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Immergas Polska z nowym dyrektorem sprzedaży

1 sierpnia do firmy Immergas Polska dołączył Karol Lan-
ge, który objął stanowisko dyrektora sprzedaży. Wielolet-
nie doświadczenie menedżerskie w branży budowlanej, 
grzewczej i instalacyjnej będzie istotnym wzmocnieniem 
zespołu handlowego firmy Immergas. 

Do zadań nowego dyrektora będzie należało zarządza-
nie działem handlowym, opracowywanie strategii i pla-
nów sprzedaży oraz nadzór nad ich realizacją, prowadze-
nie działań zmierzających do maksymalizacji wyników 
sprzedaży, pozyskiwanie nowych klientów oraz utrzy-
mywanie dobrych relacji z aktualnymi partnerami biz-
nesowymi w ścisłej współpracy z zarządem firmy oraz 
z pozostałymi działami firmy.
Karol Lange pochodzi z Gdyni. Przez wiele lat pełnił 
funkcję m.in. dyrektora handlowego w firmie Jeremias,  
Department Coordinator w firmie PSB S.A. Ukończył 
Politechnikę Koszalińską z tytułem magistra na kierun-
ku Ekonomia oraz studia podyplomowe na Politechni-
ce Gdańskiej.
– Jest mi niezmiernie miło dołączyć do zespołu lidera ryn-
kowego wśród producentów kotłów i nowoczesnych urzą-
dzeń grzewczych w Polsce – mówi Karol Lange. Posta-
ram się wnieść w rozwój Immergas całą swoją wiedzę 
i zdobyte przez lata doświadczenie. Cieszę się, że będę 
mógł współtworzyć historię tak wielkiej marki na na-
szym rynku. 
– Wierzymy w to, że wspólnie będziemy efektywnie re-
alizować założenia strategii naszej marki oraz budować 
coraz silniejsze relacje biznesowe z naszymi Partnerami. 
Karolowi życzymy wielu sukcesów i satysfakcji z pracy  
w zespole Immergas Polska, natomiast wszystkim naszym 
Partnerom owocnej współpracy – mówi Maciej Czop, dy-
rektor zarządzający Immergas Polska.

Raport SPUIG

Tradycyjnie już, jak co kwartał, Stowarzyszenie Producen-
tów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPiUG) przygo-
towało raport "Podsumowanie trendów rynku budowla-
nego i instalacyjno-grzewczego w II kwartale 2017 roku”.

Akademia Lindab zaprasza

Już od września 2017 rusza nowa edy-
cja Akademii Wentylacji Lindab. Lindab 
zaprasza do udziału w szerokiej ofer-
cie szkoleń opracowanych i prowa-
dzonych przez ekspertów firmy. Pro-
gram jest przeznaczony dla każdego 
z branży HVAC, kto pragnie poszerzyć 
swoją wiedzę i kompetencje. Zajęcia 
odbywają się w sali szkoleniowej wy-
posażonej w przykładowe układy wen-
tylacyjne oraz instalacje pomiarowe. 

Obecnie trwają zapisy 
na następujące szkolenia:
- Warsztaty CADvent – 20-21 września,
- Akademia Wentylacji Lindab – 28 września,
- Praktyczny montaż i serwis klimatyzatorów – 5 paź-
dziernika,

- Praktyczny montaż systemów wentylacyjnych Lindab 
i central SALDA – 23 listopada.
Szczegółowe informacje www.szkolenia-lindab.pl.

