krok, 
który firma poczyniła w kierunku budowania najlep-
szych relacji z otoczeniem biznesowym. 
Ponieważ baza firm, które z Hitachi współpracują 
nieustannie się powiększa, producent postanowił 
już na początku tego roku rozpocząć intensywne 
prace nad uatrakcyjnieniem oferty dla nich. Efek-

tem jest program lojalnościowy, pełen atrakcyj-
nych nagród.

Hitachi Partner Program, dostępny z poziomu extra-
netu strony internetowej klimatyzacjahitachi.pl 
jest niezwykle prosty w obsłudze. Uczestnicy gro-
madzą punkty przyznawane za kolejne transakcje,  
a następnie wymieniają je na nagrody. Podobnie 
jak bohaterowie gier komputerowych, zbierając 
punkty pokonują także poziomy zaawansowania 
– od MICRO do BIg.

Więcej szczegółów na temat programu oraz formu-
larz zgłoszeniowy na www.klimatyzacjahitachi.pl

http://www.instalreporter.pl


25s t r.0 6 / 2 0 1 7
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

niu ciepła zawartego w powietrzu. Zasada działania 
tego urządzenia jest niezwykle prosta i opiera się na 
pracy typowej sprężarkowej pompy ciepła. Wentyla-
tor doprowadza ciepłe powietrze z pomieszczeń lub  
z otoczenia do wymiennika ciepła w pompie ciepła. 
Temperatura uzyskana z powietrza jest wystarcza-
jąca, aby w wymienniku płytowym (parownik) od-
parował czynnik chłodniczy obiegu pompy ciepła. 
Najczęściej stosowanym czynnikiem chłodniczym 
w pompach ciepła typu powietrze/woda jest R134A. 
Czynnik chłodniczy już w postaci gazowej jest na-
stępnie sprężany przez sprężarkę. Znacznemu wzro-
stowi ciśnienia towarzyszy duży przyrost tempera-
tury. W postaci przegrzanej pary czynnik chłodniczy 
wpływa do kolejnego wymiennika (skraplacz), w któ-
rym następuje wymiana ciepła i przekazanie go do 
zbiornika c.w.u. W skraplaczu gaz ulega skropleniu 
 i w postaci ciekłej dopływa do zaworu rozprężnego, 
w którym następuje redukcja ciśnienia, a wraz z nim 
temperatury. Ochłodzony czynnik chłodniczy po raz 
kolejny wpływa do parownika, zamykając cykl pra-
cy. Do pracy pompy ciepła potrzebna jest więc wy-
łącznie energia elektryczna do napędu sprężarki 
i wentylatora.

Pompa ciepła…

…ze zintegrowanym zbiornikiem c.w.u.
Stanowi kompaktowe urządzenie, które polecane jest 
do budynków nowych lub do budynków, w których in-
westor chce wymienić stary ogrzewacz wody na nowy 
energooszczędny. W tym przypadku głównym kryte-
rium wyboru takiej kompaktowej pompy ciepła, bę-
dzie pojemność zintegrowanego zbiornika c.w.u., któ-
ra waha się najczęściej od 80 litrów do 300, a nawet 
500 litrów. Pojemność zasobnika powinna pokrywać 
dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową. 
Parametr ten zależy od liczby użytkowników i indywi-
dualnych preferencji tych osób. W normalnym budow-
nictwie mieszkaniowym zakłada się zużycie na osobę 
wynoszące od 30 do 60 litrów ciepłej wody o tempera-
turze 45°C. Jeżeli zużycie ciepłej wody jest niewielkie, 
do obliczenia wystarczy przyjąć 15-30 l wody na oso-
bę, zatem dla rodziny czteroosobowej jego pojemność 

W budynkach jednorodzinnych takie pompy cie-
pła są polecane do zastosowania z kotłami olejowy-
mi, czy na gaz płynny, ponieważ pozwalają na znacz-
ną redukcję kosztów ogrzewania wody. Największe 
oszczędności przyniesie wymiana elektrycznych ogrze-
waczy wody na pompę ciepła, ponieważ możemy uzy-
skać aż do 75% redukcji kosztów (rys. 1). W przypad-
ku kotłów gazowych, czy pomp ciepła służących do 
centralnego ogrzewania budynku, montaż pompy cie-
pła do c.w.u. nie przyniesie aż tak spektakularnych 
oszczędności, ale może zapewnić wentylację mecha-
niczną pomieszczeń. Z kolei zastosowanie tych urzą-
dzeń w budynkach poddawanych termomoderniza-
cji i wyposażonych w kotły stałopalne sprawi, że  
w okresie od kwietnia do października, przestaniemy 
być palaczami we własnym domu, ponieważ pompa 
ciepła bezobsługowo, zapewnia potrzebną w tym 
okresie ciepłą wodę użytkową.

Zasada działania i funkcjonalność 
– przypomnienie

główną funkcją pomp zasilanych powietrzem we-
wnętrznym jest produkcja c.w.u przy wykorzysta-

Powietrzne pompy ciepła do c.w.u. są to stosunkowo tanie urządzenia, których 
podstawową funkcją jest produkcja ciepłej wody użytkowej i są traktowane 
jako energooszczędne ogrzewacze wody, wykorzystujące energię odnawialną 
zgromadzoną w powietrzu. 

Pompy ciepła do c.w.u. 
– „ekopodgrzewacze”

mAłgorzATA smuczyńskA

1  Roczny koszt produkcji c.w.u. w budynku jednorodzinnym zamieszkałym przez 3 osoby

Porównanie kosztów ogrzewania 
dla różnych systemów grzewczych

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2017/06/Wykres-koszty-dzienne-i-roczne.xls


3  Schemat instalacji pompy ciepła do c.w.u. z osobnym zbiornikiem
2  Pompa ciepła z: a) wbudowanym 285-litrowym zbiornikiem c.w.u. 
b) osobnym zasobnikiem c.w.u. 

ba

Ze względu na budowę tego typu urzą-
dzenia możemy podzielić na pompy 
kompaktowe z wbudowanym zbior-
nikiem ciepłej wody użytkowej i pom-
py ciepła ze zbiornikiem zewnętrznym, 
którego pojemność dobieramy do po-
trzeb użytkownika. Ten drugi rodzaj 
pomp ciepła daje możliwość podłącze-
nia zbiornika już istniejącego (rys. 2).

W okresie zimowym energia odebrana 
z powietrza, w którym ustawiona jest 
pompa ciepła, musi być zbilansowana 
pracą głównego źródła ciepła w budyn-
ku. Powietrze wewnętrzne nie stanowi 
zatem darmowego odnawialnego źró-
dła energii, w związku z czym sumarycz-
ne koszty energii cieplnej, są wyższe niż 
przy pracy na powietrze zewnętrzne.

Zyskaj nawet 6000 zł netto!

www.hydro-tech.pl www.alpha-innotec.pl

Centrala Konin
ul. Zakładowa 4D

62-510 Konin

tel.: (63) 245 34 79
fax: (63) 242 37 28

email: hydro@hydro-tech.pl

Najpiękniejszy sposób 
na ogrzewanie...

Szukasz  wyjątkowo pięknej, a jednocześnie oszczędnej powietrznej 
pompy ciepła? Nic prostszego! W trakcie trwania promocji zamów 
pompę marki alpha innotec i zyskaj 5000 zł netto!

Promocja trwa od 1 czerwca do 30 września 2017 r.  
Więcej szczegółów na naszej stronie 
www.alpha-innotec.pl

Zamów i zyskaj 5000 zł netto!
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powinna wynosić 60-120 l. Jeśli chcemy mieć ciepłej 
wody pod dostatkiem, powinniśmy przewidzieć 30–60 l  
na osobę, czyli dla czteroosobowej rodziny potrzeb-
ny jest zasobnik o pojemności 120-240 l. 

…bez wbudowanego zbiornika (tzw. „nadstawka”) 
Polecana jest do domów poddawanych termomoder-
nizacji, ponieważ umożliwia podłączenie do niej zbior-
nika już istniejącego. W tym przypadku trzeba zwrócić 
uwagę, do jakiej maksymalnej pojemności zbiornika, 
jest dostosowana wybrana pompa ciepła, aby jej moc 

grzewcza była wystarczająca. Większość z dostępnych 
pomp „nadstawkowych” może współpracować ze zbior-
nikami do maksymalnej pojemności 300 litrów. 
Oprócz zastosowania w obiektach po termomoderniza-
cji pompa „nadstawkowa” może stanowić rozwiązanie 
problemu związanego z niskim pomieszczeniem o nie-
typowych wymiarach, do którego nie zmieści się pompa 
kompaktowa z wbudowanym zbiornikiem, która zazwy-
czaj ma około 1,8-2,0 m wysokości. W tym przypadku 
pompę „nadstawkową” o wymiarach np. 0,6 x 0,6 x 0,5 
m możemy zmieścić praktycznie wszędzie i do rozwią-
zania pozostaje tylko kwestia umiejscowienia, znacz-
nie niższego od pompy kompaktowej, zbiornika (rys. 3).

Różne rozwiązania ze względu na 
charakter czerpanego powietrza 

Ze względu na sposób doprowadzenia powietrza mo-
żemy wyróżnić pompy ciepła zasilane wyłącznie po-
wietrzem obiegowym (czerpanym z pomieszczenia,  
w którym zainstalowana jest pompa ciepła) oraz pom-
py zasilane powietrzem zewnętrznym i powietrzem 
doprowadzanym kanałami z pomieszczeń budynku.

Na powietrze obiegowe. Idealnym źródłem powie-
trza potrzebnego do działania pompy ciepła na po-
wietrze obiegowe są pomieszczenia, w których wystę-
puje tzw. ciepło odpadowe, np. pralnie lub suszarnie. 
W praktyce, do ustawienia pompy ciepła, najczęściej 
wybierane jest pomieszczenie tzw. gospodarcze lub 
kotłowni. Jest to najprostszy sposób instalacji pom-
py ciepła do c.w.u., który nie wymaga prowadzenia 
specjalnych kanałów wentylacyjnych, a montaż po-
lega na podłączeniu urządzenia do „gniazdka” i wy-
konaniu prostych ustawień w sterowniku.

http://www.alpha-innotec.pl
http://www.instalreporter.pl


Na powietrze zewnętrzne lub „mokre”. Drugi ro-
dzaj obejmuje pompy ciepła z kanałami doprowa-
dzającymi powietrze usuwane z pomieszczeń tzw. 
„mokrych” w budynku lub powietrze zewnętrzne 
(rys. 4). Są to pompy ciepła, które zazwyczaj mogą 
pracować również przy ujemnych wartościach tem-
peratury powietrza (najczęściej do -10°C). W ciągu 
kilku tygodni w roku, gdy temperatura powietrza ze-
wnętrznego spada poniżej -10°C, przepustnica za-
myka kanał doprowadzający powietrze z zewnątrz  
i przełącza na dopływ powietrza z pomieszczeń we-
wnątrz budynku. W tym przypadku pompa ciepła ma 
możliwość wykorzystywania powietrza zewnętrzne-
go, powietrza otaczającego urządzenie lub powietrza  
z sąsiednich pomieszczeń, a system wykonuje się 
dzięki zastosowaniu różnego rodzaju akcesoriów wen-
tylacyjnych (rur spiro, rur al.-flex, czerpni, trójników  
z przepustnicą itp.). Dzięki temu, że urządzenie może 
prawie przez cały rok korzystać z darmowego źró-
dła energii, jakim jest powietrze zewnętrzne, łącz-
ny koszt produkcji energii cieplnej na potrzeby c.o.  
i c.w.u., jest w tym przypadku niższy. 

Pompa ciepła a otoczenie, 
w którym pracuje 

Jednym z efektów pracy pomp ciepła do c.w.u. jest 
obniżenie temperatury powietrza przepływającego 
przez urządzenie. Takie darmowe schłodzone po-
wietrze można wykorzystywać w pomieszczeniach 
typu spiżarnie lub schowki, pod warunkiem, że po-
wietrze usuwane nie zawiera zanieczyszczeń. W przy-
padku gdy pompa pracuje w systemie z kanałami 
doprowadzającymi powietrze z pomieszczeń tzw. 
„mokrych” czyli z łazienek, garderoby i kuchni, nie 
zaleca się wdmuchiwania powietrza schłodzonego 
do salonu czy sypialni, przede wszystkim ze wzglę-
du na zapach. 
Większość kompaktowych pomp ciepła z wbudo-
wanym zasobnikiem c.w.u. ma wbudowaną wężow-
nicę w zbiorniku. Zastosowanie wężownicy pozwa-
la na pełną integrację z istniejącymi już instalacjami 
grzewczymi i wspomaganie produkcji c.w.u przez ze-
wnętrzne źródło ciepła np. kolektory słoneczne czy 
istniejący kocioł c.o. Systemy te są konkurencyjne 
dla typowych układów wentylacji z rekuperacją do 
domów jednorodzinnych, ponieważ spełniają nie tyl-
ko funkcję wentylacji, ale również produkcji ciepłej 
wody użytkowej, a ponadto nie występuje w nich ry-
zyko rozwinięcia się bakterii chorobotwórczych w ka-
nałach wentylacyjnych. W porównaniu do kolekto-
rów słonecznych pompy ciepła do produkcji c.w.u. 

4  Akcesoria wentylacyjne do pomp ciepła do c.w.u

Zaletą pomp ciepła z kanałami dopro-
wadzającymi powietrze z pomiesz-
czeń wewnętrznych jest komfort wen-
tylacji mechanicznej budynku. Należy 
jednak pamiętać, że jest to wenty-
lacja mechaniczna wywiewna (wen-
tylator zasysa powietrze z budynku, 
które jest następnie wyrzucane na 
zewnątrz), więc aby nie dopuścić do 
podciśnienia, musimy zapewnić sta-
ły dopływ świeżego powietrza z ze-
wnątrz, poprzez montaż nawiewni-
ków ściennych lub okiennych.
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całorocznie zapewniają ciepłą wodę użytkową bez 
względu na pogodę i porę roku. Dodatkowymi atu-
tami, przemawiającym na korzyść pompy ciepła do 
c.w.u są: niższa cena, łatwiejsza instalacja, możli-
wość łatwego wyłączenia, gdy np. wyjeżdżamy i cie-
pła woda nie jest nam potrzebna.

Optymalne miejsce montażu

Pompy ciepła do c.w.u. montuje się wewnątrz bu-
dynku w pomieszczeniach, w których utrzymywa-
na jest temperatura pomiędzy 5 a 35°C z dostępem 
do energii elektrycznej i z możliwością odprowadze-
nia kondensatu. Pompę ciepła do c.w.u. na powie-
trze obiegowe najczęściej montuje się przy ścianie, 
w pomieszczeniu gospodarczym takim, jak: kotłow-
nia, pralnia, suszarnia, garaż. Pompa ciepła z kana-
łami doprowadzającymi powietrze wewnętrzne lub 
zewnętrzne może być zamontowana, w każdego ro-
dzaju pomieszczeniu z wyjątkiem salonu i sypialni (ze 
względu na możliwy hałas), przy ścianie zewnętrznej, 
co daje możliwość poprowadzenia kanałów wentyla-
cyjnych i odprowadzenia nadmiaru powietrza schło-
dzonego na zewnątrz. Optymalną lokalizację pompy 
ciepła w tym przypadku, ustala się w oparciu o naj-
mniejszą możliwą odległość od pomieszczeń tzw. 
„mokrych” czyli od łazienek, kuchni, garderoby, żeby 
skrócić długość kanałów wentylacyjnych.

Możliwości automatyki, 
czyli opcje pracy

Sterowniki pomp ciepła do c.w.u są zazwyczaj bardzo 
proste. Te wbudowane w pompie ciepła mają ustawie-
nia fabryczne, które umożliwiają pracę od momentu 
uruchomienia urządzenia. Jednak w celu osiągnięcia 
optymalnych parametrów pracy i użyteczności syste-
mu, ustawienia fabryczne powinny być dostosowane 
do indywidualnych preferencji użytkownika. 
Nową funkcją, która pojawiła się w ostatnich latach 
w tego typu urządzeniach jest możliwość dostoso-

wania pracy urządzenia względem produkcji ener-
gii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej. Pozosta-
łe ustawienia serwisowe dają możliwość ustawienia 
pracy względem taryf energetycznych, czasowego 
przegrzewu wody przeciw Legionelli, nastawy mini-
malnego przepływu powietrza i minimalnej tempe-
ratury, przy której sprężarka pracuje, maksymalnej 
liczby godzin pracy ciągłej, sterowanie przekaźnikiem, 
który uruchomi pracę dodatkowego źródła ciepła lub 
sterowanie zaworem trójdrogowym, który aktywu-
je trójdrogową przepustnicę po stronie poboru lub 
wydmuchu powietrza, która np. może wprowadzić 
zimne powietrze wylotowe do pomieszczenia, któ-
re wymaga chłodzenia. 

Atrakcyjna cena, łatwość obsługi, szybka oraz prosta 
instalacja powoduje, że pompy ciepła służące przy-
gotowaniu ciepłej wody użytkowej, stają się dziś co-
raz bardziej popularne. Wyjątkowo tanie źródło cie-
płej wody, zapewnienie wentylacji mechanicznej oraz 
możliwość wykorzystania chłodnego powietrza pro-
dukowanego przez to urządzenie to zalety, które spra-
wią, iż pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej będą 
coraz częściej pojawiać się zarówno w budynkach no-
wych, jak i poddawanych termomodernizacji.

Regulatory pomp ciepła, pozwala-
ją na sterownie urządzeniem w trybie 
ręcznym lub automatycznym. Główną 
ich funkcją jest regulacja wydajności 
wentylatora (najczęściej w trzech try-
bach), programowanie czasowe wen-
tylatora, nastawa maksymalnej tem-
peratury ciepłej wody użytkowej oraz 
ustawienia związane z możliwością 
załączania się wbudowanej grzałki 
elektrycznej (np. do przegrzewu wody 
przeciw bakteriom Legionella) lub ze-
wnętrznego źródła ciepła. 

ENERGIA DO ŻYCIA

 Z MOCY NATURY

Czerpiemy moc z natury, aby dać Ci idealne ciepło. Nasze pompy ciepła ogrzeją 
lub schłodzą Twój dom, wykorzystując energię zawartą w ziemi, wodzie
 lub powietrzu, w sposób przyjazny dla środowiska i Twojego portfela.

Wyzwalamy ENERGIĘ DO ŻYCIA

Więcej informacji na www.nibe.pl

www.nibe.plA
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Pompy ciepła typu WWK marki STIEBEL ELTRON 
mogą zaoszczędzić do 70% kosztów energii do ogrze-
wania wody użytkowej, przy wykorzystaniu ciepła  
z otoczenia. fakt, że centralny system grzewczy jest 
zwykle nieczynny w cieplejszych miesiącach roku, 
zwiększa ogólną sprawność systemu.
WWK 221/301 electronic to najnowsza konstrukcja 
kompaktowych pomp ciepła do ogrzewania wody 
użytkowej. Urządzenia są dostępne w dwóch wiel-
kościach zbiorników: 220 i 300 litrów. Mają stalowy 
zbiornik ze specjalną emalią wewnątrz, dodatkowo 

zabezpieczony całkowicie bezobsługową, tytanową 
anodą ochronną. Nowa jednostka sterująca z wyświe-
tlaczem LCD oferuje wysoki komfort pracy. Informa-
cje mogą być odczytywane bezpośrednio, np. aktu-
alnie dostępna ilość podmieszanej wody przy 40°C. 
Do podgrzania wody pompy wykorzystują energię 
zawartą w powietrzu wewnętrznym np. powietrze 
z pralni, suszarni, pomieszczenia technicznego lub 
z powietrza zewnętrznego w zakresie -5°C do 35°C. 
Temperatura ciepłej wody użytkowej może być re-
gulowana bezstopniowo w zakresie od 20 do 65°C. 

Jakość nie jest dziełem przypadku. Pompy ciepła do c.w.u. marki Stiebel Eltron to 
najwyższa technologia i innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne na miarę XXI wieku. 
Przystępne cenowo, gwarantują wydajne, przyjazne dla środowiska i efektywne cały 
rok rozwiązanie do przygotowania ciepłej wody w oparciu o odnawialne źródła energii.

Modele wentylacyjne  
pomp ciepła WWK do c.w.u.

Ciekawa propozycja Stiebel eltron do odzysku ciepła

W pompach WWK 221/301 electronic dodatkową opcją jest możliwość podłączenia ka-
nałów wentylacyjnych i wykorzystania powietrza zewnętrznego (nawet w tempera-
turze do -8°C) jako źródła ciepła. Kanały wlotu i wylotu powietrza mogą być zamonto-
wane poziomo i/lub pionowo. Tak więc WWK 221/301 electronic oferuje maksymalną 
elastyczność, jeśli chodzi o instalację i aranżację przestrzeni w kotłowni lub innym 
miejscu, np. w pomieszczeniu gospodarczym.

http://www.instalreporter.pl
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Maksymalna temperatura c.w.u. w trybie pracy pom-
py ciepła wynosi aż 65°C. Urządzenia są przeznaczo-
ne do zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową kilku 
punktów poboru. Mają niezbędne zabezpieczenia 
oraz dodatkową grzałkę elektryczną o mocy 1,5 kW 
do szybkiego/komfortowego lub awaryjnego dogrze-
wania wody. Pompa ciepła WWK 301 electronic SOL 
wyposażona jest dodatkowo w gładkorurowy wy-
miennik ciepła umożliwiający podłączenie dodat-
kowego źródła ciepła np. kotła grzewczego, kolek-
torów słonecznych. 
Pompy ciepła serii WWK 221/301/301 SOL electro-
nic wyposażono w króćce przyłączeniowe umożli-

wiające podłączenie kanałów powietrznych z boku 
lub/i z góry urządzenia. Mogą współpracować z in-
stalacją fotowoltaiczną oraz umożliwiają podgrzewa-
nie wody użytkowej w tańszej taryfie energetycznej. 
Pompy używają wentylatora do bezobsługowego 
pozyskania ciepła z otoczenia, np. z kotłowni. Tak 
uzyskana energia służy do efektywnego ogrzewania 
wody użytkowej, a jej pobranie z pomieszczenia 
wpływa niezwykle korzystnie na osuszanie powie-
trza wewnętrznego, zabezpiecza przed wilgocią oraz 
pomaga zachować prawidłowy klimat budynku. 
Wszystkie pompy ciepła WWK są gotowe do 
podłączenia i bezproblemowej instalacji.

r
e

k
l

a
m

a

Stiebel Eltron-Polska Sp. z o.o.
ul. Działkowa 2, 02-234 Warszawa
tel. 22 609 20 30, faks 22 609 20 29
www.stiebel-eltron.pl

Bezkonkurencyjna technologia 
zasobnikowych pomp ciepła Stiebel Eltron

Czujnik całkujący. W pompach ciepła WWK temperatura nie jest 
mierzona tylko w jednym punkcie. Pompy wyposażone są w inteli-
gentnie wykorzystywany czujnik całkujący, który mierzy temperaturę  
w wielu punktach na całej wysokości zasobnika. Dzięki temu inno-
wacja Stiebel Eltron o ilości dyspozycyjnej wody podmieszanej jest 
niezwykle wiarygodna.
Skraplacz ROLLBOND. Cały typoszereg pomp ciepła WWK ma 
unikalną konstrukcję skraplacza: w kształcie szerokiej taśmy montowa-
nej na zasobniku ze specjalnym systemem sprężyn (amortyzatorów) 
zapewniających stały kontakt skraplacza z zasobnikiem c.w.u. przy 
zmianach rozszerzalności cieplnej materiałów. Skraplacz jest efek-
tywny energetycznie: zintegrowany całkujący czujnik temperatury 
oraz specjalna pasta pomiędzy skraplaczem i zasobnikiem zapew-
nia optymalny transfer ciepła. Jest również bezpieczny, ponieważ nie 
ma kontaktu ze świeżą wodą.

Duża wydajność – szybki czas 
ogrzewania wody

Pompa HPI-4 charakteryzuje się ponadprzeciętnymi wła-
ściwościami grzewczymi. Dzięki dużej mocy grzewczej 
dochodzącej do 4 kW oraz wysokiemu współczynnikowi 
COP 3,8 (A20/W35) w sposób oszczędny podgrzewa wodę  

w czasie nawet 30-50% krótszym od większości tego typu 
urządzeń dostępnych na rynku. Pompa umożliwia bar-
dzo szybkie przygotowanie gorącej wody w gospodar-
stwie domowym – orientacyjny czas podgrzewania 200 
litrów wody od 15°C do 45°C przy temperaturze powie-
trza na poziomie 20°C wynosi tylko 2,5 godziny! Dosko-
nale nadaje się również do stosowania w pensjonatach, 

Firma KOSPEL od 25 lat specjalizuje się w produkcji podgrzewaczy wody.  
W listopadzie 2014 roku uruchomiła produkcję pomp ciepła. Pierwszym 
modelem jest pompa do podgrzewania wody użytkowej HPI-4.

KOSPEL HPI-4  
– pompa ciepła do 
podgrzewania c.w.u.

http://www.instalreporter.pl
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hotelach czy restauracjach, gdzie potrzebne są znacz-
nie większe ilości ciepłej wody – przykładowo zasobnik 
o pojemności 400 l zostanie nagrzany już w ok. 5 godzin.

Współpraca z istniejącym 
zasobnikiem c.w.u.

Pompa ciepła firmy KOSPEL może być podłączona 
do dowolnego zasobnika c.w.u. zarówno w nowej, jak  
i w modernizowanej instalacji. Nie wymaga wolnej wę-
żownicy w zbiorniku, gdyż ma wbudowany wymiennik 
ciepła. Podłączamy ją bezpośrednio do wody użytko-
wej w zasobniku c.w.u. Odpowiednim miejscem mon-
tażu jest pomieszczenie gospodarcze lub kotłownia. 
Pompa ciepła ogrzewając wodę może jednocześnie 

chłodzić oraz osuszać powietrze w pomieszczeniach, 
w których znajduje się wlot i wylot powietrza.

Inteligentne sterowanie

Pompa HPI-4 jest fabrycznie gotowa do pracy bez  
konieczności dokonywania dodatkowych ustawień. 
Elektroniczny układ sterowania mierzy konieczne pa-
rametry i optymalnie reguluje pracę sprężarki i zawo-
ru rozprężnego. Użytkownik ma możliwość ustawie-
nia najistotniejszych parametrów: temperatury wody 
w zasobniku (zakres regulacji mieści się w przedzia-
le 20-55°C) oraz minimalnej temperatury powietrza, 
od której działa pompa (zakres regulacji mieści się  
w przedziale 5-15°C). Do pompy można podłączyć do-
datkowy programator czasowy, ma ona również możli-
wość załączania urządzenia podrzędnego (np. grzałki).
Warto również wspomnieć, że pompa ciepła ogrzewa-
jąc wodę, jednocześnie chłodzi i osusza powietrze w po-
mieszczeniach, w których znajduje się wlot i wylot po-
wietrza. Dzięki temu może spełniać funkcję klimatyzacji.

Niezawodna konstrukcja i trwałe 
podzespoły

Pompa ciepła firmy KOSPEL jest wyposażona w skra-
placz współosiowy, co umożliwia bezpośrednie pod-

KOSPEL S.A.
ul. Olchowa 1, 75-136 Koszalin
tel. 94 346 04 32, infolinia 801 011 225
faks 94 346 33 70
info@kospel.pl, www.kospel.pl

r
e

k
l

a
m

a

grzewanie wody użytkowej z maksymalną sprawno-
ścią. Pompa produkowana jest ze szczególną dbałością 
o jakość wykonania i niezawodność zastosowanych 
podzespołów. Wyposażona jest w sprężarkę rotacyj-
ną, wielorzędowy parownik o dużej powierzchni wy-
miany oraz elektroniczny zawór rozprężny. Podczas 
użytkowania pompy istotny jest poziom hałasu, dla-
tego w pompie HPI-4 zamontowano cichobieżny wen-
tylator i odpowiednio uszczelniono obudowę. Waż-
nym elementem jest również zabezpieczenie pa- 
rownika filtrem powietrza, który chroni go przed za-
nieczyszczeniami. Wydłuża to dodatkowo żywotność 
układu i gwarantuje utrzymanie sprawności podczas 
wieloletniej eksploatacji.

http://www.instalreporter.pl
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Większa świadomość zagrożeń wynikających 
z zanieczyszczeń powietrza powoduje wzrost zna-
czenia i popularności rozwiązań grzewczych, któ-
re wykorzystują odnawialne źródła energii. Dlate-
go marka Junkers-Bosch wprowadza na rynek 

kolejną generację łatwych w montażu i obsłudze, 
a także wyjątkowo efektywnych pomp ciepła do 
przygotowania ciepłej wody użytkowej w domu. 
Bosch Compress 4000 i 5000 DW z 1 kWh energii 
elektrycznej potrafią wygenerować nawet 3 kWh 

Nowe pompy ciepła Bosch Compress 4000 DW i 5000 DW to praktyczne i oszczędne 
urządzenia, które zapewnią ciepłą wodę użytkową w całym domu o każdej porze 
roku. Powietrzna pompa Bosch to najtańszy sposób na podgrzewanie wody  
w gospodarstwie domowym - oszczędności sięgają nawet 70%. Nowe modele  
pomp ciepła do c.w.u. można połączyć z innymi źródłami energii, uzyskując 
ekologiczną i bardzo efektywną instalację grzewczą.

Nowe pompy ciepła do c.w.u. 
marki Junkers-Bosch

Oszczędzaj do 70% na przygotowaniu ciepłej wody w domu

energii cieplnej, która następnie wykorzystywana 
jest do zapewnienia odpowiedniej temperatury cie-
płej wody. Te dodatkowe 2 kWh to bezpłatna ener-
gia, którą pompa ciepła generuje z otaczającego ją 
powietrza, co pozwala na duże oszczędności wy-
datków eksploatacyjnych.

Efektywna współpraca z innymi 
źródłami ciepła

Nowe modele pomp mogą pracować samodzielnie, 
ale trzy z nich – dzięki wbudowanej w zasobnik wę-
żownicy o dużej powierzchni 1 m2 – doskonale na-

Bosch Compress 
4000 DW CS4000DW 

200-1 CFI

Bosch Compress 
4000 DW CS4000DW 

250-1 FI

Bosch Compress 
4000 DW CS4000DW 

250-1 CFI

Bosch Compress 
5000 DW CS5000DW 

270-3 CFO
Deklarowany profil 

obciążeń L XL XL XL

Współczynnik 
wydajności COP 2,5 2,81 2,83 2,95

Temp. robocza 
powietrza 5÷35°C 5÷35°C 5÷35°C -10÷35°C

Pojemność 
podgrzewacza 

pojemnościowego 
c.w.u.

200 l 250 l 250 l 270 l

Maksymalna temp. 
c.w.u. z grzałką 

elektryczną /bez 
grzałki elektrycznej

70/60°C 70/60° 70/60°C 70/60°C
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tury w całym zasobniku. Maksymalna temperatura, 
którą można uzyskać przy podgrzewaniu wyłącznie 
pompą ciepła to aż 60°C.

Pobór powietrza spoza budynku 
i chłodzenie pomieszczeń w lecie

Do wszystkich pomp ciepła można podłączyć ka-
nały powietrzne o wymiarze 160 mm, dzięki cze-
mu powietrze może być pobierane z dowolnego 
miejsca np. spoza budynku, z pomieszczeń sąsia-
dujących lub z pomieszczenia, w którym ustawio-
ne jest urządzenie. Dodatkowo schłodzone przez 
pompę ciepła powietrze, może być wykorzystane 
do chłodzenia wybranych pomieszczeń. W urządze-
niach pojemności 200 i 250 litrów dostępne są dwa 
biegi wentylatora, które pozwalają pokonać opory 
powietrza w kanałach do 30 m w linii prostej, na-
tomiast wersja 270 ma 3 biegi. Na najwyższym bie-
gu Bosch Compress 5000 DW może pokonać opory  
w kanałach o długości 70 m.

Czytelny panel sterowania 
i gwarancja do 5 lat

Panel sterowania wyposażony jest w duży, czytelny 
wyświetlacz LCD. Wśród wielu funkcji oferowanych 
przez regulator możliwe jest ustawienie: programu 
tygodniowego pracy, programu wakacyjnego, try-
bu dezynfekcji termicznej oraz sprawdzenie zuży-
cia energii i temperatury pracy.
Urządzenia są niezawodne – marka Junkers-Bosch 
objęła je gwarancją do 5 lat.

dają się też do współpracy z innymi źródłami ciepła: 
kotłem gazowym, olejowym, kotłem na paliwo stałe 
lub instalacją kolektorów słonecznych. 
Podłączenie dodatkowego źródła ciepła jest niezwy-
kle proste, ponieważ wygląda tak samo jak podłą-
czenie zwykłego zasobnika do ciepłej wody. Wyko-
rzystanie instalacji fotowoltaicznej do wytwarzania 
prądu wykorzystywanego przez pompę pozwala uzy-
skać niezwykle wydajny i ekologiczny system pod-
grzewania ciepłej wody.

Cztery nowe modele

Nowa linia pomp ciepła to cztery modele Bosch Com-
press 4000 DW CW4000 DW 250-1 fI z zasobnikiem 250 l  
oraz trzy modele z zasobnikami o różnej pojemności 
wyposażonymi w dodatkową wężownicę: Bosch Com-
press 5000 DW CW5000DW 270-3CfO (zasobnik 260 l); 
Bosch Compress 4000 DW CW4000DW 250-1 CfI (250 l)  
i Bosch Compress 4000 DW CW4000DW 200-1 CfI (200 l).

Oprócz pojemności zasobników urządzenia różni 
przede wszystkim zakres temperatury pracy. Pompa 
ciepła Bosch Compress 5000 DW pracuje do tempe-
ratury powietrza -10°C, a pozostałe modele do 5°C. 
W zależności od modelu efektywność (współczyn-
nik COP) działania pompy, mierzona wg obowiązu-
jącej normy EN-PN 16147 (dla A7/W10-53), może się-
gać nawet 2,95. 
Każda z pomp ciepła wyposażona jest w zasobnik 
pokryty termoglazurą, zabezpieczony anodą. W cza-
sie podgrzewania wody zasobnik ładowany jest war-
stwowo, co pozwala na uzyskanie równiej tempera-

Robert Bosch Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
infolinia: 801 600 801, www.junkers.pl, junkers-infolinia@pl.bosch.com
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Bosch Compress 4000 DW 
z podgrzewaczem o poj. 200 l i 250 l

▶  przeznaczona dla mniejszych gospodarstw  
domowych

▶  wysoka wydajność dzięki wykorzystaniu energii  
ze źródeł odnawialnych (COP na poziomie  
odpowiednio 2,83 (250 l) i 2,5 (200 l))

▶  idealne rozwiązanie do modernizacji i poprawy  
wydajności energetycznej istniejącej instalacji

▶  łatwy transport ze względu na mniejsze  
rozmiary

▶  boczne kanały powietrza ułatwiają montaż  
w niskich pomieszczeniach

▶  wbudowany wymiennik ciepła do podłączenia  
dodatkowych źródeł ciepła lub solarnej instalacji 
grzewczej

▶  nie są konieczne kanały powietrzne dzięki  
wykorzystaniu powietrza wewnętrznego

Bosch Compress 5000 DW
z podgrzewaczem o poj. 270 l

▶  pokrywa wyższe zapotrzebowanie na c.w.u.
▶  wysoka wydajność; współczynnik COP na poziomie 

2,95
▶  możliwość łączenia z innymi źródłami ciepła (kotły 

gazowe, olejowe, instalacje solarne,  
fotowoltaiczne), możliwość zasilania pompy  
prądem z własnej instalacji fotowoltaicznej

▶  zasysanie powietrza wewnętrznego  
i zewnętrznego

A XLAXL

* 

* Cykl XL z podgrzewaczem 250 l; cykl L z podgrzewaczem 200 l.

Czy wiesz, że ... 
Koszt zakupu pompy ciepła

Bosch Compress 
4000 DW i 5000 DW zwraca się

już po około 5 latach
użytkowania, dzięki niskim 

kosztom eksploatacji? 
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Promocja Prandelli – 
powerbank w prezencie 

Przy zakupie palety rury wielowarstwowej PEX/AL/
PEX lub PERT/AL/PERT otrzymasz powerbank Ada-
ta. Pojemność tego urządzenia to aż 20 000 mAh, 
ma dwa wyjścia USB oraz wyświetlacz informujący 
o poziomie naładowania. Okres trwania promocji: 
13.06.- 14.07.2017.
Rury wielowarstwowe Prandelli dostępne są w na-
stępujących średnicach:
– PE-X/Al/PE-X – 16-63 mm,
– PE-RT/Al/PE-RT – 16-20 mm.
Do rur producent oferuje także 3 rodzaje dopasowa-
nych złączek systemowych:
– zaprasowywane – typ Pf i PfM,
– skręcane – typ CM.
Więcej

www.prandelli.pl 

  PROMOCJA   

Powerbank   
20000 mAh 
  

   

    Przy zakupie palety rury       

  Promocja trwa do 14.07.2017. Regulamin dostępny na stronie: 

 PEX/AL/PEX     lub    PERT/AL/PERT 

 otrzymasz  
 gratis 

 3000 
metrów 

SPRAWDŹ SPRAWDŹ 

http://www.instalreporter.pl
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Zdalny nadzór instalacji
Pompy ze sterownikiem firmy gECO (modele PCWU 
2,5kW oraz podgrzewacze z zasobnikiem PCWU 
2,3kW) mają możliwość, po dokupieniu modułu inter-
netowego EKO-LAN, zdalnego sterowania przez plat-
formę ekontrol.pl oraz w najbliższej przyszłości po-
przez aplikację mobilną w systemie Android lub iOS. 
Poprzez przeglądarkę internetową odwzorowana zo-
staje praca nadzorowanej instalacji pompy ciepła –  
w formie animowanego schematu ze wskazaniem 
chwilowych stanów pracy i mierzonej w układzie 
temperatury. System EKONTROL umożliwia zdal-

ną obsługę sterownika przez wprowadzanie nastaw 
niemal wszystkich parametrów eksploatacyjnych.

Możliwość współpracy z instalacją fotowoltaiczną
funkcja PV Ready odpowiada za ekonomiczną i po-
prawną pracę pompy ciepła zasilanej z instalacji fo-
towoltaicznej. W przypadku wytworzenia odpowied-
niego poziomu mocy elektrycznej przez instalację 
fotowoltaiczną oraz wysterowania pompy ciepła 
przez inwerter fotowoltaiczny, pompa ciepła zmie-
nia automatycznie nastawy dotyczące maksymal-
nej temperatury wody. Jest to funkcja przygotowana 

Firma HEWALEX od kilku lat jest liderem sprzedaży pomp ciepła dedykowanych 
ogrzewaniu wody użytkowej, ogrzewaniu i chłodzeniu budynków oraz wody 
basenowej. Każdy potencjalny użytkownik pompy ciepła HEWALEX znajdzie 
w naszej ofercie urządzenie spełniające jego wymagania. Posiadamy zarówno 
urządzenia bez wbudowanego zasobnika, pompy ciepła z zabudowanymi  
na zasobniku wody użytkowej ze stali emaliowanej czy na zasobnikach  
z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. 

Pompy ciepła 
HEWALEX do wody 
użytkowej

http://www.instalreporter.pl


35s t r.0 6 / 2 0 1 7
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

zwłaszcza dla inwestorów, którym zależy na mak-
symalnym zużyciu wyprodukowanej energii elek-
trycznej w czasie rzeczywistym. funkcja dostępna 
w opcjach ze sterownikiem gECO.

Króciec przyłączeniowy zmniejszający koszty 
– WZÓR ZASTRZEŻONY HEWALEX
Króciec ma dwa zadania – przyspieszyć montaż pom-
py ciepła PCWU 2,5kW (wystarczy odkręcić właz rewi-
zyjny i wstawić nowy z przygotowanymi już dyszami, 
które wpinamy do pompy ciepła) oraz obniżyć koszty 
i podnieść komfort eksploatacji poprzez nie miesza-
nie wody zimnej napływającej do zasobnika z wodą 
już podgrzaną. Im dłuższy czas pompa ciepła będzie 
pracować na wodzie zimnej, tym koszty wytworzenia 
energii cieplnej do podgrzania całego zasobnika będą 
niższe. Dodatkowo układ pozwala zachować najbar-
dziej optymalny rozkład temperatury wody w zasob-
niku, co znacząco wpływa na komfort użytkowania.
 
Najlepszy współczynnik jakość/cena
W czasie produkcji zwracamy szczególną uwagę na 
każdy element pompy ciepła – dzięki temu nasze 
urządzenia pracują bezawaryjnie przez wiele lat. Ni-
skie koszty ogrzewania wody użytkowej stanowią 
ciekawą alternatywę do innych źródeł grzewczych, 
jednocześnie stawiając firmę Hewalex jako lidera na 
polskim rynku dostarczanych rozwiązań w tej bran-
ży. Porównując urządzenia Hewalex z proponowa-
nymi przez konkurencję, warto zastanowić się nad 
kosztami eksploatacji w zakładanym 15-letnim ho-
ryzoncie czasowym. Różnica w kosztach rocznych 
to prawie 400 zł rocznie w porównaniu do jednego  
z najbardziej popularnych modeli – oczywiście na 
korzyść naszego urządzenia.