Roca partnerem konkursu na projekt 
modernizacji Spodka

Do 31 lipca br. architekci i projektanci mogli starać się  
o udział w przebudowie toalet publicznych katowic-
kiego Spodka. Rozmowy o potrzebie przebudowy roz-
poczęły się w lutym 2017 roku, podczas 4. Design Days  
w Katowicach. Wynikiem ostatnich miesięcy prac przy-
gotowawczych jest konkurs na projekt przebudowy to-
alet publicznych, organizowany na prośbę zarządcy 
obiektu, PTWP Event Center, przez katowicki oddział 
Stowarzyszenia Architektów Polskich. Jednym z partne-
rów projektu jest też, obchodząca w tym roku 100-lecie 
powstania, firma Roca Polska, która udostępni baterie  
i ceramikę łazienkową. W Spodku zainstalowane będą 

miski WC, w tym dla osób niepełnosprawnych, stelaże 
podtynkowe Duplo z przyciskami i umywalki z kolekcji 
Gap, Nexo, Debba lub Victoria, a także pisuary z kolekcji 
Chic i baterie umywalkowe czasowe z kolekcji Sprint-N.
Aby w pełni wykorzystać możliwość modernizacji kultowe-
go obiektu, jakim jest Spodek, poproszono projektantów  
o zaproponowanie rozwiązań do trzech węzłów sanitar-
nych – toalet w holu głównym, w strefie VIP oraz w tzw. sali 
bingo, w której organizowane są bankiety. Ważnym aspek-
tem projektu jest zadbanie, by toalety były łatwo dostęp-
ne i dostosowane do potrzeb dla osób niepełnosprawnych  
i zapewniały możliwość opieki nad niemowlętami.

Pobierz „Podsumowanie trendów 
rynku budowlanego i instalacyjno-
grzewczego w II kwartale 2017 roku”

http://www.instalreporter.pl
http://www.szkolenia-lindab.pl
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2017/08/Podsumowanie-trendow-rynku-budowlanego-i-instalacyjno-grzewczego-2Q2017-.pdf
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Beretta – podsumowanie programu Ateneo 2016 

…Instalatorzy na wyspie KOS
W dniach 3-10 czerwca 2017 r. przedstawiciele marki  
Beretta wraz ze swoimi gośćmi spędzili kilka dni na pięk-
nej greckiej wyspie Kos. Wyjazd ten był jedną z nagród 
proponowanych w zeszłorocznej edycji Programu Ate-
neo skierowanego do Autoryzowanych Instalatorów  
i Serwisantów Beretta. Firma wszystkim uczestnikom 
życzy równie dobrych wyników w kolejnej edycji Pro-
gramu Ateneo 2017!

….Dealerzy na fiordach norweskich
Troszkę wcześniej zaś, bo w dniach 26 maja – 2 czerwca br. 
przedstawiciele marki Beretta wraz z grupą najlepszych 
dealerów uczestniczyli w niezapomnianym rejsie po fior-
dach norweskich, który był zwieńczeniem zeszłorocznej 
współpracy w ramach programu Ateneo dla Dealerów. 
Poprzez ten wyjazd firma Beretta chciała podkreślić i wy-
różnić nieocenioną pracę, zaangażowanie i energię, któ-
rą dealerzy wkładają przy współpracy z marką.

Konferencja „Ekologia i bezpieczeństwo w trakcie 
sezonu grzewczego – walka z niską emisją”

Korporacja Mistrzów Kominiarskich województwa ślą-
skiego zaprasza na pierwszą trzydniową konferencję ko-
miniarską „Ekologia i bezpieczeństwo w trakcie sezonu 
grzewczego – walka z niską emisją”, która odbędzie się 
w dniach 14-16 września 2017 w Rybniku – Stodołach, 
ul. Cisowa 2. Podczas konferencji będzie można poroz-
mawiać z samorządowcami, wojewódzkim Inspektorem 
Nadzoru Budowlanego, strażą pożarną, strażą miejską, 

przedstawicielami Centrum Oparzeń z Siemianowic Ślą-
skich na temat ich walki o każdego podtrutego człowieka.
Koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi 500 zł od osoby.