 5-letnia gwarancja
Pompy ciepła z zasobnikami emaliowanymi są ob-
jęte szczególnie korzystnymi warunkami gwarancji. 
Standardowy okres gwarancji dla całego urządzenia 
(moduł pompy ciepła i podgrzewacz wraz z osprzę-
tem) wynosi 4 lata. Nie są tu wymagane żadne dodat-
kowe formalności lub odpłatność. Po zarejestrowa-
niu urządzenia przez użytkownika, okres gwarancji 
zostaje przedłużony do 5 lat. Warunki gwarancji dla 
pomp ciepła Hewalex PCCO z podgrzewaczem ema-
liowanym (seria eK) wykraczają poza standardo-
we warunki spotykane na rynku: zazwyczaj 2-3 lata  
z ewentualnym odpłatnym przedłużeniem.

Tysiące urządzeń na polskim rynku 
Duża część naszych urządzeń pracuje bezawaryjnie na-
wet od 7 lat. Od tego czasu poczyniliśmy wiele mody-
fikacji pozwalających na osiągnięcie jeszcze lepszych 
współczynników wydajności urządzenia. Pompy ciepła 
mają najwyższe możliwe klasy energetyczne wg. rozpo-
rządzenia komisji europejskiej dotyczącej eco-design. 

Pompa ciepła do istniejącego zasobnika
Modułowa budowy pompy ciepła PCWU 2,5kW daje 
szereg możliwości zastosowania. Współpraca pompy 
ciepła może odbywać się zarówno z nowym, jak i ist-
niejącym w budynku podgrzewaczem wody. W zależ-
ności od liczby wężownic podgrzewacza, współpra-
ca pompy ciepła może odbywać się tylko z kotłem 
grzewczym lub też dodatkowo z instalacją solarną. 
Zalecana pojemność podgrzewania wody: od 100 do 
500 litrów. Pompa ciepła powinna być podłączona 
nie do wężownicy grzejnej, a podgrzewać bezpośred-
nio wodę gromadzoną w podgrzewaczu. Zapewnia 
to wysoką efektywność i wydajność prac.
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HEWALEX Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Słowackiego 33,
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. (32) 214 17 10, faks (32) 214 50 04
hewalex@hewalex.pl, www.hewalex.pl

Standardowe podłączenie pompy ciepła do podgrzewacza 

Podłączenie pompy ciepła do podgrzewacza z Króćcem ZP 

http://www.instalreporter.pl
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popularnych w naszym kraju przepływowych pod-
grzewaczy wody. Prosta instalacja oraz 5-letnia gwa-
rancja to kolejne zalety tego urządzenia.

HPW 
gdy zapotrzebowanie na c.w.u jest duże, jedną  
z propozycji jest pompa ciepłą HPW z zasobnikiem 
o pojemności 260 l. Producent zastosował tu jedno-
płaszczyznowy układ wężownic, dzięki czemu wyko-
rzystać można całą kubaturę zasobnika. 

HPW Premium
gdy potrzeba ciepłej wody jest duża, a użytkownik 
chce mieć gwarancję, że nie pochłonie to dużo ener-

gii i pieniędzy, warto wybrać model HPW Premium 
z zasobnikiem aż 300 litrów. To najnowocześniejsza 
pompa w rodzinie Rickenbacher, która charaktery-
zuje się innowacyjnym sterownikiem z wbudowa-
nym czujnikiem ruchu, dzięki czemu zmiany nasta-
wy urządzenia wykonuje się za pomocą ruchu ręki. 
Dodatkowa wężownica do podłączenia alternatyw-
nego urządzenia grzewczego oraz nowoczesny i es-
tetyczny wygląd urządzenia to kolejne jego cechy.

Wszystkie pompy ciepła Rickenbacher, poza dużą 
wydajnością i wysoką sprawnością, wyróżniają się 
łatwym montażem, eleganckim designem i prostą 
obsługą. Nie wymagają one również skomplikowa-

W dzisiejszych czasach nie wystarczy, aby urządze-
nie oferowało tylko stały i nieograniczony dostęp do cie-
płej wody użytkowej. Pompa musi być również energo-
oszczędna i przyjazna środowisku naturalnemu, a także 
proponować szereg dodatkowych możliwości. Dokład-
nie takie wymagania spełniają nowoczesne pompy cie-
pła HP, HPW i HPW Premium marki Rickenbacher.

Trzy modele urządzeń

Pompy ciepła Rickenbacher to urządzenia dostoso-
wane do wymagań instalacji dedykowanej domom 
jedno- i wielorodzinnym, małym pensjonatom, biu-
rom i niewielkim obiektom użytkowym. 

HP
Pompa Rickenbacher HP to rozwiązanie, które do-
skonale sprawdzi się w przypadku modernizacji in-
stalacji grzewczej. Urządzenie można stosować na 
dowolnym zasobniku, a jego optymalna cena, duża 
wydajność i niskie zapotrzebowanie na energię elek-
tryczną czynią z niego doskonałą alternatywę dla 

Powietrzne pompy ciepła do podgrzewania wody użytkowej HP, HPW i HPW 
Premium marki Rickenbacher zostały wprowadzone do oferty firmy Wolf kilka 
lat temu. Od tego czasu cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem zarówno 
wśród instalatorów, jak i klientów końcowych. Sukces ten zawdzięczają szeregowi 
innowacyjnych rozwiązań technicznych, które powodują, że koszt ogrzania wody 
użytkowej jest niższy, a obsługa jeszcze bardziej intuicyjna niż w wydawałoby się 
podobnych, urządzeniach tego typu obecnych na naszym rynku.

HPW Premium

HPW 

Rickenbacher – pompy ciepła do c.w.u.
Wyłącznie w ofercie Wolf Technika Grzewcza
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nych procesów konserwacyjnych, a wykorzystane do 
ich produkcji materiały stanowią gwarancję trwało-
ści i efektywności urządzeń.
Wyposażone w sprężarkę typu SCROLL, uzyskują współ-
czynnik COP do 5,0. Oznacza to, że aż 80% energii po-
chodzi z powietrza i o tyle samo można obniżyć koszty 
przygotowania c.w.u. Jednocześnie maksymalna tem-
peratura podgrzewanej wody może osiągać 70°C, co 
powoduje, że pompy ciepła Rickenbacher mogą być 
jedynym i głównym źródłem c.w.u. w budynku.
Ważne jest, że omawiane pompy ciepła mają wbu-
dowaną funkcję termicznego uzdatniania wody,  
a model HPW także atest higieniczny PZH. 

Układ powietrzny 

Z punktu widzenia użytkownika ważne jest rów-
nież, że innowacyjne urządzenia marki Rickenbacher  

w realny sposób wspomagają układ wentylacji me-
chanicznej w budynku. Urządzenia Rickenbacher 
to wyjątkowy układ powietrzny oparty o cichobież-
ny wentylator o wydajności 500 m3/h z kierownicą 
powietrza. Wentylator po stronie ssania przetłacza 
powietrze przez parownik (pozostałe elementy ukła-
du chłodniczego są zaizolowane termicznie, aby nie 
wychładzały powietrza zasysanego). Natomiast po 
stronie tłocznej wyposażony jest w kierownicę po-
wietrza tak, aby nie zostało ono wprowadzone z po-
wrotem do układu chłodniczego. Dzięki takiemu roz-
wiązaniu wyeliminowano mieszanie się powietrza 
wewnątrz urządzenia, co jest częstą przyczyną ni-
skich sprawności innych systemów. gwarantuje to 
również bardzo cichą pracę urządzenia – brak zawi-
rowań powietrza. 
W urządzeniu wyeliminowano konieczność cy-
klicznego czyszczenia parownika, dzięki zabez-
pieczeniu go filtrem siatkowym przed zasysaniem 
zabrudzonego powietrza. Dzięki temu prace kon-
serwacyjne sprowadzono wyłącznie do czyszcze-
nia filtra. Jest to rozwiązanie prostsze, wydłuża 
żywotność układu i podnosi COP w czasie wielo-
letniej eksploatacji.
Rozprowadzając kanały powietrza, warto rozważyć 
wykorzystanie ciepła odpadowego (wentylacyjne-
go) z budynku, podnosząc tym samym sprawność 
urządzenia. Ponadto można również schłodzić, osu-
szyć lub wykonać wentylację mechaniczną pomiesz-
czenia. Wykorzystując ciepło odpadowe budynku, 
nie tylko podnosimy i stabilizujemy sprawność urzą-
dzenia w ciągu roku, ale jednocześnie realizujemy 
wentylację mechaniczną – niezmiernie ważną dla 
komfortowego przebywania ludzi w pomieszcze-
niach zamkniętych.

Wolf Technika grzewcza sp. z o.o.
Sokołów, ul. Sokołowska 36, 05-806 Komorów k. Warszawy
tel. 22 720 69 01, fax 22 720 69 02
wolf@wolf-polska.pl, www.wolf-polska.pl

Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie
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HP

W dzisiejszych czasach trudno już wyobrazić 
sobie zintegrowany proces projektowania budynku, 
bez odpowiedniego oprogramowania planistyczne-
go. Trend ten stał się jeszcze bardziej zauważalny 
dzięki upowszechnieniu cyfrowego modelu budow-
lanego BIM. Podstawowym warunkiem zastosowa-
nia tej technologii jest dostępność właściwie przy-
gotowanej bazy produktowej. 

Z myślą o przyszłości: cyfrowe dane 
produktowe Viega

Z jednej strony Viega dostarcza takie dane, zgod-
nie z VDI 3805. Te regulacje określają standard prze-
chowywania wszystkich technicznych, biznesowych  
i geometrycznych informacji na temat produktów. 
Zgodnie z VDI 3805 dane produktowe Viega są skonfi-
gurowane w taki sposób, by odpowiadały przyszłym 
standardom BIM określonym w ISO 16757. Celem ISO 
16757 będzie internacjonalizacja standardów usta-
lonych w ramach VDI 3805 pod pojęciem „Struktu-
ry danych do elektronicznych katalogów produkto-
wych dla usług budowlanych”. 

Z drugiej strony Viega oferuje również krajowe, pa-
rametryczne dane Autodesk Revit do planowania 
opartego na BIM. Ta baza danych także zawiera 
odpowiednie informacje produktowe, potrzebne do 
projektowania i przetargów. 
Dane BIM są zarządzane centralnie, dzięki czemu za-
wsze pozostają aktualne. Dzięki temu projektanci  
i handlowcy mają pewność, że podczas pracy korzy-
stają z najnowszych informacji produktowych.

Przyszłość budownictwa leży w technologiach cyfrowych. Building Information 
Model (BIM) to narzędzie planistyczne, które łączy elementy projektu związane 
z różnymi branżami, w jednym wirtualnym modelu budynku. Wpływa to 
znacząco na efektywność ekonomiczną i niezawodność poszczególnych 
procesów, włączając w to fazę operacyjną. Baza danych BIM firmy Viega jest 
dostępna bezpłatnie na stronie: www.viega.com/BIM

Baza danych BIM 
firmy Viega 

Do projektowania w cyfrowym modelu budowlanym

Parametryczne dane BIM firmy Viega są używane do 
planowania w cyfrowym modelu budowlanym

http://www.instalreporter.pl
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W przypadku pompy ciepła pracującej do -10°C (kla-
sa energetyczna A), powietrze może być pobierane 
z dowolnego miejsca, zarówno z wnętrza budynku 
jak i spoza niego, ponieważ bardzo rzadko się zda-
rza, aby temperatura powietrza na zewnątrz spada-
ła poniżej tego poziomu.

Łatwa współpraca z innymi urządzeniami
grzewczymi
Automatyka sterująca pomp Logatherm WPT zosta-
ła przystosowana do współpracy z innymi źródłami 
ciepła. Przy zastosowaniu odpowiednich akceso-
riów, pompa ciepła będzie sterowała dodatkowym 
źródłem ciepła, uruchamiając je lub zatrzymując, 
gdy jest to potrzebne. Jeżeli pompa wykryje, że do-
stępna jest energia cieplna np. z kolektorów słonecz-

Pompa ciepła pobiera energię z powietrza, które 
ją otacza, lub które dostarczane jest do niej za pomo-
cą kanałów powietrznych, a następnie przekazuje ją do 
zasobnika ciepłej wody. W ten sposób woda zostaje 
podgrzana nawet do temperatury 60°C. Ten sposób 
podgrzewania wody jest średnio trzy razy tańszy niż 
ogrzewanie jej za pomocą energii elektrycznej. Dlate-
go w ofercie pomp ciepła marki Buderus pojawiły się 
cztery nowe urządzenia Logatherm WPT. Wszystkie sta-
nowią połączenie pompy ciepła z zasobnikiem c.w.u.

Dobór pompy
Wybierając model pompy należy zastanowić się, 
skąd będzie ona pobierać powietrze. Wśród nowych 

urządzeń marki Buderus do wyboru mamy trzy mo-
dele, które pracują przy temperaturze 5°C i wyższej, 
lub model, który działa efektywnie do temperatury 
nawet -10°C. Jeśli pompa Logatherm WPT ma czer-
pać powietrze z pomieszczeń, w których tempera-
tura nie spada poniżej 5°C, tj. piwnica czy podda-
sze nieużytkowe, możemy zdecydować się na jeden  
z trzech modeli oznaczonych literą l. Podobnie w sy-
tuacji, gdy łączymy pompę z innym źródłem ciepła 
np. kotłem gazowym, olejowym, stałopalnym. W tym 
wypadku przez większą część roku woda podgrze-
wana jest przez pompę ciepła. Natomiast w sezonie 
grzewczym, kiedy włączamy centralne ogrzewanie, 
czyli np. kocioł gazowy, to on podgrzewa ciepłą wodę.

Powietrzne pompy ciepła do ogrzewania wody podbijają rynek. Te łatwe  
w montażu urządzenia przynoszą duże oszczędności wydatków na ogrzewanie – 
koszt podgrzania wody przez pompę jest średnio trzy razy niższy w porównaniu 
do urządzeń wykorzystujących do grzania energię elektryczną. Dlatego Buderus 
wprowadził na rynek cztery nowoczesne pompy ciepła z zasobnikami c.w.u.

Nowości Buderus – 
4 nowe pompy ciepła 

Do ogrzewania wody użytkowej

Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
Infolinia: 801 777 801 
biuro@buderus.pl, www.buderus.pl

Logamax plus GB162 (2,7-45 kW)
Logamax plus GB172-24 T50
Logamax plus GB162 (80, 100 kW)
Logamax plus GB022
Logamax plus GB072
Logamax plus GB152
Logamax plus GB112 W
Systemy odprowadzania spalin
Moduł zasilania awaryjnego UPS Specline 700
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nych, da im priorytet pracy, a sama się nie włączy.
W nowych modelach pomp Buderus zostały wykorzy-
stane zasobniki ciepłej wody o pojemnościach 200, 
250 i 270 litrów, aby umożliwić lepsze dopasowanie 
urządzenia do indywidualnych potrzeb użytkowni-
ków. Wszystkie zasobniki są emaliowane i zabez-
pieczone anodą. Trzy modele (poza modelem WPT 
250.1 I) zostały wyposażone w dodatkową wężow-
nicę grzewczą, która umożliwia wcześniej opisaną 
współpracę z innym źródłem ciepła. Powierzchnia 
wymiennika ciepła wynosi 1 m2, zatem przenosi moc 
grzewczą około 30 kW.
 
Szybki montaż
Montaż pompy jest tak łatwy, jak montaż zasobnika 
ciepłej wody. Wystarczy podłączyć króćce do ruro-
ciągu zimnej i ciepłej wody, załączyć cyrkulację oraz, 
ewentualnie, podłączyć dodatkowe źródło ciepła. 
Pompę ciepła zasila napięcie 230 V – trzeba tylko 
włączyć przewód elektryczny z wtyczką do gniazdka.
Urządzenie wyposażone jest w duży, czytelny wy-
świetlacz LCD. Oprócz regulacji temperatury, umożli-
wia on ustawienie programów czasowych, w zakresie 
których pompa ciepła ma pracować. Na regulatorze 
dostępna jest również funkcja dezynfekcji termicz-
nej wody – temperatura podnoszona jest wtedy do 
70°C, za pomocą dogrzewacza elektrycznego (każdy 
zasobnik jest w niego wyposażony). Na wyświetlaczu 
możemy też sprawdzić, ile energii elektrycznej zosta-
ło pobrane przez pompę ciepła w czasie jej pracy. 
Nowe urządzenia marki Buderus to niezawodność  
i gwarancja dobrej jakości, dlatego firma Buderus 
oferuje do 5 lat gwarancji na swoje produkty.

Nowe modele powietrznych 
pomp ciepła Buderus do c.w.u.:

- Logatherm WPT 200.1 IS,
- Logatherm WPT 250.1 I,

- Logatherm WPT 250.1 IS,
- Logatherm WPT 270.3 AS.

MCE 2018, czyli 
zapowiedź targów 
w Mediolanie

Mostra Convegno Expocomfort odbywają się co 
dwa lata w Mediolanie. Na kolejną 41. już edycję tar-
gów organizatorzy zapraszają zarówno gości, jak i wy-
stawców z Polski od 13 do 16 marca 2018 roku. MCE 
to targi, na których firmy z sektorów HVAC+R i efek-
tywności energetycznej prezentują najnowsze tech-
nologie, rozwiązania i systemy dla inteligentnych bu-
dynków handlowych, przemysłowych i mieszkalnych.
Logo MCE 2018 opracowane w 4 kolorach symboli-
zuje: ogrzewanie, chłodzenie, wodę i energię – pod-
stawowe elementy życia, których współcześnie nie 
można rozpatrywać w oderwaniu od siebie. Te 4 sym-
bole oznaczają też 4 główne sektory tematyczne,  
w ramach których wystawiać się będą firmy. Kolej-
ną ekspozycją tematyczną jest HAT’S SMART obej-
mująca m.in. automatykę budynków, sterowanie, 
czy fotowoltaikę. 
Targom MCE towarzyszyć będzie zupełnie nowa wy-
stawa poświęcona w całości poświęcona ogrzewa-
niu biomasą pod hasłem BIE-BIOMASS INNOVATION 
EXPO. Po raz pierwszy też wprowadzono koncepcję 
kraju partnerskiego i w roku 2018 będą to Indie, które 
zdaniem organizatorów są bardzo dużym rynkiem.

Aby uzmysłowić sobie wielkość i zakres targów, 
warto przytoczyć statystyki poprzedniej edycja 
MCE 2016: 
- liczba wystawców: ponad 2018, w tym 912 wystaw-

ców z zagranicy reprezentujących 55 krajów,
- powierzchnia wystawiennicza: 325 000 m2,
- Polska: 21 wystawców, 816 m2. 
Targi MCE dedykowane są wyłącznie specjalistom 
z branży (w 2016 odwiedziło je ponad 155 tys. osób,  
z czego 35% z nich stanowili instalatorzy, a 32% przed-
stawiciele firm handlowych). Swój akces w kolejnej 
edycji zgłosiło już 1000 wystawców, rezerwując 70% 
powierzchni wystawienniczej.
Podczas MCE nie przewiduje się dnia otwartego dla 
klientów ostatecznych. Organizatorzy jednak pomy-
śleli także o tej grupie odbiorców i w czasie trwa-
nia targów w najbardziej odwiedzanych punktach 
w centrum Mediolanu zbudowane będą specjalne 
ekspozycje/stanowiska, gdzie mieszkańcy będą mo-
gli zapoznać się z ideą komfortu w pomieszczeniach 
i sposobami jego zapewnienia. Akcja ta pod hasłem 
„MCE spotyka miasto” na na celu przybliżenie ludziom 
prezentowanych na MCE produktów i technologii  
w nowatorski i oryginalny sposób.
Organizatorzy zapraszają wszystkie zainteresowane 
wystawieniem się firmy do współpracy. 

Więcej informacji:
1. na stronie targów: https://www.mcexpocomfort.
it/en/MCE/MCE-2016/
2. u przedstawiciela targów: http://expoline.pl/aktual-
nosci/mostra-convegno-expocomfort-mediolan/

http://www.instalreporter.pl
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Dla porównania przyjęto w miarę typowy budy-
nek jednorodzinny z poddaszem użytkowym (wg 
projektu pracowni architektonicznej Archon). Kon-
strukcja budynku typu masywnego ze ścianami ze-
wnętrznymi zbudowanymi z bloczków betonowych. 

Podstawowe dane charakterystyczne: 
• Strefa klimatyczna III, temperatura zewnętrzna ob-
liczeniowa: -20°C 
• Temperatura wewnętrzna (pokoje/łazienki): 21/25°C,  
osłabienie nocne o 1 stopień 
• Powierzchnia ogrzewana (wg OZC): 149 m² 
• Kubatura ogrzewania (wg OZC): 372 m3
• System ogrzewania podłogowego: 35/28°C 
• System wentylacji: grawitacyjna lub mechaniczna 
(zależnie od wariantu obliczeń) 
• Zużycie wody użytkowej: 280 l/dzień (70 l/dzień x os.,  
podgrzew 10/45°C).
Szczegółowe obliczenia projektowego obciążenia 

cieplnego pomieszczeń, sezonowego zapotrzebo-
wania na energię cieplną budynku oraz parame-
trów charakterystycznych dla Świadectw Energe-
tycznych, wykonano w programie Audytor OZC 6.6 
Pro firmy Sankom. 
Projektowa strata ciepła przez przenikanie wyniosła: 
5,70 kW, projektowa wentylacyjna strata ciepła: 2,67 kW,  
całkowita projektowa strata ciepła: 8,38 kW. 
Dla przykładowego budynku wykonano obliczenia wg 
7 wariantów, gdzie został zastosowany kocioł gazowy, 
węglowy lub pompa ciepła. Warianty różnią się także 
rodzajem wentylacji budynku, jego szczelnością po-
wietrzną, a także opcją zastosowania kolektorów sło-
necznych w układzie podgrzewania ciepłej wody użyt-
kowej. Aby spełnić obowiązujące od 2017 wymagania 
WT 2017, zużycie energii pierwotnej dla celów ogrze-
wania i wentylacji oraz podgrzewania wody użytko-
wej, nie może przekroczyć jednostkowo 95 kWh rocz-
nie na 1 m² powierzchni ogrzewanej budynku. 

Spełnienie warunków technicznych WT 2017 przez projektowany budynek, stawia szereg wymagań dla standardu 
jego izolacji cieplnej oraz efektywności energetycznej systemu ogrzewania, wentylacji i podgrzewania wody 
użytkowej. Jeszcze trudniejszym okazuje się spełnienie warunków przy zastosowaniu dodatkowego chłodzenia 
pomieszczeń. Może ono powodować znaczny wzrost zużycia energii. Preferowanym rozwiązaniem dla ogrzewania 
i chłodzenia budynku będzie pompa ciepła pracująca w obydwu trybach. Najniższym zużyciem energii pierwotnej 
cechuje się chłodzenie pasywne wykorzystywane przez pompy ciepła typu solanka/woda. Najczęściej jednak 
budynki jednorodzinne są wyposażane w system ogrzewania, wentylacji i podgrzewania wody użytkowej. Jakie 
systemy pozwalają spełnić w dogodny sposób warunki techniczne WT 2017, a z jakimi może być to trudniejsze? 

Jaki system grzewczy dla budynku 
w standardzie WT 2017 

Analiza kilku wariantów ogrzewania

Rodzaj elementu
Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m2·K)]

uzyskany wymagany WT 2017

Ściana zewnętrzna 0,228 0,230

Ściana wewnętrzna 0,284 0,300

Stropodach wentylowany 0,178 0,180

Strop pod poddaszem 0,179 1,800

Strop – ciepło do dołu 0,244 0,250

Podłoga na gruncie 0,286 0,300

Okna zewnętrzne 1,500 1,500

Okna połaciowe w dachu 1,300 1,300

Drzwi zewnętrzne 1,500 1,500
Tabela 1  Wszystkie przegrody spełniają warunki WT 2017 w zakresie współczynnika przenikania 
ciepła U. Izolacja cieplna wynosi np. dla ścian zewnętrznych 16 cm styropianu, dla stropodachu  
25 cm wełny mineralnej, dla stropu pod poddaszem 18 cm wełny mineralnej

http://www.instalreporter.pl


41s t r.0 6 / 2 0 1 7
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

WARIANT 1

EPmax WT 2017 = 95 kWh/m2rok 

EP = 106,2 kWh/m2rok 

WNIOSKI:
 Zastosowanie kotła nawet o najwyższej sprawności znormalizowanej może nie pozwolić spełnić 
wymagań warunków WT 2017. Obniżenie zużycia energii pierwotnej do poziomu 95 kWh/m2rok, wymaga 
zastosowania urządzeń o wyższej efektywności energetycznej korzystających z energii odnawialnej, np. 
instalacji solarnej. Obniżenie zużycia energii możliwe będzie także poprzez zwiększenie szczelności 
budynku i zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Wariant 1

Wariant 1

WARIANT 2

EPmax WT 2017 = 95 kWh/m2rok 

EP = 94,8 kWh/m2rok 

WNIOSKI:
Instalacja solarna dla podgrzewania ciepłej wody użytkowej, pozwala obniżyć zużycie energii pierwotnej. 
W niektórych budynkach może być to już poziom zużycia bliski dopuszczalnego (95 kWh/m2rok). Należy 
zaznaczyć, że większe obniżenie zużycia energii pierwotnej uzyskuje się poprzez zastosowanie 
kolektorów słonecznych niż samej tylko wentylacji z odzyskiem ciepła. Zastosowanie samego 
rekuperatora w budynku we współpracy z kotłem gazowym, zwykle nie gwarantuje spełnienia warunku 
WT 2017.

Wariant 2

Wariant 2

WARIANT 3

WNIOSKI:
Rozszerzenie wariantu nr 2 o wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, pozwala zmniejszyć zużycie 
energii użytkowej EU z 76,9 do 56,2 kWh/m2rok (niższe potrzeby cieplne budynku) i zużycie energii 
pierwotnej do poziomu 85,5 kWh/m2rok. Spełnienie z bezpiecznym zapasem warunków WT 2017 przez 
budynek wyposażony w kondensacyjny kocioł gazowy, jest możliwe przy zastosowaniu instalacji solarnej 
na potrzeby ciepłej wody użytkowej oraz wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

EPmax WT 2017 = 95 kWh/m2rok 

EP = 85,5 kWh/m2rok 
Wariant 3

Wariant 3

WARIANT 1 

Kondensacyjny kocioł gazowy, ogrzewanie podłogo-
we 35/28°C 
Podgrzewanie ciepłej wody za pomocą kotła w pod-
grzewaczu pojemnościowym 150 litrów 
Wentylacja naturalna grawitacyjna 
Liczba wymian powietrza 0,6 h-1 (0,6 razy na godzinę) 
Szczelność budynku n50 = 3,0 h-1 (3 wymiany powietrza 
na godzinę przy nadciśnieniu 50 Pa) – zgodnie z wyma-
ganiami dla budynków z wentylacją grawitacyjną 

Wnioski
Zastosowanie kotła nawet o najwyższej sprawności znor-
malizowanej może nie pozwolić spełnić wymagań warun-
ków WT 2017. Obniżenie zużycia energii pierwotnej do po-
ziomu 95 kWh/m²rok, wymaga zastosowania urządzeń 

o wyższej efektywności energetycznej korzystających  
z energii odnawialnej, np. instalacji solarnej. Obniżenie 
z życia energii możliwe będzie także poprzez zwiększe-
nie szczelności budynku i zastosowanie wentylacji me-
chanicznej z odzyskiem ciepła. 

WARIANT 3 

Kompaktowy kondensacyjny kocioł gazowy, ogrze-
wanie podłogowe 35/28°C 
Podgrzewanie ciepłej wody za pomocą kotła i instalacji 
solarnej (2 kolektory płaskie VK 135 VD w systemie Drain 
Back) we wbudowanym w kotle podgrzewaczu pojem-
nościowym 190 litrów 
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (rkupera-
tor) z kontrolowaną wentylacją w budynku: 50-260 m3/h 
Szczelność budynku n50 = 1,5 h-1 (1,5 wymiany powie-
trza na godzinę przy nadciśnieniu 50 Pa) – zgodnie z wy-
maganiami dla budynków z wentylacją mechaniczną 

Wnioski
Rozszerzenie wariantu nr 2 o wentylację mechaniczną 
z odzyskiem ciepła, pozwala zmniejszyć zużycie energii 
użytkowej EU z 76,9 do 56,2 kWh/m²rok (niższe potrze-
by cieplne budynku) i zużycie energii pierwotnej do po-

ziomu 85,5 kWh/m²rok. Spełnienie z bezpiecznym za-
pasem warunków WT 2017 przez budynek wyposażony  
w kondensacyjny kocioł gazowy, jest możliwe przy zasto-
sowaniu instalacji solarnej na potrzeby ciepłej wody użyt-
kowej oraz wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

WARIANT 2 

Kompaktowy kondensacyjny kocioł gazowy, ogrze-
wanie podłogowe 35/28°C 
Podgrzewanie ciepłej wody za pomocą kotła i instalacji 
solarnej (2 kolektory płaskie VK 135 VD w systemie Drain 
Back) we wbudowanym w kotle podgrzewaczu pojem-
nościowym 190 litrów 
Wentylacja naturalna grawitacyjna 
Liczba wymian powietrza 0,6 h-1 (0,6 razy na godzinę) 
Szczelność budynku n50 = 3,0 h-1 (3 wymiany powie-
trza na godzinę przy nadciśnieniu 50 Pa) – zgodnie  
z wymaganiami dla budynków z wentylacją grawitacyjną 

Wnioski
Instalacja solarna dla podgrzewania ciepłej wody użytko-
wej, pozwala obniżyć zużycie energii pierwotnej. W nie-
których budynkach może być to już poziom zużycia bli-
ski dopuszczalnego (95 kWh/m²rok). Należy zaznaczyć, że 

większe obniżenie zużycia energii pierwotnej uzyskuje się 
poprzez zastosowanie kolektorów słonecznych niż samej 
tylko wentylacji z odzyskiem ciepła. Zastosowanie same-
go rekuperatora w budynku we współpracy z kotłem gazo-
wym, zwykle nie gwarantuje spełnienia warunku WT 2017. 
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WARIANT 4

WNIOSKI:
Rozszerzenie wariantu nr 1 o wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, pozwala zmniejszyć zużycie 
energii użytkowej EU z 76,9 do 56,2 kWh/m2rok (niższe potrzeby cieplne budynku). Zużycie energii 
pierwotnej EP w budynku jest wyższe od dopuszczalnego poziomu i wynosi 96,9 kWh/m2rok. Spełnienie z 
bezpiecznym zapasem warunków WT 2017 przez budynek wyposażony w kondensacyjny kocioł gazowy i 
wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła może wymagać zwiększenia standardu izolacji cieplnej 
powyżej minimalnych wymagań WT 2017. Można także także zwiększyć udział energii odnawialnej 
przynamniej po stronie podgrzewania wody użytkowej (kolektory słoneczne, pompa ciepła CWU).

EPmax WT 2017 = 95 kWh/m2rok 

EP = 96,9 kWh/m2rok
Wariant 4

WARIANT 5

WNIOSKI:
Zastosowanie pompy ciepła solanka/woda zapewnia bardzo wysoki udział (49,3%) energii odnawialnej w 
bilansie budynku. Dodatkowo zużycie energii użytkowej i energii pierwotnej, zmniejszane jest dzięki 
zastosowaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Zużycie energii pierwotnej w rzeczywistości 
powinno być jeszcze niższe, ze względu na przyjmowanie przez program Audytor OZC efektywności 
średniorocznej pompy ciepła SCOP 4,0 (tryb ogrzewania CO) i 3,8 (tryb wody użytkowej CWU). Zgodnie 
z obliczeniami w kalkulatorze SCOP (strona PORT PC) wartości te powinny dla wysokoefektywnej pompy 
ciepła flexoCOMPACT (klasa A+++) wynieść odpowiednio 5,35 i 4,54.

EPmax WT 2017 = 95 kWh/m2rok 

EP = 74,0 kWh/m2rok
Wariant 5

Wariant 5

Wariant 4

WARIANT 6

WNIOSKI:
Zastosowanie pompy ciepła powietrze/woda zapewnia bardzo wysoki udział (48,8%) energii odnawialnej 
w bilansie budynku Zużycie energii pierwotnej EP jest o blisko 20% większe niż przez gruntową pompę 
ciepła. Zużycie energii pierwotnej w rzeczywistości powinno być jeszcze niższe, ze względu na 
przyjmowanie przez program Audytor OZC efektywności średniorocznej pompy ciepła SCOP 3,00 (tryb 
ogrzewania CO) i 3,10 (tryb wody użytkowej CWU). Według  obliczeń w kalkulatorze SCOP (strona 
PORT PC) wartości te powinny dla wysokoefektywnej pompy ciepła aroTHERM VWL 115/2A (klasa A++) 
wynieść odpowiednio 4,05 i 3,90.

EPmax WT 2017 = 95 kWh/m2rok 

EP = 87,2 kWh/m2rok
Wariant 6

Wariant 6

WARIANT 4 

Kompaktowy kondensacyjny kocioł gazowy, ogrze-
wanie podłogowe 35/28°C 
Podgrzewanie ciepłej wody za pomocą kotła w pod-
grzewaczu pojemnościowym 150 litrów 
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (rekuperator) 
z kontrolowaną wentylacją w budynku: 50-260 m3/h 
Szczelność budynku n50 = 1,5 h-1 (1,5 wymiany powietrza 
na godzinę przy nadciśnieniu 50 Pa) – zgodnie z wymagania-
mi dla budynków z wentylacją mechaniczną 

Wnioski
Rozszerzenie wariantu nr 1 o wentylację mechaniczną z od-
zyskiem ciepła, pozwala zmniejszyć zużycie energii użytko-

wej EU z 76,9 do 56,2 kWh/m²rok (niższe potrzeby cieplne bu-
dynku). Zużycie energii pierwotnej EP w budynku jest wyższe 
od dopuszczalnego poziomu i wynosi 96,9 kWh/m²rok. Speł-
nienie z bezpiecznym zapasem warunków WT 2017 przez bu-
dynek wyposażony w kondensacyjny kocioł gazowy i wen-

tylację mechaniczną z odzyskiem ciepła może wymagać 
zwiększenia standardu izolacji cieplnej powyżej minimal-
nych wymagań WT 2017. Można także także zwiększyć udział 
energii odnawialnej przynamniej po stronie podgrzewania 
wody użytkowej (kolektory słoneczne, pompa ciepła c.w.u.). 

WARIANT 6 

Kompaktowa pompa ciepła powietrze/woda, ogrze-
wanie podłogowe 35/28°C 
Podgrzewanie ciepłej wody za pomocą pompy ciepła 
w podgrzewaczu pojemnościowym 190 litrów 
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (rekuperator) 
z kontrolowaną wentylacją w budynku: 50-260 m3/h 
Szczelność budynku n50 = 1,5 h-1 (1,5 wymiany powietrza 
na godzinę przy nadciśnieniu 50 Pa) – zgodnie z wymaga-
niami dla budynków z wentylacją mechaniczną 

Wnioski
Zastosowanie pompy ciepła powietrze/woda zapewnia 
bardzo wysoki udział (48,8%) energii odnawialnej w bi-

lansie budynku Zużycie energii pierwotnej EP jest o bli-
sko 20% większe niż przez gruntową pompę ciepła. Zu-
życie energii pierwotnej w rzeczywistości powinno być 
jeszcze niższe, ze względu na przyjmowanie przez pro-
gram Audytor OZC efektywności średniorocznej pompy 

ciepła SCOP 3,00 (tryb ogrzewania c.o.) i 3,10 (tryb wody 
użytkowej c.w.u.). Według obliczeń w kalkulatorze SCOP 
(strona PORT PC) wartości te powinny dla wysokoefek-
tywnej pompy ciepła aroTHERM VWL 115/2A (klasa A++) 
wynieść odpowiednio 4,05 i 3,90. 

WARIANT 5 

Kompaktowa pompa ciepła solanka/woda, ogrzewa-
nie podłogowe 35/28°C 
Podgrzewanie ciepłej wody za pomocą pompy ciepła 
w podgrzewaczu pojemnościowym 185 litrów 
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (rekuperator) 
z kontrolowaną wentylacją w budynku: 50-260 m3/h 
Szczelność budynku n50 = 1,5 h-1 (1,5 wymiany powietrza 
na godzinę przy nadciśnieniu 50 Pa) – zgodnie z wymaga-
niami dla budynków z wentylacją mechaniczną 

Wnioski
Zastosowanie pompy ciepła solanka/woda zapewnia bar-
dzo wysoki udział (49,3%) energii odnawialnej w bilansie 

budynku. Dodatkowo zużycie energii użytkowej i energii 
pierwotnej, zmniejszane jest dzięki zastosowaniu wen-
tylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Zużycie energii 
pierwotnej w rzeczywistości powinno być jeszcze niższe, 
ze względu na przyjmowanie przez program Audytor OZC 

efektywności średniorocznej pompy ciepła SCOP 4,0 (tryb 
ogrzewania CO) i 3,8 (tryb wody użytkowej c.w.u.). Zgodnie 
z obliczeniami w kalkulatorze SCOP (strona PORT PC) war-
tości te powinny dla wysokoefektywnej pompy ciepła fle-
x°COMPACT (klasa A+++) wynieść odpowiednio 5,35 i 4,54. 
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Niskie zapotrzebowanie budynku na energię pier-
wotną oznacza niewielkie wykorzystanie tradycyj-
nych paliw i tym samym niskie obciążenie środowi-
ska naturalnego. Aby móc to osiągnąć, niezbędne 
jest obniżanie zużycia na energię użytkową (niskie 
potrzeby cieplne budynku) oraz energię końcową 
(wysoka efektywność energetyczna źródła ciepła). 
Szczególnego znaczenia nabiera tutaj wykorzysta-
nie energii odnawialnej, szczególnie komfortowych 
i czystych w użytkowaniu – pomp ciepła i kolekto-
rów słonecznych. Pierwsze z nich mogą nawet samo-
dzielnie zapewnić wymagany poziom zużycia energii 
pierwotnej. Kolektory słoneczne mogą z kolei sku-
tecznie uzupełniać konwencjonalne źródło ciepła 
– kondensacyjny kocioł gazowy, obniżając zużycie 
gazu, a tym samym energii pierwotnej. 
Nie można zapominać o wentylacji mechanicznej  
z odzyskiem ciepła, która poza obniżeniem potrzeb bu-
dynku na energię użytkową, przynosi zdecydowaną 
poprawę jakości i komfortu mieszkania w domu.

WARIANT 7

WNIOSKI:
Zastosowanie kotła węglowego w nowym budynku powoduje znaczne przekroczenie limitu zużycia 
energii pierwotnej EP. Zastosowanie instalacji solarnej (2 kolektory płaskie) pozwoliło by obniżyć zużycie 
energii EP do około 120 kWh/m2rok, co nadal znacznie przekracza wartość dopuszczalną w warunkach 
technicznych WT 2017. W przypadku kotłów stałopalnych, możliwe jest spełnienie warunków WT 2017 
przy spalaniu biomasy, dla której współczynnik nakładu energii pierwotnej wynosi jedynie 0,2. Jednak 
koszty inwestycji, serwisowania kotła, a także zakupu dobrej jakości paliwa mogą być nawet 2-krotnie 
wyższe od kosztów eksploatacji kondensacyjnych kotłów gazowych, czy też pomp ciepła.

EPmax WT 2017 = 95 kWh/m2rok 

EP = 133,0 kWh/m2rok 
Wariant 7

Wariant 7

Jakie systemy pozwolą spełnić wymagania WT 2017? 

Kocioł gazowy
Nawet dla kotła kondensacyjnego nie jest możliwe samodzielne spełnienie warunków WT 2017. Skuteczne obniżenie zużycia energii pierwotnej można 
uzyskać, stosując dodatkowo instalację solarną (oraz wentylację mechaniczną). 
Kocioł olejowy
Wobec niższej efektywności energetycznej, spełnienie wymagań będzie trudniejsze niż w przypadku kotła gazowego. Wymagane będzie zastosowanie 
zarówno instalacji solarnej, jak i wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Można także zwiększyć standard izolacyjności cieplnej przegród budynku. 
Kocioł węglowy
Nawet przy zastosowaniu standardowej instalacji solarnej oraz wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, praktycznie nie jest możliwe spełnienie 
warunków WT 2017. Wymagane byłoby zwiększenie standardu izolacyjności cieplnej lub zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie budynku. 
Kocioł na biomasę
Może samodzielnie spełnić wymagania WT 2017, jednak należy wziąć pod uwagę niewspółmierne wysokie koszty inwestycji i eksploatacji,  
a także zwiększone potrzeby nadzoru i konserwacji oraz niższy poziom komfortu użytkowania. 
Pompa ciepła
Dzięki najwyższej efektywności energetycznej, może samodzielnie zapewnić spełnienie warunków WT 2017. Przy dodatkowym wsparciu przez instalację 
solarną lub fotowoltaiczną, możliwe jest także spełnienie warunków WT 2021 (przez budynek o obecnym standardzie izolacji cieplnej wg WT 2017).