Kontakt:
Piotr Kłodowski, 600 282 317, biurokiminiarz@gmail.com
lub Tadeusz Kominek, 728 560 661.
Więcej 

Porady fachowców | Aktualności z branży | Informacje o produktach | Promocje | Katalog firm
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Konferencja Ariston – wprowadzenie kotłów ONE

21 czerwca br. odbyło się oficjalne wprowadze-
nie nowej serii kotłów kondensacyjnych ONE  
w Polsce. Najlepsi instalatorzy Ariston w Polsce, 
którzy osiągnęli status „Ekspertów” w progra-
mie lojalnościowym My Ariston uczestniczyli  
w konwencji inaugurującej wprowadzenie no-
wej serii kotłów kondensacyjnych ONE.
Część oficjalną wieczoru rozpoczęła konferencja. 
Przedstawione zostały główne kierunki rozwoju fir-
my, w tym także właśnie nowa seria kotłów kon-
densacyjnych: ONE. Seria ONE to najwyższa ja-
kość i trwałość urządzeń, to dostęp do kotła przez 
Internet oraz wysoka efektywność energetyczna.
Szczególnym zainteresowaniem, ze względu na 
swój ekskluzywny wygląd, cieszył się najwyż-
szy model kotła ALTEAS z wbudowanym mo-
dułem łączności. Uwagę uczestników zwróciła 
także konstrukcja nowego wymiennika ciepła, 
produkowanego przez Ariston, o zwiększonych 
przekrojach, gwarantujących lepszą wymianę 
ciepła i efektywniejszą pracę instalacji.
Część wieczorną uświetnił jeden z najlepszych 
polskich kabaretów Łowcy.B. Eksperci mogli 
również podziwiać efektowny pokaz samby 
oraz mieli okazję rywalizować na profesjonal-
nych symulatorach F1. Finałem wydarzenia była 
dobra zabawa przy dźwiękach setu DJ-skiego 
przy grillu – żywym ogniu i open barze.
Konferencja była wielkim sukcesem frekwencyj-
nym, a nowa seria kotłów spotkała się z bardzo 
dobrym przyjęciem.

http://www.instalreporter.pl
https://izbakominiarzy.pl/2017/07/21/konferencja-kominiarska-ekologia-i-bezpieczenstwo-w-trakcie-sezonu-grzewczego-walka-z-niska-emisja/
http://www.klimatyzacja.pl
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W sierpniu 2017 roku Afriso zmieniło stronę internetową, 
dostosowując ją do oczekiwań klientów. Nową stronę 
zaprojektowano z myślą o maksymalnej wygodzie użyt-
kownika, korzystającego z komputerów stacjonarnych  
i urządzeń mobilnych. Uwzględniono popularne tren-
dy, dopasowując poszczególne rozwiązania do rozpo-
wszechnionych przyzwyczajeń i upodobań. Nowa odsłona  
www.afriso.pl to nie tylko nowoczesna szata graficzna, ale 
przede wszystkim ulepszona struktura, dzięki której do-
stęp do informacji jest łatwiejszy, szybszy i bardziej intu-
icyjny. Mając świadomość, jak ważnym narzędziem w co-
dziennej pracy jest dobrze działający serwis www, dodano 
także funkcjonalności nieobecne w poprzedniej wersji:
- katalog online – skrócona ścieżka dotarcia do infor-
macji o produkcie,
- precyzyjne wyszukiwarki,
- listy produktów, czyli możliwość personalizacji cenni-
ka online oraz tworzenie ofert/zapytań produktowych,
- strefa logowania dla wszystkich użytkowników,
- czytelna porównywarka produktów,
- czat online,
- dodatkowe informacje na kartach produktów (pro-
mocje, filmy, zdjęcia 3D).

W dniach 25-27 października w Warszawskim Centrum 
EXPO XXI odbędzie się siódma już edycja Międzynarodo-
wych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Ener-
getycznej RENEXPO® Poland.
Trzy dni targowe to jednocześnie trzy dni wypełnione 
międzynarodowymi konferencjami, forami branżowymi 
i kongresami, podczas których omawiane są istotne dla 
rynku OZE tematy. Tegoroczne wydarzenia towarzyszą-
ce będą dotyczyć najpopularniejszych tematów, wśród 
których oprócz fotowoltaiki znajdą się: energia czerpa-
na z biogazu, energetyka wodna, samochody elektrycz-
ne, magazynowanie energii, efektywność energetyczna. 
Wstęp na Targi RENEXPO® Poland 2017 jest bezpłatny 
po dokonaniu wcześniejszej rejestracji online na stronie 
www.renexpo-warsaw.com w zakładce „Odwiedzający”. 
Niezwykle interesująco zapowiada się konferencja „Foto-
woltaika w Polsce – polska fotowoltaika u progu zmian”. 
Przedstawiciele Komisji Europejskiej i europejskiego sto-
warzyszenia branży solarnej – SolarPower Europe przed-
stawią podczas konferencji stan fotowoltaiki na świecie  
i kierunki jej rozwoju. Zostaną również omówione najważ-
niejsze i najbardziej aktualne tematy dotyczące perspek-
tywy rozwoju rynku fotowoltaiki w Polsce. Prelegenci duży 