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

WARIANT 7 

Kocioł węglowy z podajnikiem, ogrzewanie podłogo-
we 35/28°C, 
Podgrzewanie ciepłej wody za pomocą kotła w pod-
grzewaczu pojemnościowym 
Wentylacja naturalna grawitacyjna 
Liczba wymian powietrza 0,6 h-1 (0,6 razy na godzinę) 
Szczelność budynku n50 = 3,0 h-1 (3 wymiany powietrza 
na godzinę przy nadciśnieniu 50 Pa) – zgodnie z wymaga-
niami dla budynków z wentylacją grawitacyjną 

Wnioski
Zastosowanie kotła węglowego w nowym budynku powo-
duje znaczne przekroczenie limitu zużycia energii pierwot-

nej EP. Zastosowanie instalacji solarnej (2 kolektory płaskie) 
pozwoliłoby obniżyć zużycie energii EP do około 120 kWh/
m²rok, co nadal znacznie przekracza wartość dopuszczalną 
w warunkach technicznych WT 2017. W przypadku kotłów sta-
łopalnych, możliwe jest spełnienie warunków WT 2017 przy 

spalaniu biomasy, dla której współczynnik nakładu ener-
gii pierwotnej wynosi jedynie 0,2. Jednak koszty inwestycji, 
serwisowania kotła, a także zakupu dobrej jakości paliwa 
mogą być nawet 2-krotnie wyższe od kosztów eksploatacji 
kondensacyjnych kotłów gazowych, czy też pomp ciepła. 
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Tabela 9 

Warunki znamionowe znormalizowane dla ogrzewaczy pomieszczeń z pompą ciepła i wielofunkcyjnych 
ogrzewaczy z pompą ciepła 

Źródło ciepła 

Zewnętrzny wymiennik ciepła Wewnętrzny wymiennik ciepła 

Warunki 
klimatyczne 

Temperatura 
termometru 

suchego (mokrego) 
na wlocie 

Ogrzewacze pomieszczeń z pompą 
ciepła i wielofunkcyjne ogrzewacze 

z pompą ciepła, z wyjątkiem 
niskotemperaturowych pomp ciepła 

Niskotemperaturowe pompy ciepła 

Temperatura na 
wlocie 

Temperatura na 
wylocie 

Temperatura na 
wlocie 

Temperatura na 
wylocie 

Powietrze 
zewnętrzne 

umiarkowane + 7 °C 
(+ 6 °C) 

+ 47 °C + 55 °C + 30 °C + 35 °C 

chłodniejsze + 2 °C 
(+ 1 °C) 

cieplejsze + 14 °C 
(+ 13 °C) 

Powietrze 
wylotowe 
z systemu 
wentylacji 

wszystkie + 20 °C 
(+ 12 °C) 

temperatura na 
wlocie/ na 

wylocie 

Woda wszystkie + 10 °C / 
+ 7 °C 

Solanka wszystkie 0 °C/- 3 °C 

Tabela 10 

Warunki obliczeniowe odniesienia dla ogrzewaczy pomieszczeń z pompą ciepła i wielofunkcyjnych 
ogrzewaczy z pompą ciepła, dla temperatur określonych jako temperatura termometru suchego powietrza 

(temperatura termometru mokrego powietrza jest podana w nawiasach) 

Warunki klimatyczne 

Temperatura obliczeniowa 
odniesienia Temperatura dwuwartościowa Graniczna temperatura robocza 

Tdesignh T biv TOL 

umiarkowane – 10 (– 11) °C maksymalnie + 2 °C maksymalnie – 7 °C 

chłodniejsze – 22 (– 23) °C maksymalnie – 7 °C maksymalnie – 15 °C 

cieplejsze + 2 (+ 1) °C maksymalnie + 7 °C maksymalnie + 2 °C 

Tabela 11 

Maksymalna dostępna ilość powietrza wylotowego z systemu wentylacji [m3/h], przy wilgotności 5,5 g/m 3 

Deklarowany profil 
obciążeń XXS XS S M L XL XXL 

Maksymalna dostępna 
ilość powietrza wylo
towego z systemu 
wentylacji 

109 128 128 159 190 870 1 021 

Tabela 12 

Europejski referencyjny sezon ogrzewczy w warunkach klimatu umiarkowanego, chłodnego i ciepłego dla 
ogrzewaczy pomieszczeń z pompą ciepła i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompą ciepła 

bin j T j [°C] 

Warunki klimatu 
umiarkowanego Warunki klimatu chłodnego Warunki klimatu ciepłego 

H j [h/rok] H j [h/rok] H j [h/rok] 

1 do 8 – 30 do – 23 0 0 0 

9 – 22 0 1 0
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Hałas – od czego zależy i gdzie szukać 
informacji

Hałas jest najczęściej opisywany dwoma parametra-
mi: moc akustyczna i ciśnienie akustyczne. Wartość 
ciśnienia akustycznego zależy od wartości mocy aku-
stycznej oraz warunków otoczenia i odległości po-
między źródłem dźwięku a miejscem pomiaru. Ciśnie-
nie akustyczne jest mierzalne np. decybelomierzem. 
Z kolei moc akustyczna jest wartością określaną tyl-
ko podczas testów i informuje nas o hałasie w źró-
dle dźwięku, a więc nie jest zależna od warunków ze-
wnętrznych i stanowi zawsze podstawę do obliczeń 
ciśnienia akustycznego. Wartość mocy akustycznej 
pomp ciepła można obecnie bardzo łatwo odczytać 
z etykiety energetycznej.
Warto dodać, że podana na etykiecie wartość mocy 
akustycznej zazwyczaj nie jest równa wartości mak-

symalnej i jest określana dla tzw. 
warunków znamionowych. Roz-
porządzenie 811/2013 informuje, 
że do pomiarów hałasu pompa 
ciepła powinna pracować z po-
wietrzem na zasilaniu o tempe-
raturze 7°C, natomiast po stro-
nie wody grzewczej 55°C (47°C 
na powrocie). Nic natomiast nie 
mówi o poziomie modulacji, tak 
więc nie wiemy, czy sprężarka  
i wentylator pracują z maksymal-
nymi obrotami.
Zawsze należy doczytać w doku-
mentacji technicznej pompy cie-
pła, jakie są maksymalne warto-
ści hałasu, a jakie np. w trybie obniżenia hałasu w nocy. 
Wartość „w trybie nocnym” jest o tyle istotna, że zgodnie  

Moc pompy ciepła

Pompy ciepła powietrze/woda typu split zazwyczaj 
wyposażone są w sprężarki sterowane falownikiem. 
Ich moc grzewcza jest modulowana i rzecz jasna za-
leżna od temperatury dolnego i górnego źródła cie-
pła. Norma EN 14511, wg której każdy z producentów 
ma obowiązek podawać parametry pompy ciepła, 
jak: moc grzewcza, elektryczna, efektywność pracy 
itd. nie zakłada, że urządzenie ma możliwość regu-
lacji mocy. Dlatego też możemy się niekiedy spotkać  
z „magicznymi” technologiami zastosowanymi  
w pompach ciepła, gwarantującymi stałą moc grzew-

czą niezależnie od temperatury zewnętrznej. Taki 
efekt osiąga się dla różnych obciążeń sprężarki – im 
niższe temperatury powietrza, tym większa moc elek-
tryczna. Decydując się na pompę ciepła, powinniśmy 
sprawdzić jej moc grzewczą dla granicznej tempera-
tury zewnętrznej i porównać z mocą obliczeniową 
budynku. Jeżeli pompa ciepła pracuje do -15°C, to 
musimy dysponować dodatkowym źródłem ciepła 
np. grzałką elektryczną, która zapewni moc równą 
moc obliczeniowej budynku. Układy niskotempera-
turowe zwykle nie mają problemów z poprawną pra-
cą do niskiej temperatury zewnętrznej, jednak insta-
lacje mieszane lub grzejnikowe już niekoniecznie. 

W ostatnim sezonie grzewczym temperatury może nie były jakoś specjalnie niskie, ale liczba 
zimnych dni była wyjątkowo duża. To dobry poligon dla pomp ciepła typu powietrze/
woda. Modele typu split cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Montaż kilku tysięcy 
pomp ciepła rocznie oznacza niestety częstsze niż dotąd problemy eksploatacyjne.

Praca pomp ciepła 
powietrze/woda  
typu split w praktyce

O doborze, hałasie, obiegu czynnika, przeglądach…

dAwid PAnTerA

Każda pompa ciepła ma charakterystyczną dla zastosowanej sprężarki kopertę pra-
cy i może okazać się, że o ile wg danych technicznych jest w stanie pracować np. do 
temperatury powietrza -20°C, zapewniając temperaturę zasilania instalacji grzewczej 
np. na poziomie 40°C, to… uważam za trochę naciągane hasła reklamowe typu „efek-
tywna praca pompy ciepła do -28°C”. Zawsze w takich przypadkach należy sobie od-
powiedzieć: z jakim alternatywnym źródłem ciepła można ją porównać i jakiej wyma-
gam temperatury na zasilaniu instalacji grzewczej?
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Wartość ciśnienia akustycznego obliczyć można ze 
wzoru zawierającego liczbę Q:

𝐿𝐿 = 𝐿𝐿𝑤𝑤 + 10 ∙ log ( 𝑄𝑄
4 ∙ 𝜋𝜋 ∙ 𝑟𝑟2) [𝑑𝑑𝑑𝑑(𝐴𝐴)] 

Ciśnienie akustyczne L w odległości r od źródła dźwię-
ku o mocy akustycznej Lw i wartości współczynni-
ka kierunkowego Q.
Z powyższej zależności wynikają dwie reguły. Pierwsza 
wskazuje, że każde podwojenie odległości powoduje 
spadek ciśnienia akustycznego o 6 dB(A) – wzrost od-
ległości z 1 do 2 m, z 2 do 4 m, z 4 do 8 m itd… spadek 
jest logarytmiczny. Druga reguła natomiast wskazu-
je, że różnica w ciśnieniu akustycznym pomiędzy są-
siadującymi wskaźnikami Q zawsze wynosi 3 dB(A) – 
pomiędzy Q=2 a Q=4, czy pomiędzy Q=4 a Q=8. Warto 
przypomnieć, że ucho ludzkie odbiera dźwięk wyższy 
o 6 dB(A) jako dwukrotnie głośniejszy.

z wymogami rozporządzenia ministra środowiska wła-
ściciel posesji zobowiązany jest do zachowania na gra-
nicy działki w okresie od 22:00 do 6:00 (a więc w nocy) 
hałasu nie większego niż 40 dB(A). Dotyczy to zabudo-
wy jednorodzinnej. Lokalizując jednostkę zewnętrzną, 
musi zatem wziąć pod uwagę warunki estetyczne, ale 
jak widać także uwarunkowania legislacyjne.
Hałas odbierany przez użytkownika pompy ciepła 
nie jest zależny tylko od samej mocy akustycznej 
jednostki zewnętrznej. Bardzo wiele zależy od mon-
tażu jednostki oraz od samego procesu pierwszego 
uruchomienia. Niewłaściwy wybór miejsca monta-
żu jednostki zewnętrznej lub niewłaściwe połącze-
nie jednostek przewodami chłodniczymi może pro-
wadzić do wzmożenia hałasu o kilka dB(A).
W materiałach projektowych firm producenckich, 
a także na stronach stowarzyszeń branżowych, jak 

PORT PC (http://www.portpc.pl) czy BWP (http://
www.waermepumpe.de/) można odszukać wiele 
informacji na temat hałasu w instalacjach z pompą 
ciepła, wskazując na jego duże znaczenie. PORT PC 
wydał wręcz specjalny zeszyt fachowy poświęcony 
tylko tej problematyce. Znajdziemy w nim m.in. in-
formację o tzw. współczynniku kierunkowym Q, ma-
jącym 3 podstawowe wartości Q=2, Q=4 oraz Q=8. 
Określa on część przestrzeni (1/Q część sfery), w któ-
rej rozchodzi się hałas i pozwala na określenie war-
tości poziomu ciśnienia akustycznego w dowolnej 
odległości od źródła dźwięku.

3  Rozporządzenie ministra środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

Współczynnik kierunkowy Q

Najczęstszy sposób montażu jednostki 
zewnętrznej pompy ciepła powietrze/
woda typu split to Q=4, a więc jednost-
ka zewnętrzna skierowana plecami do 
ściany budynku. W instrukcjach mon-
tażowych producentów podana jest 
zwykle minimalna odległość eksplo-
atacyjna jednostki od budynku  
i wynosi od 20 do 40 cm. Ze względu  
na konieczność prowadzenia prac ser-
wisowych zaleca się jednak zwiększyć  
tę odległość do ponad 0,5 m.

Częsty przypadek montażu pompy ciepła typu split

 

 

 

> 50 cm 
> 50 cm 

~ 20 cm 

 

 

~ 20 cm 

Większa odległość od ściany ułatwia późniejszą konserwację parownika

http://www.instalreporter.pl


Pętla obiegu czynnika

Konieczność wykonania pętli powoduje, że na ze-
wnątrz budynku znajduje się zwykle nie mniej niż  
1 m rury z czynnikiem chłodniczym. Oryginalna izola-
cja termiczna znajdująca się na rurach chłodniczych 
nie jest specjalnie skuteczna i duża ilość ciepła ucie-
ka do otoczenia. To oznacza, że temperatura uzyski-
wana w skraplaczu może nie osiągać wartości zada-
nej i automatyka pompy ciepła może zdecydować 
o dołączeniu dodatkowego źródła ciepła np. grzał-
ki elektrycznej, a to rzecz jasna generuje dodatkowe 
koszty. Przynajmniej rura gazowa (większej średni-
cy) powinna zostać zawsze dodatkowo zaizolowa-
na termicznie izolacją odporną na promieniowa-
nie UV o grubości równiej co najmniej grubości rury 
chłodniczej (min. 16 mm). Wszystkie miejsca poten-
cjalnych strat ciepła należy eliminować dodatkową 
izolacją termiczną jak np. zawory serwisowe, miej-
sca połączenia rur itd.
Wspomniana pętla na przewodach chłodniczych jest 
istotnym elementem ograniczającym hałas przeno-
szony do budynku. Zarówno drgania, jak i zmiany 
długości rur wynikające z różnicy temperatury będą 
skutecznie kompensowane. Należy także unikać pro-
wadzenia rur wzdłuż budynku np. w warstwie izolacji 
termicznej. Każde przejście przewodów przez ścianę 
powinno być wykonane prostopadle, a prowadzenie 
wzdłuż budynku należy wykonać tylko wewnątrz bu-
dynku z mocowaniem rur uchwytami z wkładką gu-

mową. Istotne jest także, aby konstrukcja, na której 
zamontowana jest jednostka zewnętrzna nie styka-
ła się ze ścianą budynku, ponieważ będzie to powo-
dować emisję niskich tonów do wnętrza budynku.
Połączenie sztywne może być też powodem szybsze-
go ubywania czynnika z instalacji. Drgania jednostki 
podczas pracy oraz różnica temperatury może pro-
wadzić do rozszczelnienia połączenia kielichowego 
przy jednostce zewnętrznej. Jest to szczególnie zło-
śliwe zjawisko, ponieważ pojawia się zimą, w okresie 
występowania największych różnic ciśnienia i tempe-
ratury, a więc wtedy, kiedy użytkownik szczególnie li-
czy na poprawną pracę instalacji. Spadek ilości czyn-
nika w układzie prowadzi do wzrostu obrotów wirnika 
wentylatora, który próbuje zwiększyć dostawę ener-
gii do parownika. Efekt jaki jest widoczny to pracu-
jąca pompa ciepła, nierzadko bez wskazania uster-
ki, niższa efektywność, a więc większy pobór energii 
elektrycznej i ten uciążliwy hałas towarzyszący pracy 
pompy ciepła z wentylatorem kręcącym się z mak-
symalnymi obrotami. Ubytek, nawet powolny czyn-
nika chłodniczego z instalacji nie musi więc mieć tyl-
ko wpływu na osiągi pompy ciepła, ale też na hałas.

Jednostka zewnętrzna pracując, odbiera ciepło z za-
sysanego powietrza, którego strumień może wynosić 
nawet ponad 4000 m3/h. Należy zapewnić drożność 
parownika poprzez utrzymanie go w dobrym staniem 

Wykonanie pętli w formie syfonu lub 
tzw. świńskiego ogona, poprawne  
i pozytywne przeprowadzenie próby 
szczelności ciśnieniem próby równym 
maksymalnemu ciśnieniu roboczemu, 
daje największe szanse, by układ bę-
dzie pracował poprawnie przez lata 
(procedura oraz warunki przeprowa-
dzenia próby szczelności dokładnie 
opisuje norma PN-EN 378).

Zredukuj zużycie energii w Twoim domu

Oferujemy pompy ciepła dla do wol nych warun ków zamie sz kania i  potrzeb 
związanych z komfortem ogrzewania. Nasz asortyment jest tak różno rodny, jak 
różnorodne są życzenia użyt kow ników. Naj   czy st sze, najpewniejsze i naj bardziej 
nieza wodne źródła ciepła znaj dują się w bez pośrednim otoczeniu domu. 
Korzystaj z gruntu i powie trza oraz zalet technologii pomp ciepła marki 
Junkers-Bosch. bit.ly/JunkersPompy

Powietrzne i gruntowe  
pompy ciepła
niezawodność i duże oszczędności
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technicznym, ale również dbając, aby nic nie przesła-
niało parownika. Mniejsza ilość przepływającego po-
wietrza niż jest wymagana oznaczać będzie częstsze 
występowanie procesu zamarzania i odmrażania pa-
rownika. Proces odmrażania najczęściej realizowany 
jest przez odwrócenie układu chłodniczego na zawo-
rze 4-drogowym i oznacza wyciąganie ciepła z instala-
cji c.o. i kierowanie go na wymiennik w jednostce ze-
wnętrznej. Częstsze odmrażania to wyrzucanie ciepła 
poza budynek i zwiększone zużycie energii elektrycznej.

Przegląd instalacji

Efektywność instalacji z pompą ciepła zapewni, 
oprócz tradycyjnego serwisowania całej instalacji 
grzewczej, także stosunkowo prosta kontrola pracy  
z poziomu regulatora. Podczas przeglądania zgroma-
dzonych przez automatykę pompy ciepła informacji 
można znaleźć cenne wskazówki do zastosowania  
w naszej instalacji grzewczej w celu optymalizacji pracy.

Po zakończeniu okresu grzewczego, autoryzowana 
firma serwisowa powinna przeprowadzić przegląd 
eksploatacyjny instalacji oraz, w miarę możliwości, 
także jej optymalizację. W nowo powstałych budyn-
kach regulacja ta jest wręcz niezbędna, ponieważ  
w pierwszym roku użytkowania występuje zwiększo-
ne zapotrzebowanie na energię, z uwagi na wysoki 
współczynnik wilgotności w budynku. Na czas osu-
szania budynku pompa ciepła powinna korzystać tyl-
ko z alternatywnych źródeł ciepła (grzałka lub kocioł).  
W przypadku pomp typu powietrze/woda sprawa nie 
jest taka oczywista, jak się wydaje, bo o ile nie ma 
oczywiście możliwości zamrożenia dolnego źródła 
ciepła, to jednak proces osuszania budynku pompą 
ciepła typu powietrze/woda oznacza długie cykle pra-
cy na niskiej temperaturze po stronie skraplacza. Bez 
kontroli pracy zachodzi spore prawdopodobieństwo 
usterki pompy ciepła, ponieważ niska temperatura 
instalacji grzewczej może nie zapewnić wystarczają-
cej ilości energii do bezpiecznego przeprowadzenia 
procesu odmrażania parownika.

Zablokowanie dopływu powietrza do 
parownika 

Zalecenia odnośnie kontroli i serwi-
sowania pomp ciepła można zasadni-
czo porównać z wymogami konserwa-
cji tradycyjnych urządzeń grzewczych, 
o ile ilość czynnika chłodniczego w ca-
łym układzie nie przekracza 5 ton ekwi-
walentu CO2 dla pomp ciepła typu split 
oraz 10 ton ekwiwalentu CO2 dla pomp 
ciepła z układem chłodniczym herme-
tycznym (pompy typu monoblok).

Parametry/warunki 
obliczeniowe pomp ciepła

Dopuszczalne poziomy 
hałasu w środowisku

maksimum energii i niższe koszty

ecoTEC pure 

Ponieważ  wybiega w przyszłość.Ogrzewanie Chłodzenie Energia odnawialna

ecoTEC pure VC / VCW – gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny,  
jedno- i dwufunkcyjny

  Niemiecka jakość i trwałość
  Szeroki wybór zasobników do ciepłej wody
  Pompa o wysokiej efektywności
  Bezpośredni dostęp do głównych komponentów  
podczas prac serwisowych

  Małe wymiary urządzenia
  Łatwe podłączenie do istniejących instalacji

Więcej informacji na www.vaillant.pl
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jąc klasę efektywności do A++ dla ogrzewania oraz  
A dla c.w.u. (w zestawie ze sterownikiem AD 285 lub 
AD 284 oraz zasobnikiem solarnym odpowiednio 
A+++ oraz A++). Ich współczynnik COP przy tempe-
raturze źródła 10°C wynosi do 5,6 dla układów woda/
woda. (wg EN 14511-2).
Pompy geotermalne gSHP to urządzenia z funkcją 
chłodzenia, dzięki czemu gwarantują komfort ciepl-
ny zarówno zimą, jak i latem. Zapewniają tempera-
turę zasilania c.o. do 65°C – z powodzeniem mogą 
więc być stosowane w modernizowanych instala-
cjach grzewczych. 
Dzięki regulacji Diematic iSystem, pompa ciepła 
gSHP może sterować dwoma obiegami grzewczy-
mi (opcjonalnie trzema) oraz obiegiem c.w.u. i cyr-

kulacją. Część modeli jest dostępna z podgrzewa-
czami o pojemności 200 l, umieszczonymi w jednej 
kolumnie z pompą lub obok niej. Takie rozwiązanie 
 w pełni zaspokaja zapotrzebowanie przeciętnej ro-
dziny na ciepłą wodę. Wszystkie podgrzewacze są po-
wleczone emalią o dużej zawartości kwarcu i chro-
nione przez anodę tytanową. Modele z możliwością 
wsparcia solarnego mają dodatkową wężownicę so-
larną, przyłącze dla cyrkulacji, dwa czujniki c.w.u. 
oraz czujnik solarny. 
Całe urządzenie jest kompaktowe i ciche. Wersja 
bez podgrzewacza lub z podgrzewaczem umiesz-
czonym pod pompą zajmuje zaledwie 0,47 m2 po-
wierzchni podłogi, a moc akustyczna urządzenia to 
tylko 49 dB(A).

Jak wiadomo, pompy ciepła wykorzystują ener-
gię odnawialną z powietrza lub gruntu, zapewniając 
tanie i ekologiczne ogrzewanie. Najczęściej są one wy-
posażone w zasobnik o pojemności 200-300 l, co po-
zwala na zgromadzenie dużej ilości wody o stałej tem-
peraturze. firma De Dietrich oferuje szeroki asortyment 
zarówno powietrznych, jak i gruntowych urządzeń.

Pompy ciepła GSHP

geotermalne pompy ciepła z funkcją chłodzenia  
z serii gSHP to nowość w ofercie De Dietrich. Dostęp-
nych jest 9 modeli urządzeń, w zakresie mocy od  
5 do 27 kW. Pompy spełniają wymagania w zakresie 
Ekoprojektu i oznakowania energetycznego, osiąga-

System grzewczy często odpowiada nie tylko za temperaturę w pomieszczeniach, 
ale także za przygotowanie c.w.u. Na wybór konkretnego rozwiązania będzie więc 

wpływać nie tylko kubatura domu, komfort cieplny i możliwości finansowe,  
ale także warunki i oczekiwania dotyczące ciepłej wody. Inwestorzy, wybierając 

system grzewczy, coraz częściej zwracają uwagę na rozwiązania ekologiczne  
i oszczędne, stąd rosnącą popularnością cieszą się pompy ciepła. 

Pompy ciepła do c.w.u.  
– przegląd oferty De Dietrich
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De Dietrich Technika grzewcza Sp. z o.o.
ul. Północna 15, 54-105 Wrocław
tel. 71 71 27 400, faks 71 341 19 76 
infolinia 801 080 881, biuro@dedietrich.pl
www.dedietrich.pl, www.blog.dedietrich.pl 

Pompy ciepła gSHP
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na do temperatury 65°C. Model TWH 300 EH umoż-
liwia, dla zwiększenia komfortu, podłączenie np. 
kotła, który będzie wspomagać wytwarzanie c.w.u. 

HPI evolution 

firma De Dietrich oferuje dużą gamę dostępnych 
mocy powietrznych pomp ciepła HPI evolution – od 
4 do 27 kW, które pracują w temperaturze zewnętrz-
nej aż do -20°C (z wyjątkiem modeli 4 i 6 MR, które 
pracują do -15°C). Model ten wyróżnia się podwyż-
szoną sprawnością – współczynnik COP wynosi do 
4,3 (wg EN 14511-2. A7/W35), a dzięki wyposażeniu  
w sprężarkę inwerterową, dostosowuje moc w za-
leżności od potrzeb i pozwala zaoszczędzić nawet 
30% energii w stosunku do tradycyjnej pompy ciepła. 
Dzięki regulatorowi Diematic iSystem pompa może 
sterować dwoma obiegami grzewczymi (opcjonal-
nie trzema) oraz obiegiem c.w.u. i cyrkulacją, a pod-
grzewacze o pojemności od 150 do 500 litrów gwa-
rantują maksymalny komfort ciepłej wody. 
HPI evolution jest rozwiązaniem oszczędnym – w no-
wym budynku wyposażonym w tę pompę, z izolacją 
ścian o grubości 20 cm, oknami z podwójną szybą  

i grzejnikami zużycie energii wynosi około 33 kWh/
m2 na rok. Moduł zewnętrzny ma niewielkie wymia-
ry i dzięki temu może być umieszczony w dowolnym 
miejscu. Rozmiary modułu wewnętrznego nie prze-
kraczają rozmiarów kotła naściennego – można go 
zainstalować nawet w małym pomieszczeniu.

Alezio evolution

Alezio evolution to pompa ciepła typu powietrze/
woda, która dzięki funkcji chłodzenia, modulowanej 
sprężarce i prostej regulacji zapewnia komfort przez 
cały rok. Zimą efektywnie wytwarza ciepło na cele 
c.o. przy temperaturze do -20°C, a latem chłodzi. Ale-
zio jest dostępna w wersji ze zintegrowanym w obu-
dowie 180-litrowym podgrzewaczem wody. Pompa 
ciepła oprócz przygotowania c.w.u. z funkcją ochro-
ny przed bakteriami Legionella ma możliwość pod-
grzewania wody w basenie. Pompa jest cicha – po-
ziom hałasu to tylko 36 dB(A). Alezio to rozwiązanie 
ekologiczne i ekonomiczne – nie emituje szkodliwych 
substancji do atmosfery, zawiera czynnik chłodniczy 
R410A bez zanieczyszczeń, a jej COP wynoszące do 
4,65 zapewnia oszczędność energii.

Kaliko

Termodynamiczny podgrzewacz wody Kaliko występuje 
w trzech wersjach: essentiel, SPLIT i TWH – w zależności 
od wersji może pobierać energię z powietrza zewnętrz-
nego, wewnętrznego lub z wentylacji mechanicznej. 
Trwałość urządzenia zapewniają: anoda tytanowa, 
aluminiowy oraz emaliowany zasobnik stalowy. Moc 
grzewcza Kaliko pozwala na szybkie podgrzewanie 
wody w czasie krótszym niż 8 godzin, zależnie od tem-
peratury zasysanego powietrza i modelu urządzenia. 
Wersja Kaliko Split pracuje w zakresie temperatu-
ry zewnętrznej od -15 do 42°C, zapewniając wysoki 
komfort użytkowania c.w.u. Przy pojemności do 270 
l podgrzewacz pokrywa zapotrzebowanie na ciepłą 
wodę dla 6-osobowej rodziny. W wersji EV przy wy-
korzystaniu rekuperacji woda może być podgrzewa-

Kaliko

HPI evolution

Alezio evolution
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Pompa ciepła Vitocal 200-S

Podczas Jubileuszowego Pikniku przeprowadzono 
liczne szkolenia oraz zawody serwisowe dla instala-
torów. Uczestnicy Pikniku mogli poznać m.in. szero-
ką ofertę pomp ciepła Viessmann. Jedna z nowości to 
pompa ciepła Vitocal 200-S. Jest to pompa ciepła po-

wietrze/woda w wersji split oferowana w korzystnej ce-
nie, a dedykowana do budynków nowych i moderni-
zowanych. Pompa ciepła jest przeznaczona do pracy 
w systemie grzewczym lub w trybie pracy odwróco-
nej na potrzeby i ogrzewania, i chłodzenia. W połącze-
niu z systemem wentylacji mieszkań umożliwia także 
utrzymywanie w budynku komfortowej temperatury.

Rekordowa liczba uczestników, zbiórka pieniędzy na Fundację Świadomi Klimatu, doskonała okazja 
do integracji i wspólnej zabawy. Na początku czerwca br. odbył się kolejny już Piknik Instalatora  
dla partnerów handlowych Viessmann oraz członków Programu Instalator i ich rodzin. 

Pompy ciepła… i nie tylko 
na Jubileuszowym Pikniku 
Instalatora Viessmann
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cji wiszącej i zajmuje niewiele miejsca. Odporną na 
działanie czynników atmosferycznych jednostkę ze-
wnętrzną można z kolei zamontować na różne spo-

soby – w pozycji stojącej na podłodze, na płaskim 
dachu lub w pozycji wiszącej.
„Całość to coś więcej niż suma części składowych” 
– zgodnie z tą dewizą firma Viessmann oferuje nie 
tylko pojedyncze komponenty grzewcze. Wszystkie 
produkty są ze sobą zintegrowane, tworząc zgrany 
system całościowy, w którym każdy z podzespołów 
doskonale współpracuje z pozostałymi. Technika sys-
temowa firmy Viessmann obejmuje wszystkie ele-
menty składające się na niezawodne, ekonomiczne 
ogrzewanie: od regulatora Vitotronic z bezprzewodo-
wym modułem zdalnego sterowania przez wydajny 
zasobnik ciepłej wody użytkowej Vitocell, zapewnia-
jący optymalny komfort korzystania z ciepłej wody 
użytkowej, po wysokiej jakości instalacje solarne 
umożliwiające oszczędne wspomaganie ogrzewania.

Zalety Vitocal 200-S
• Elastyczny montaż części zewnętrznej (w pozycji 
stojącej, wiszącej)
• Praca odwrócona na potrzeby ogrzewania i chło-
dzenia
• Optymalne wykorzystanie samodzielnie wytwo-
rzonego prądu
• Klasa efektywności energetycznej: 3,0 do 5,6 kW: 
A++/A+, 7,7 do 9,06 kW: A++ / A++, wg rozporządzenia 
WE 811/2013, ogrzewanie, przeciętne warunki klima-
tyczne – zastosowanie niskotemperaturowe (35°C) 
/ średniotemperaturowe (55°C).

Pompa Vitocal 200-S szczególnie dobrze sprawdza 
się w nowych budynkach lub jako system biwalent-
ny do układów modernizowanych. W celu uzyska-

nia wyższej mocy można stworzyć układ kaskado-
wy obejmujący kilka pomp Vitocal 200-S.
Jednostka wewnętrzna jest instalowana w pozy-

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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Piknik Instalatora Viessmann

3 czerwca w 5 przedstawicielstwach w Polsce odbyły się Pikniki Rodzinne dla partnerów handlowych Viessmann. 
Piknik Instalatora to bogata w wydarzenia, plenerowa impreza, która na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń 
organizowanych przez firmę Viessmann. Na Piknik przybyła rekordowa liczba gości – ponad 3000 osób. Instala-
torzy systemów Viessmann pojawili się z przyjaciółmi, rodzinami, w towarzystwie dzieci. Atrakcji nie brakowało. 
Szczególnym zainteresowaniem dorosłych i dzieci cieszyła się możliwość zwiedzenia wozu straży pożarnej, poka-
zy gaśnicze oraz obecne z opiekunami psy ratownicze.
Prawdziwe wyzwanie dla dorosłych i dzieci stanowił tor wipeuot, a różne pomysły na jego pokonanie stanowiły 
dodatkową zabawę dla obserwatorów zmagań. Zdobycie szczytu ścianki wspinaczkowej okazało się wyzwaniem 
trudniejszym niż mogłoby się wydawać, stojąc u jej podnóża i udało się tylko nielicznym. Najbardziej widowisko-
we były jednak ewolucje na eurobungee oraz zorbing na wodzie, który polegał na jak najszybszym przetoczeniu 
przez zawodnika dmuchanego walca wzdłuż napełnionego wodą basenu. Odbyły się także warsztaty stylu dla pań.
Odwiedzający Piknik goście okazali się nie tylko żądni wrażeń, ale również bardzo hojni – podczas zbiórki na cele 
fundacji Świadomi Klimatu udało się pozyskać kwotę: ok. 4500 zł. Punktem kulminacyjnym imprezy, podkreślają-
cym Jubileusz 25-lecia firmy, był tort muffinkowy. Całą imprezę zwieńczyło rozdanie wspaniałych nagród od spon-
sorów m.in. rodzinnego pobytu w Hotelu Bania, wkrętarek Makita.
Duże zainteresowanie instalatorów wzbudzał decybelomierz, czyli miernik poziomu dźwięku. Instrument ma za-
stosowanie w różnych dziedzinach, np. do mierzenia poziomu hałasu w biurze, podczas wypoczynku, przy kontroli 
maszyn, w miejscu zamieszkania, na budowie. Miernik może być zastosowany np. przy kontroli jakości w budow-
nictwie, przy wykrywaniu źródeł hałasu lub niewystarczającej warstwy izolacji. Często przeszkadzające odgłosy 
przenoszone są przez system szybów wentylacyjnych.
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Firma Immergas wprowadziła do swojej oferty 
nowoczesny system hybrydowy Magis Combo – łą-
czący elementy kotła kondensacyjnego zintegrowa-
ne z modułem hydraulicznym powietrznej pompy 
ciepła typu split. Takie rozwiązanie oferuje znacznie 
więcej możliwości i dodatkowo pozwala zaoszczę-
dzić energię. Rozwiązania hybrydowe cieszą się co-
raz większym zainteresowaniem z wielu powodów. 
Hybryda gwarantuje: wysoką efektywność energe-
tyczną, a więc jest ekonomicznym i ekologicznym 
rozwiązaniem; duże łączne moce grzewcze (np. przy 
podgrzewie wody użytkowej); oszczędność miejsca 

montażowego, którego tak brakuje w nowym bu-
downictwie i w końcu w najlepszy możliwy sposób 
wykorzystuje ciepło z obu źródeł. 

Magis Combo – pompa ciepła i gazowy 
kocioł kondensacyjny w jednym: 
inteligencja i wydajność hybrydy

System MAgIS COMBO to tzw. hybryda: pompa cie-
pła powietrze-woda typu split zintegrowana z ga-
zowym kotłem kondensacyjnym. Ma możliwości 
ogrzewania, chłodzenia oraz produkcji ciepłej wody 

użytkowej. System Magis Combo został zaprojekto-
wany tak, aby sprostać najwyższym wymaganiom 
użytkowników. 
Jednostka zewnętrzna powietrznej pompy ciepła 
jest dostępna w trzech wersjach o mocy: 5, 8 i 10 kW.  
Jednostka wewnętrzna zawiera elementy kotła kon-
densacyjnego o mocy 27 kW na potrzeby podgrze-
wu ciepłej wody i 24 kW na potrzeby centralnego 
ogrzewania, zintegrowane z modułem hydraulicz-
nym pompy ciepła.
Rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne pozwa-
lają na pracę pompy ciepła do temperatury zewnętrz-

Odnawialne źródła 
energii cieszą się coraz 
większą popularnością 
i są coraz powszechniej 
stosowane. Jednym 
z najbardziej 
wydajnych urządzeń 
wykorzystujących 
odnawialne źródła 
energii są pompy ciepła. 
Zupełnie nowy kierunek 
rozwoju branży grzewczej 
wyznaczają hybrydowe 
urządzenia grzewcze. 

Nowoczesny system hybrydowy 
Magis Combo 

Nowość w ofercie Immergas

NOWE ROZWIĄZANIE DLA NOWEGO 
BUDOWNICTWA – Magis Combo to 
rozszerzenie rozwiązań z wykorzystaniem 
urządzeń typu split. Szczególnie dobrze 
sprawdza się w nowym budownictwie  
o zwiększonej termoizolacyjności.

WYSOKA OSZCZĘDNOŚĆ – rozwiązania 
zastosowane w hybrydzie pozwalają na 
jeszcze większą oszczędność.

INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE – nowa 
elektronika decyduje o pracy pompy ciepła  
lub kotła gazowego w zależności od warunków 
pogodowych tak, aby zapewnić najwyższą 
efektywność pracy instalacji grzewczej.

KOMPAKTOWE ROZWIĄZANIE – jednostka 
zewnętrzna systemu MAGIS COMBO jest 
mniejsza od standardowych pompa ciepła, 
dając tym samym większą elastyczność 
przy wyborze miejsca montażu.
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nej -20°C. Pompa ciepła jest w stanie zasilać instala-
cję czynnikiem o temperaturze 55°C (dla temperatury 
powietrza zewnętrznego -10°C) lub 45° C (dla tempe-
ratury powietrza zewnętrznego -20°C).
Magis Combo zajmuje niewiele miejsca i pozwa-
la na znaczne oszczędności energii dzięki swojej 
wysokiej efektywności energetycznej. Szczegól-

nie dobrze sprawdzi się w nowych domach o pod-
wyższonej izolacyjności termicznej, może też być  
z powodzeniem zastosowany w systemach moder-
nizowanych.
Magis Combo występuje w wersji dwufunkcyjnej (Ma-
gis Combo) lub jednofunkcyjnej (Magis Combo Plus) 
z możliwością podłączenia zasobnika c.w.u.

IMMERgAS POLSKA Sp. z o.o.
93-231 Łódź, ul. Dostawcza 3a
tel. 42 649 36 00, faks 42 649 36 01
www.immergas.pl
biuro@immergas.pl

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

THE SIGN OF THE FUTURE
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Nowe zestawy powietrznych 
pomp ciepła NIBE w cenie kotła c.o.

Aktualnie najbardziej popularnym rozwiązaniem są 
inwerterowe pompy ciepła z wbudowaną funkcją 
chłodzenia NIBE SPLIT lub NIBE f2040 o modulo-
wanej mocy grzewczej do 8 do 12 i do 16 kW, które 
cieszą inwestorów niską ceną. Nowe zestawy po-
wietrznych pomp ciepła NIBE BASIC, STANDARD i PRE-
MIUM, wprowadzonych do oferty firmy NIBE-BIAWAR  
w styczniu 2017 r. są dostępne już od 15 000 zł netto. 
Nawet gdy temperatura jest ujemna, powietrze za-
wiera ciepło, które można odebrać dzięki pompie 
ciepła typu powietrze/woda, a następnie wykorzy-
stać je do ogrzania domu oraz do produkcji ciepłej 
wody użytkowej. Ta sama pompa ciepła może być 
wykorzystana jako jednostka klimatyzacyjna, chło-
dząc dom w okresie letnim. Powietrzne pompy cie-
pła NIBE są w stanie produkować ciepło nawet wte-
dy, gdy temperatura na zewnątrz budynku spada 
do -25oC. Są to urządzenia w pełni automatyczne 
z możliwością zaprogramowania komfortu ciepl-
nego dostosowanego do indywidualnych upodo-
bań mieszkańców, a także maksymalnego wykorzy-

stania tańszej energii elektrycznej w taryfie nocnej  
i weekendowej. W połączeniu z najnowszą centralą 
wewnętrzną HK 200 i sterownikiem SMO 40 oprócz 
ogrzewania mają możliwość produkcji c.w.u, pod-
łączenia rekuperatora NIBE ESR, licznika energii 
NIBE EMK, kilku obiegów grzewczych, kotła gazo-
wego NIBE gBM i sterowania przez Internet np. za 
pomocą aplikacji NIBE UPLINK. 

Powietrze jest darmowe więc warto wykorzystać zakumulowane w nim ciepło. 
Idealne do tego celu są powietrzne pompy ciepła, które jako źródło ciepła 
wykorzystują powietrze zewnętrzne, w związku z czym wykonywanie dolnego źródła 
w postaci sond pionowych lub kolektora gruntowego jest zbędne. Koszt inwestycji  
w powietrzną pompę ciepła, stanowi głównie koszt urządzenia, którego cena jest  
już porównywalna z konwencjonalnymi kotłami grzewczymi. 

Pompy ciepła NIBE
rewolucja cenowa i technologiczna
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py obiegowe z płynną regulacją prędkości. Urządze-
nie dopasowuje się automatycznie do zmiennego 
zapotrzebowania na ciepło w ciągu roku, bez sko-
ków poboru energii, co powoduje jeszcze niższe ra-
chunki za ogrzewanie i ciepłą wodę (koszt ogrzewa-
nia domu o pow. 130 m2 wynosi około 130 zł/m-c). 
Zastosowana technologia sprawia, że urządzenie 
osiąga najwyższą klasę energetyczną A++ i bardzo 
wysoki średnioroczny współczynnik sprawności 
SCOP=5,5. Zastosowanie inwerterowych sprężarek 

pozwala również na skrócenie czasu rozruchu sys-
temu, bezpieczny dobór urządzenia, brak koniecz-
ności stosowania zbiornika buforowego, możliwość 
rozbudowy domu w późniejszym czasie, dłuższą ży-
wotność, osiągnięcie optymalnej temperatury w krót-
szym czasie oraz cichą pracę. Poziom ciśnienia aku-
stycznego pompy ciepła NIBE f1255-6, waha się  
w granicach 21-28 dB(A) (wg EN 11203, przy B0/W35 
w odl. 1 m), a poziom mocy akustycznej w granicach 
37-43 dB(A) (wg EN 12102, przy B0/W35).

Powietrzna pompa ciepła NIBE F2120 
z SCOP > 5,0

Nowy typoszereg NIBE f2120 stanowi przełom  
w technologii pomp ciepła typu powietrze/woda, 
osiągając sezonowy współczynnik efektywności 
SCOP powyżej wartości 5,0. Oznacza to, że pompa 
ciepła jest w stanie wyprodukować pięć razy więcej 
energii niż sama pobiera. Ta wyjątkowa pompa cie-
pła powietrze/woda o sprawności osiągalnej do tej 
pory wyłącznie dla pomp gruntowych, dostępna jest 
w mocach 8, 12, 16, 20 kW i ma możliwość aktywne-
go chłodzenia w okresie letnim. W połączeniu z mo-
dułem sterowania SMO lub kompaktową centralą 

wewnętrzną, pompa ciepła NIBE f2120 tworzy kom-
pletny ekologiczny i ekonomiczny system komfortu 
cieplnego w budynku, co czyni firmę NIBE jednym z 
liderów w branży grzewczej. Nazywamy to PRAWDZI-
WĄ REWOLUCJĄ W OgRZEWANIU domów.
 
Inwerterowa gruntowa pompa ciepła 
NIBE F1255

NIBE 1255 to najnowsza gruntowa pompa ciepła  
z modulowaną mocą grzewczą do 6, 12 lub do 16 kW,  
bijąca rekordy sprawności w testach, prowadzonych 
przez niezależne instytuty badawcze. Urządzenie to 
jest najczęściej wybierane spośród gruntowych pomp 
ciepła NIBE w Szwecji, Niemczech i na Wschodzie. 
NIBE f1255 wyposażona jest w zbiornik c.w.u., in-
werterowo sterowaną sprężarkę i elektroniczne pom-

Pompa ciepła NIBE f2120 

NIBE-BIAWAR sp. z o.o. 
Al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok 
tel. 85 662 84 90, faks 85 662 84 09 
sekretariat@biawar.com.pl
www.biawar.com.pl, www.nibe.pl
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Pompa ciepła 
NIBE f2120  
z kompaktową 
centralą 
wewnętrzną  
i rekuperatorem 
tworzy 
kompletny 
system 
ogrzewania, 
chłodzenia  
i wentylacji
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ekonomiczny i nowoczesny kocioł kondensacyjny 
Vaillant ecoTEC pure.
Pracą tych dwóch urządzeń w instalacji hybrydowej 
najlepiej, żeby zarządzał systemowy regulator multi-
MATIC 700/4. Analizując w każdym momencie koszty 
ogrzewania, uruchomi on działanie tego urządzenia, 
które zrobi to nie tylko najtaniej, ale i bez jakiegokol-
wiek uszczerbku dla komfortu domowników.

Koszt układu hybrydowego

Samochody hybrydowe są droższe od spalino-
wych. W pewnym sensie dotyczy to także ogrze-
wania hybrydowego. Koszt wykonania samej in-
stalacji grzewczej jest podobny zarówno wtedy, 
gdy jest ona zasilana w ciepło z jednego źródła, jak  
i z dwóch. W obu wariantach trzeba przecież uło-
żyć na przykład takie same przewody ogrzewania 
podłogowego czy wyposażyć dom w zasobnik cie-
płej wody. Także pomieszczenie techniczne przy 

Niektórzy uważają wprawdzie, że hybrydowe 
ogrzewanie budynków to nic nowego. Już od daw-
na bowiem właściciele wielu domów montowali  
w kotłowni obok kotła na węgiel, także kocioł gazo-
wy. Również w nowych budynkach mieszkańcy – od 
czasu do czasu – wspomagają c.o. gazowe, spalając 
drewno w kominku zwykłym lub z płaszczem wod-
nym. Należy jednak zauważyć, że w takich zestawach 
tylko jedno z urządzeń grzewczych jest bezobsługo-
we, podczas gdy drugie – tańsze w eksploatacji – wy-
maga osobistego zaangażowania domowników. 
gdyby więc sytuacje te odnieść do urządzeń komu-
nikacyjnych, to powinniśmy nazywać hybrydowym 
także tradycyjny samochód spalinowy, którego wła-
ściciele wożą ze sobą na jego dachu… rowery. Przyj-
mijmy więc, że hybrydową będziemy nazywać je-
dynie taką instalację do ogrzewania domu i wody,  
w której praca żadnego z dwóch zasilających ją urzą-
dzeń grzewczych, nie wymaga uwagi i wysiłku miesz-
kańców domu.

Powietrzna pompa ciepła i kocioł 
kondensacyjny

Marka Vaillant ma w swojej ofercie urządzenia grzew-
cze, z których można wykonać nowoczesną, hybry-
dową instalację do ogrzewania domu i wody. Jej 
głównym elementem może być na przykład pompa 
ciepła typu powietrze-woda aroTHERM VWL. 
Montaż pompy powietrznej jest zdecydowanie tań-
szy od montażu modeli gruntowych, jeśli uwzględ-
nić koszt wykonania głębokich odwiertów, ale nie-
stety jej sprawność zależy w dużym stopniu od 
pogody. gdy na dworze jest ciepło, jej efektyw-
ność jest bardzo wysoka. Niestety, gdy robi się 
zimno, jej wydajność się obniża, natomiast pod-
czas dużych mrozów jej pracę można by porów-
nać do działania kotła elektrycznego. Właśnie  
w takich okresach zadanie ogrzewania domu i przy-
gotowania c.w.u. będzie przejmował kondensacyj-
ny kocioł grzewczy. Może nim być bardzo sprawny, 

Samochody hybrydowe, wyposażone zarówno w silnik spalinowy, jak i elektryczny, 
zajmują coraz poważniejszą pozycję na rynku aut nowych. Podobne rozwiązania  
w dziedzinie ogrzewania domów jednorodzinnych nie są jeszcze tak popularne,  
ale to wcale nie znaczy, że tak się wkrótce nie stanie.

Pompa ciepła + 
kocioł kondensacyjny 
= układ hybrydowy

Propozycja z asortymentu Vaillant

Powietrzna pompa ciepła aroTHERM VWL

Nowoczesny gazowy kocioł kondensacyjny ecoTEC pure
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systemie hybrydowym nie musi być większe, bo 
tam, gdzie jest miejsce na kocioł kondensacyjny, 
z pewnością bez kłopotów zmieści się także we-
wnętrzna jednostka pompy ciepła (większą ze-
wnętrzną montuje się w ogrodzie). 
Nie da się jednak pominąć tego, że dwa urządzenia 
grzewcze w jednej instalacji kosztują więcej niż gdy 
jest ono tylko jedno.
Analizując koszty wykonania układu hybrydowego 
warto jednak uwzględnić to, że żywotność każdego 

z urządzeń, które są używane jedynie przez część 
roku, jest dłuższa. Oznaczałoby to, że wydatki inwe-
stycyjne na te urządzenia nie są podwójne, a jedy-
nie rozłożone w czasie.
To przekonanie potwierdzają doświadczenia z przy-
woływanej już wcześniej dziedziny motoryzacyjnej. 
Od pewnego czasu – dla własnego bezpieczeństwa 
– wymieniamy opony z letnich na zimowe i odwrot-
nie. Wbrew podejrzeniom niektórych, przemysł opo-
niarski na tym niewiele zarabia, bo na zmienianych 
dwa razy w roku oponach jeździmy teraz dwukrot-
nie dłużej niż kiedyś na całorocznych. Nie ma więc 
żadnych powodów, by sądzić, że z hybrydowymi in-
stalacjami grzewczymi może być inaczej.

Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.
al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa
infolinia: 801 804 444
tel. 22 323 01 00, faks 22 323 01 13
www.vaillant.pl, vaillant@vaillant.pl
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Uwaga! Korzyści z wykonania instala-
cji hybrydowej będą szczególnie duże, 
jeśli dom nie ma dostępu do sieci ga-
zowej i musi być ogrzewany gazem 
płynnym lub olejem opałowym. Moż-
na też zwiększyć udział pompy ciepła 
w ogrzewaniu domu i wody, jeśli za-
silająca ją energia elektryczna będzie 
rozliczna według taryfy dwustrefowej 
(tańszy prąd jest zwykle w godzinach 
22-6 i 13-15). Jej efektywność energe-
tyczna zależeć będzie wtedy nie tyl-
ko od aktualnej temperatury na ze-
wnątrz domu, ale także od pory dnia, 
a dokładniej – od zmiennej w ciągu 
doby ceny prądu. 

Systemowy regulator multiMATIC 700/4

Audytor OZC 6.9 Pro oraz Audytor gbXML

Autorzy programu Audytor OZC Pro przygotowali 
jego nową udoskonaloną wersję, oznaczoną jako 
6.9 oraz bezpłatną wtyczkę do programu Revit 
(Audytor gbXML). 

Najważniejsze nowe funkcje to:
1. Rozszerzona możliwość eksportu modelu budyn-
ku z programu Revit do pliku w formacie gbXML;
2. Możliwość wczytania trójwymiarowego modelu ob-
liczeniowego budynku z programu Revit 2016, 2017;
3. Mechanizm sprawdzenia poprawności wczytanego 
modelu budynku z programu Revit oraz uzupełniania 
danych niezbędnych do wykonania obliczeń cieplnych.
Wtyczka Audytor gbXML rozszerza możliwości standar-
dowego eksportu bryły budynku do pliku gbXML z pro-
gramu Revit. Standardowo program Revit nie zawsze 
prawidłowo eksportuje materiały budowlane, w któ-
rych nie są zdefiniowane parametry cieplne. W takiej 
sytuacji w przegrodach wyeksportowanych do pliku 

gbXML nie są zdefiniowane warstwy materiałów. Zda-
rza się również, że konstrukcje przegród nie są ekspor-
towane. Wtyczka Audytor gbXML eliminuje te problemy. 
Program Audytor OZC 6.9 umożliwia import mode-
lu budynku z programu Revit 2016, 2017 poprzez plik 
w formacie gbXML. W zależności od ilości wpisanych 
danych w programie Revit model po przeniesieniu 
może być niemalże pełen. W Audytorze OZC może 
konieczne być jedynie uzupełnienie danych o funk-
cjach pomieszczeń oraz pogrupowanie pomieszczeń.
Zaimportowany model budynku można zweryfi-
kować korzystając z trójwymiarowego podglądu. 
funkcja ta pozwala niemalże namacalnie zweryfiko-
wać model budynku przeniesiony do Audytora OZC  
z programu Revit. Model budynku w podglądzie trój-
wymiarowym jest powiązany z tabelami edycyjnymi 
przegród i mostków. Kliknięcie na np. przegrodę po-
woduje zaznaczenie jej w tabeli i daje możliwość na-
tychmiastowej korekty każdego elementu na rysunku.
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rametrach termoizolacyjnych, murowanych w tech-
nologii Porotherm Dryfix – na cienkowarstwową, 
szybkoschnącą zaprawę. To rozwiązanie pozbawio-
ne niemal zupełnie wilgoci technologicznej, które 
nie tylko gwarantuje wysokie parametry ochrony 
cieplnej, ale także zapewnia zdrowy mikroklimat  
w domu. Dla płaskiej dachówki ceramicznej znale-
ziono dodatkowe zastosowanie. Stanowi ona nie 
tylko solidne pokrycie dachowe, ale została zamon-
towana również na elewacji, dodatkowo ją wzmac-
niając i nadając budynkowi nowoczesny i indywi-
dualny charakter. 

Mieszkańcy budynku e4 będą mogli korzystać  
z własnego prądu, który wytwarzany będzie przez 
wysokosprawne moduły fotowoltaiczne firmy 
Viessmann Vitovolt 300 o mocy 4 kW. 

Kompaktowa pompa ciepła obsługiwana za 
pomocą aplikacji zapewnia wygodne zasilanie  
w ciepłą wodę, a wentylacja zapewnia dopływ 
świeżego powietrza i przyjemny klimat w po-
mieszczeniach budynku oraz stanowi barierę 
dźwiękową.

firma fakro do budynków wykonanych zgodnie  
z koncepcją e4 zaproponowała energooszczędne 
okna dachowe, które już spełniają wymagania WT 
2021. Okna zostały dobrane z uwzględnieniem po-
łożenia danego pomieszczenia. Przez przeszklenia 
pozyskiwana jest energia słoneczna, jednak podczas 
gorącego lata, gdy ten efekt nie jest pożądany, od 
strony południowej na oknach dachowych zastoso-
wano sterowane solarnie markizy fakro skutecznie 
chroniące przed przegrzaniem.

Koncepcja domu e4 powstała w firmie Wiener-
berger jako odpowiedź na oczekiwania coraz bar-
dziej świadomych klientów. Idea e4 spełnia wyma-
gania dotyczące odpowiedzialnego, energoosz- 
czędnego i zdrowego budownictwa realizowanego 
przy wysokim poszanowaniu środowiska i dbałości 
o komfort życia człowieka. 
To koncepcja budynku niemal zeroenergetyczne-
go, która odpowiada restrykcyjnym standardom 
Unii Europejskiej dla sektora budowlanego doty-
czącym zużycia energii, mającym wejść w życie od 
2021 roku.
Koncepcja e4 to reprezentowany przez Wienerber-
ger sposób myślenia o domu jako całym systemie. 
Dlatego też realizując projekt w Polsce, producent 
zaprosił do współpracy renomowanych partnerów  
i liderów branży – firmy Viessmann i fakro, które po-
dzielają wartości i filozofię kryjącą się za e4.

Filarami koncepcji domu e4 są cztery obszary 
ważne z punktu widzenia człowieka i środowi-
ska, w którym żyje:
• emocje i zdrowie (komfort zamieszkiwania w zdro-
wym domu),
• energia (efektywne wykorzystanie energii),
• ekologia (dbałość o środowisko i stosowanie odna-
wialnych źródeł energii),
• ekonomia (przystępne koszty budowy i eksplo-
atacji).

Koncepcja e4 zakłada, że zaspokajanie potrzeb miesz-
kaniowych człowieka musi uwzględniać otaczające 
go środowisko zewnętrzne i wewnętrzne i pozosta-
wiać w równowadze względem siebie. Ten balans, 
jeśli jest zachowany, stanowi o komforcie i bezpie-
czeństwie własnego domu.

Projekt domu dla osiedla e4, na którym docelowo 
powstanie siedem domów jednorodzinnych, zo-
stał wykonany przez renomowane warszawskie 
studio Mąka-Sojka Architekci. Nowoczesna bry-
ła budynku została zaprojektowana tak, by po-
mieszczenia w łatwy sposób mogły być zmienia-
ne i dostosowane do wielkości i potrzeb rodziny.

Ściany domu ceramicznego e4 są wykonane z na-
turalnych materiałów ceramicznych o wysokich pa-

Dom e4 – nowa definicja komfortu

Pierwsze domy zbudowane  
w koncepcji e4 powstają na osiedlu  
w miejscowości Cisie pod Warszawą.

http://www.instalreporter.pl


58s t r.0 6 / 2 0 1 7
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

własny użytek, mogą mu wówczas przedstawić naj-
bardziej efektywne i trwałe rozwiązania. Wszelkie kal-
kulacje wykonuje się w cyklu życia budowli (patrz: 
LCCA – Life Cycle Cost Analysis) i w takim rachunku 
łatwo jest uzasadnić rację wykorzystania najnowo-
cześniejszych technologii izolacyjnych, grzewczych 
czy instalacyjnych. 
Jeżeli inwestor jest świadomy postępu technologicz-
nego i ma doświadczenie w inwestycjach budowla-
nych, chętnie poszuka rozwiązań, które będą pra-
cować na jego korzyść przez długie lata. Rachunek 
dotyczący danej budowli obejmuje wtedy okres naj-
bliższych 15 lub 25 lat po oddaniu budynku do użyt-
kowania. Co wówczas ten świadomy inwestor bierze 
pod uwagę? Niedoinwestowany projekt może przy-
nieść wymierne straty w postaci nadmiernych wy-
datków na: 
· ogrzewanie pomieszczeń i wody,
· klimatyzację i wentylację, 
· koszty remontów i napraw, 
· likwidację zagrożeń katastrofą budowlaną. 

Budownictwo na sprzedaż – zyski za wszelką cenę
Inaczej sprawy się mają, gdy budynek ma być sprze-
dany. Dotyczy to przede wszystkim sektora miesz-
kaniowego oraz znacznej liczby zamówień publicz-
nych. Celem jest wówczas cena zakupu lub zysk  
z 1 m2 sprzedanej powierzchni. W sektorze miesz-
kaniowym gwarancja jest kwestią woli budujące-
go. Obowiązuje go jedynie rękojmia, która wygasa 
po trzech latach. Realizując krótkoterminowy cel 
użytkowy lub komercyjny, celowo nie bierze się 
pod uwagę kosztów na przestrzeni lat. Kto wówczas 
płaci? Płacą mieszkańcy. Społeczna zgoda na tego 
typu praktyki wynika tylko z niewiedzy, albo – aż z 
niewiedzy. Oceniając całość strat społecznych, na 
które składają się straty: ekonomiczne, energetycz-
ne, środowiskowe, a także związane z kosztami le-
czenia, nie możemy pominąć stagnacji i braku po-
stępu w rozwoju najnowocześniejszych technologii  
w budownictwie. 

Stagnacja przez konstruktywizm społeczny
Konstruktywizm społeczny to prawdy, które są już 
dawno nieaktualne i przestarzałe oraz prawdy pro-
pagowane w określonym celu biznesowym albo po-
litycznym lub z racji nonszalancji, czyli z czystej głu-
poty. Przykładem może być scena, w której inżynier 
architekt, przekonuje słuchaczy na wykładzie, o tym 
jak bardzo nietrwałe jest budownictwo drewniane, gdy 
tymczasem jego wszystkie słynne projekty mają drew-
niane konstrukcje dachów, a najstarsza użytkowana 
budowla drewniana w Polsce pochodzi z XIV wieku. 
Nieszczęściem jest fakt, że konstruktywizm spo-
łeczny dotyka także osoby, które na szczeblu samo-
rządowym lub rządowym zarządzają środkami pu-
blicznymi. Przykład? Nierzadko widuje się obiekty 
wzniesione po 2010 roku, w których roczne zużycie 
energii na 1 m2 powierzchni ponad trzykrotnie prze-
kracza normę nakreśloną rozporządzeniem w roku 
1998 (ponad 360 kW/m2). Budynek miał być ładny. 
Miał się wkomponować w otoczenie. Resztę zadań, 
obowiązków i możliwości pominięto. 

Budownictwo zrównoważone
Trwanie w tradycji nie sprzyja rozwojowi budownic-
twa zrównoważonego. Budownictwo zrównoważo-
ne najszybciej napędza gospodarkę. Jest pełne in-
wencji, innowacji i z prawidłowymi fundamentami 
ekonomicznymi gospodarki zrównoważonej. Trzy 
fundamentalne zasady budownictwa zrównoważo-
nego mówią o tym, że: 

Dwa rodzaje budownictwa w Polsce
Tajemnicą poliszynela jest fakt, że rozróżniamy dwa 
rodzaje budownictwa. gdy mamy na myśli lub mó-
wimy: „budownictwo na własny użytek” oraz „bu-

downictwo na sprzedaż”, mówimy o dwóch skraj-
nie różnych jakościach. 
Największe firmy budowlane w Polsce otwarcie mó-
wią o tym, że jeżeli inwestor zamawia budynek na 

Prasa donosi o gwałtownym rozwoju budownictwa mieszkaniowego i jego wpływie 
na wzrost PKB Polski. Czy jednak wszystko idzie w dobrym kierunku? Czy fakt 
spełnienia marzeń dużej liczby Polaków jest jedyną misją rozwoju budownictwa? 
Czy w ogóle budownictwo się rozwija, czy tylko przybywa mieszkań? 

Stagnacja w rozwoju 
budownictwa 

woJciech BAryłA

W europejskim projekcie „Renew Scho-
ol”, przeprowadzono modernizację bu-
dynku szkolnego bez naruszania sub-
stancji wewnętrznej. W wyniku tej 
termomodernizacji zwiększono także 
natlenienie w klasach co powstrzyma-
ło spadek efektywności w nauczaniu. 
https://www.renew-school.eu/en/about/
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Dobre, ale niewspierane kierunki 
Osoby lub podmioty, które poważnie podchodzą 
do tematyki rozwoju budownictwa zrównoważone-
go rozwijają działalność mimo braku wsparcia. Two-
rzą stowarzyszenia i wszelką działalność populary-
zatorską uprawiają ze składek członkowskich. Jest 
tych środków zbyt mało, by uzyskać wymierne re-
zultaty, ale nie ustają. Są również organizacje, któ-
re mają hojnych członków i darczyńców, jednak ich 
działalność skupia się tylko na załatwieniu partyku-
larnych interesów sponsorów. Budownictwo zrów-
noważone jest wtedy dobrym słowem kluczowym 
do przeprowadzania kampanii PR i nierzadko nie 
ma nic wspólnego z tym zagadnieniem w praktyce. 

Jakie materiały stosuje się w budownictwie 
zrównoważonym? 
Jedną z idei budownictwa zrównoważonego jest 
opłacalność liczona w dłuższym okresie czasu. Mó-
wiąc wprost chodzi o to, aby modernizacje i remon-
ty w przyszłości miały zakres kosmetyczny, a nie 

kapitalny. Chodzi także o to, żeby koszty eksploata-
cji były jak najniższe. Materiały wykorzystywane na 
tego typu budowach należą do grupy najtrwalszych 
i mają potwierdzona gwarancję. Obecnie dokonuje 
się pewnego rodzaju przełom w stosowaniu mate-
riałów budowlanych podobny do tego jaki miał miej-
sce w końcówce lat 90. Do najlepszych, które mają 
zrównoważone cechy, można zaliczyć: 
• dachy – dachówka kompozytowa, 
• konstrukcje drewniane dachów – prefabrykowane 
z drewna klasy C24,
• izolacje termiczne naturalne (np. celuloza i areożel),
• instalacje elektryczne na przekaźnikach,
• instalacje hydrauliczne oparte na szybkozłączach 
gwarantowanych np. wykonane z polibutylenu,
• drzwi kompozytowe (25 lat gwarancji), 
• płyty włókninowo-gipsowe, wypierająca płyty ty- 
pu g-k.
Drugą grupę stanowią innowacyjne urządzenia: 
• pompy ciepła, 
• rekuperatory,
• instalacje fotowoltaiczne. 
Procent lub promil inwestycji, które zawierają w więk-
szości powyższe lub podobne materiały jest na ra-
zie niewielki, jednakże – na pewno będzie wzrastać. 

Artykuł opracowany na podstawie doświadczenia 
rynkowego i badań rynkowych wykonanych przez 
dział sprzedaży i marketingu firmy Nueva Terrain Pol-
ska w roku 2016 i w I kw. roku 2017.

1. musi się opłacać w dłuższej perspektywie cza-
su (LCCA);
2. musi być prośrodowiskowo (efektywność energe-
tyczna, surowcowa, materiałowa, trwałość łącznie  
z potwierdzoną gwarancją, niska emisyjność, mate-
riały odnawialne, etc.);
3. nie może powodować wykluczeń społecznych (np. 
zbyt drogie domy czy mieszkania). 
O ile dwa pierwsze punkty są zrozumiałe i sto-
sunkowo łatwo zaaprobować misję, którą niosą,  
o tyle punkt trzeci budzi zazwyczaj najwięcej kon-
trowersji. 
Nawet poprzez zwykłe naśladownictwo można re-
alizować te założenia. Właśnie liczenie inwestycji  
w Cyklu życia Produktu (LCCA) przynosi odpowiedź, 
co do stopnia opłacalności i jest to pierwszy z czyn-
ników pomagający urealnić powszechność budow-
nictwa zrównoważonego. Drugim czynnikiem jest 
wydajność. Można ją poprawić, stosując technolo-
gie prefabrykacji. Świat i Europa od dawna stosują 
LCCA i prefabrykację w celu optymalizacji kosztów 

produkcji najnowocześniejszego i zrównoważone-
go budownictwa. Jaskrawy przykład z rynku ame-
rykańskiego ukazuje dokładnie wagę wydajności  
w nowoczesnej gospodarce. Nagłośniony, gwałtow-
ny spadek zatrudnienia w sektorze produkcyjnym  
w ostatnim dziesięcioleciu, nie miał żadnego wpły-
wu na potencjał produkcji w tym samym okresie. 
Wzrost produkcji w USA w okresie 2000-2010 wyniósł 
15% pomimo tego, że miejsc pracy ubywało. Wzrost 
potencjału rynkowego został osiągnięty poprzez ol-
brzymi wzrost wydajności i dzięki nowoczesnym i in-
nowacyjnym metodom zarządzania.
Większość tego typu działań jest możliwa do wpro-
wadzenia w Polsce, ale wymaga współpracy we 
wdrażaniu nowych i innowacyjnych technologii na 
wszystkich szczeblach. Jaki wpływ ma wydajność na 
koszty budowy? W przypadku domu jednorodzinne-
go – niewielki. W przypadku budowy osiedla – bar-
dzo duży, poprzez skrócenie czasu budowy, a tym 
samym zmniejszenie kosztów pośrednich budowy 
wynikających z każdego dnia jej trwania. 

Coraz więcej zamówień na domy efek-
tywne energetycznie składają pry-
watne osoby. Jest duża szansa, że 
takim samym torem jak inne innowa-
cyjne dziedziny, budownictwo zrów-
noważone będzie się popularyzować 
dzięki popytowi, który stworzą świa-
domi obywatele. 

http://www.instalreporter.pl
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 14 utworzą rozwiązanie.

Krzyżówka z marką Purmo
Rozwiązanie hasła wraz z imieniem i nazwiskiem prosimy przesyłać e-mailem na adres: 
instalreporter@instalreporter.pl. Wśród Prenumeratorów, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie 
krzyżówki, rozlosujemy kubek termiczny, notes + touchwriter oraz kamizelkę softshell.
Warunkiem uczestnictwa w losowaniu jest prenumerowanie bezpłatnego e-czasopisma 
InstalReporter (lub zaprenumerowanie od bieżącego wydania).
Pobierz: szczegółowy regulamin krzyżówek w InstalReporterze
Informujemy, że termin nadsyłania rozwiązań upływa dnia 13 lipca 2017 roku. 
W kolejnym wydaniu InstalReportera 7/2017 opublikujemy nazwiska Laureatów.

Serdecznie dziękujemy firmie Rettig Heating  
(właścicielowi marki PURMO) za ufundowanie nagród.

POZIOMO: 
1) współczynnik oznaczony symbolem λ. 6) spisek, rewolta. 8) podróżowała ze Stasiem i Nel. 10) autor. 
11) najpopularniejszy rodzaj grzejnika w ofercie PURMO. 12) szpalta gazety. 14) ... bóle lub jeden 
ze sposobów podłączenia grzejników. 16) piastunka, opiekunka dziecka. 18) miasto w województwie 
zachodniopomorskim. 20) portret nagusa. 21) sposób ułożenia włosów. 24) podmokły las liściasty.  
26) złagodzenie bólu, cierpienia. 27) aplikacja PURMO dla profesjonalistów i klientów. 30) serwowany  
przez barmana. 31) krajan. 32) np. na belce rozdzielacza. 33) solenizantka z 25 października. 

PIONOWO: 
1) nazwa najnowszej 5-warstwowej rury PURMO. 2) mszalne w kielichu. 3) jeden ze zmysłów. 4) deski  
z wiązaniami. 5) daleko mu do zawodowca. 6) jednostka ciśnienia w układzie CGS lub mleczny na mieście. 
7) znak na pięciolinii. 9) konieczna między płytami ogrzewania podłogowego. 13) polny gryzoń.  
15) krewny w linii żeńskiej. 17) owad. 18) ... zaworowe w grzejnikach. 19) popularna jednostka dla 
oznaczania np. wymiarów gwintów, =2,54 cm. 22) polecenia dla psa. 23) kontynentalny pierwiastek.  
24) może być wody w przyrodzie, a w ogrzewaniu podłogowym to np. pętla. 25) psia mama.  
28) ... Tse-tung. 29) kulszowa dolegliwość.

KubeK 
termiczny

KamizelKa 
softshell

notes + 
touchwriter 

http://www.instalreporter.pl
http://www.purmo.com/pl/
http://www.instalreporter.pl/regulaminy
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Model ZENA MS  
24 MI PLUS

Moc cieplna - znam. określona przy Qnom (tryb c.o. i c.w.u.) 24 kW
Moc cieplna - pośrednia przy 30% Qnom 7,1 kW
Sprawność w % PCI przy obciąż. 100% Pn przy 70°C (RPn) 91,2 %
…% Pn i śr. temp. …°C 30% Pn przy 40°C (RPint) 90,2 %
Moc cieplna min. (tryb c.o. i c.w.u.) 9,3 kW
Wydajność godzinowa przy Δt = 35 K 590 l/h
Wydajność początkowa przy Δt = 30 K (wg EN 13203) 12,0 min

W maju firma De Dietrich ponownie wprowadziła do oferty klasycz-
ne, wiszące kotły gazowe z otwartą komorą spalania Zena MS 24 MI 
PLUS. Są to kotły dwufunkcyjne do c.o. i wytwarzania mikroakumulo-
wanej c.w.u. (o wydajności *** wg EN 13203). 
Kotły Zena z przerywaczem ciągu, do podłączenia do komina  
w systemie B1, są przystosowane do pracy z gazem ziemnym,  
z możliwością przezbrojenia na propan. 
Kocioł jest wyposażony w wymiennik pierwotny miedziany pokry-
ty powłoką aluminiowo-krzemową, zawór gazowy z modulatorem 
zewnętrznym i podwójny elektromagnetyczny zawór bezpieczeń-
stwa, a także palnik atmosferyczny z rampą ze stali nierdzewnej, 
zapłon elektroniczny i jonizacyjną kontrolę płomienia. Hydroblok  
z materiału kompozytowego, zawiera elektroniczną pompę c.o. 
klasy A, o wskaźniku efektywności energetycznej EEI<0,23  
z odpowietrznikiem automatycznym, automatyczne obejście, za-
wór przełączający c.o./c.w.u. umieszczony na powrocie, presostat 
wody, zawór spustowy, zawór antyskażeniowy, zawór bezpieczeń-
stwa c.o. 3 bar, manometr, wymiennik płytowy ze stali nierdzew-
nej z turbinowym czujnikiem przepływu demontowalne filtry  
i ogranicznik przepływu w obiegach c.o. i c.w.u. 
Zena MS 24 MI PLUS ma naczynie wzbiorcze c.o. o poj. 6 l. Kocioł 
jest wydajny i ma kompaktową konstrukcję, waży 29 kg. 
Sterowanie kotłem ułatwia prosta w obsłudze elektroniczna kon-
sola z wyświetlaczem cyfrowym. 
Parametry sanitarne przy temp. otoczenia 20°C; temp. wody zim-
nej: 10°C, temp. wody grzewczej w obiegu pierwotnym: 85°C

de dieTrich

kocioł zena ms 24 mi Plus de dietrich

grzejnik drabinkowy to nadal naj-
bardziej popularne źródło ciepła  
w łazience. Za takim rozwiązaniem 
przemawia m.in. funkcjonalna for-
ma urządzenia oraz możliwość 
jego wykorzystania jako wyjąt-
kowej ozdoby. Szerokie portfolio 
grzejników drabinkowych marki 
Purmo sprawia, że wybór opty-
malnej propozycji nie będzie dla 
nas problemem.
Przykładowo Apia jest świetną 
propozycją dla łazienki utrzyma-
nej w klasycznej stylistyce. grzej-
nik nie zajmuje wiele miejsca na 
ścianie, a jego wysoką wydajność 
zapewniają podwójne kolektory 
poziome. Model odznacza się uni-
wersalnym designem i bardzo so-
lidną konstrukcją. Dostępny jest  
w dwóch wysokościach (1143  
i 1764 mm) oraz czterech szeroko-
ściach (500, 600, 750 i 900 mm).
W łazienkę urządzoną w stylu mi-
nimalistycznym idealnie wkompo-
nuje się grzejnik Leros. 
Jego cechę rozpoznawczą stanowi 
szeroki rozstaw kolektorów o du-
żym przekroju – taka konstrukcja 
znacznie ułatwia zawieszanie i su-
szenie ręczników. Leros jest przy-
kładem oszczędnego wzornictwa, 
które nadaje wnętrzu wizualną lek-
kość. Model oferowany jest w sze-
rokości 600 mm oraz w dwóch  
wysokościach 1224 i 1812 mm.

Purmo

eleganckie grzejniki łazienkowe Purmo

http://www.instalreporter.pl
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elektroniczne baterie 
schell Xeris e i e-T

Oferta designerskich baterii SCHELL XERIS została poszerzona o mo-
dele sterowane na podczerwień. Linię SCHELL XERIS charakteryzują 
gładkie, zaokrąglone kształty i kompaktowy wygląd. Wraz z wprowa-
dzeniem baterii z nowym mechanizmem sensorycznym seria zyska-
ła nowy, inteligentny wymiar. Innowacyjna, elektroniczna technologia 
zapewnia higienę, bezpieczeństwo, kontrolę nad zużyciem wody. 
Tak jak wszystkie baterie elektroniczne marki SCHELL, model XE-
RIS ma program antystagnacyjny zapobiegający rozwojowi drob-
noustrojów w instalacji wodnej. Odstępy pomiędzy kolejnymi 
przepłukiwaniami można ustawić indywidualnie w przedziale od  
1 do 240 godzin, a czas wypływu na poziomie od 5 do 600 s. 
W nowych bateriach zastosowano unikatowe połączenie sterowa-
nia na podczerwień w wersji E i zintegrowanego termostatu  
w wersji E-T, co sprawia, że seria ta gwarantuje komfort oraz bez-
pieczeństwo obsługi nawet osobom z ograniczeniami ruchowy-
mi. Dopływ wody jest otwierany i zamykany automatycznie, bez 
potrzeby dotykania korpusu baterii. Po prawej stronie obudo-
wy umieszczono ergonomiczny uchwyt, za pomocą którego moż-
na ustawić żądaną temperaturę wody. Dodatkowym zabezpie-
czeniem jest automatyczne odcinanie dopływu w razie braku 
dostawy zimnej wody. Bateria jest przystosowana również do wy-
konywania dezynfekcji termicznej.

schell

nowe klimatyzatory 
domowe etherea

Panasonic odświeżył linię urządzeń klimatyzacyjnych Etherea. Jednostki Ethe-
rea korzystają z czynnika chłodniczego R32, który w porównaniu do poprzed-
niego R410A jest efektywniejszy, bezpieczniejszy i charakteryzuje się niższym 
wskaźnikiem gWP, oznaczającym potencjał tworzenia efektu cieplarniane-
go. Dodatkowo R32 jest czystą, jednoskładnikową substancją, dzięki czemu 
jest łatwiejszy do odzyskania i ponownego użycia. Odświeżona linia Etherea 
obejmuje sześć modeli o mocach od 2 kW do 7,1 kW. Wyróżnia je najwyższa 
klasa efektywności energetycznej A+++ zarówno dla trybu ogrzewania, jak 
i chłodzenia. Oszczędność energii zapewnia między innymi system Econavi 
składający się z inteligentnych czujników nasłonecznienia oraz obecności i ak-
tywności osób w pomieszczeniu. Dzięki nim urządzenie automatycznie dosto-
sowuje swoją pracę do warunków panujących w pomieszczeniu oraz potrzeb 
domowników. Zapewnia w ten sposób maksimum komfortu, ograniczając zu-
życie energii nawet do 38%. Do oczyszczania powietrza w pomieszczeniu kli-
matyzatory Etherea wykorzystują system Nanoe, który usuwa 99% szkodli-
wych bakterii, wirusów oraz pleśni znajdujących się w powietrzu, jak i tych 
pokrywających powierzchnie. Nowe jednostki zostały wyposażone w dwie 
niezależne żaluzje Aerowings mające na celu schłodzenie powietrza w jak naj-
krótszym czasie. żaluzje, kierując nawiew w stronę sufitu, tworzą efekt opada-
jącego chłodu. Pozwalają tym samym na równomierne rozprowadzenie chłod-
nego powietrza po całym pomieszczeniu. Zaletą nowych modeli są również 
niewielkie wymiary oraz cicha praca na poziomie 19 dB. Linia Etherea oferuje 
sześć jednostek w kolorze białym oraz cztery jednostki w kolorze srebrnym.

PAnAsonic

Ponad 6000 kryształów Swarovskiego na skórzanej obudowie wanny 
Squaro Prestige oraz skórzanym postumencie umywalki Octagon  
– to projekt marki Villeroy & Boch, który powstał we współpacy z uzna-
nym projektantem Steve’em Leungiem. Każdy kryształ został precyzyj-
nie oszlifowany, a następnie ręcznie osadzony zgodnie z koncepcją pro-
jektanta. Ich kompozycja nawiązuje do shan shui, czyli tradycyjnej formy 
chińskiego malarstwa krajobrazowego. Leung portretując naturę, wyko-
rzystuje kryształy Xirius Rose marki Swarovski o wielkości: 5, 10 i 15 mm. 
Prawie 5000 kryształów umieszczono na wolnostojącej wannie Squaro 
Prestige wykonanej z Quarylu® oraz ponad 1000 na postumencie umy-
walki Octagon, której ośmiokątny kształt fasetowanej misy umywalki 
idealnie pasuje do perfekcyjnego szlifu kryształów. 
Octagon i Squaro Prestige nie są pierwszymi produktami marki Villeroy  
& Boch, w których wykorzystano kryształy Swarovskiego. W ofercie pro-
ducenta można znaleźć m.in. armaturę Lafleur i Square, których uchwy-
ty również można zamówić w wersji ozdobionej tymi kryształami z po-
nad 120-letnią tradycją. 

Villeroy&Boch

wanna w kryształach 
swarovskiego 

http://www.instalreporter.pl
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Kontakt do redakcji
Małgorzata Tomasik
Sylwia Śmiecińska
Wioleta Chrostowska

redakcja@instalreporter.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji materiałów.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.
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Victaulic FirelockTm installation-ready™  
do instalacji przecipożarowych

Nowość od firmy Victaulic na polskim rynku, kształtki i łączniki fireLockTM Installation-Ready™, są najbardziej 
innowacyjną zmianą od czasu wprowadzenia rowkowania. Kształtki i łączniki fireLockTM Installation-Ready™ 
nie mają luźnych części i są dostarczane na miejsce montażu w formie gotowej do instalacji. 
Montaż instalacji przeciwpożarowych z wykorzystaniem kształtek i łączników fireLockTM Installation-Ready™ 
przywołuje skojarzenie z układaniem konstrukcji z klocków i jest równie proste. Złączkę należy umieścić na ru-
rze, połączyć z kolejnym elementem i dokręcić – to wszystko! Dzięki temu technologia Installation-Ready™ po-
zwala skrócić montaż do ok. minuty, co jest oszczędnością zarówno czasu, jak i pieniędzy.
Kształtki fireLockTM Installation-Ready™ są dopasowane do ograniczonych przestrzeni sufitowych, jednocze-
śnie zmniejszając prześwity o 45%. Wyeliminowanie nawilżanych części metalowych eliminuje korozję i potrze-
bę stosowania galwanizowanych kształtek zapobiegających korozji wewnętrznej. Jednocześnie dwuczęściowa, 
wstępnie zmontowana konstrukcja pozwala na łatwiejszą instalację w trudno dostępnych miejscach i wizual-
ną kontrolę efektów. Ponadto montaż można przeprowadzić, używając jedynie jednej ręki, co znacznie ułatwia 
pracę na wysokościach.
Środkowa krawędź uszczelki pomaga w prawidłowym ustawieniu łącznika pośrodku połączenia, a gwinty powle-
czone nylonem dodatkowo podnoszą wytrzymałość, dzięki czemu kształtki i łączniki fireLockTM Installation-Re-
ady™ nadają się idealnie do instalacji w wymagających warunkach, takich jak próżnia, woda czy powietrze. Tech-
nologia ta daje możliwość pracy przy ciśnieniu 365 psi/25 bar, co znacznie poszerza możliwości jej zastosowania,  
a niezbędna certyfikacja, w tym certyfikat CNBOP tylko potwierdzają wysoką klasę tych elementów. 

VicTAulic 

http://www.instalreporter.pl
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