nacisk położą na zagadnienia dotyczące jakości modu-
łów fotowoltaicznych, od których w dużej mierze zależy 
uzysk energetyczny systemów PV oraz ich trwałość. Nie 
zabraknie również przedstawienia specyficznych proble-
mów związanych z przepisami prawno-administracyjnymi, 
projektowaniem, instalowaniem, przyłączaniem do sieci 
oraz monitorowaniem i serwisem systemów PV o dużej 
mocy (elektrownie przemysłowe). Pojawi się także aktu-
alny temat nowych możliwości finansowania fotowolta-
iki oraz zagadnienie samokonsumpcji dla systemów in-
stalowanych na dachach przedsiębiorstw i budynków 
wielorodzinnych. Na Forum PV zaś firmy uczestniczące 
w targach zaprezentują najnowsze dokonania i nowości 
technologiczne w dziedzinie fotowoltaiki.

Szczyt REHVA w Brukseli „Zdrowe i efektywne energetycznie budynki zgodnie z EPBD”

REHVA zaprasza wszystkich zainteresowanych do udzia-
łu w otwartej konferencji organizowanej, jak co roku,  
w Brukseli 14 listopada. W tym roku jesienne spotkanie 
REHVA będzie skupiało się wokół tematu „Zdrowe i efek-
tywne energetycznie budynki zgodnie z EPBD”. 
W programie omawiane będą:
• najnowsze informacje dotyczące przeglądu EPBD – 
Dyrektywy dotyczącej charakterystyki energetycznej 
budynków. Prelegentami będą zaproszeni przedstawi-

ciele Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej 
oraz przedstawiciel Rady z Estonii prowadzącej obec-
nie prezydencję Unii;
• tematy dotyczące zdrowia użytkowników w budynkach 
charakteryzujących się wysoką efektywnością energetycz-
ną. Prelegentami będą wiceprezes REHVA oraz przedsta-
wiciele European Federation of Allergy and Airways Di-
seases Patients’ Associations (EFA) oraz WELL Institute.
Planowany jest również panel prezentujący opinie in-

teresariuszy na temat zdrowia użytkowników w budyn-
kach niskoenergetycznych oraz rewizji EPBD. Udział  
w spotkaniu jest bezpłatny, jednakże organizatorzy nie 
zwracają kosztów delegacji. 
REHVA jest europejską federacją krajowych stowarzy-
szeń działających w zakresie ogrzewania, wentylacji i kli-
matyzacji założoną w 1963 r. REHVA skupia w sobie po-
nad 100 000 europejskich inżynierów z 27 krajów. PZITS 
jest polskim członkiem REHVA. 

W przypadku chę-
ci udziału w listo- 
padowym spo-
tkaniu oraz szer-
szego zaintereso-
wania działalnością REHVA, PZITS zaprasza do kontaktu 
z Sekcją Główną Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wenty-
lacji i Inżynierii Atmosfery (sekcja.cowiia@pzits.pl). 
Więcej informacji 

Nowa strona internetowa www.afriso.pl RENEXPO® Poland 2017 

http://www.instalreporter.pl
http://www.renexpo-warsaw.com
http://www.rehva.eu/event/event-registration.html?tx_wbevent_registration%5Bevent%5D=1521&tx_wbevent_registration%5Baction%5D=registration&tx_wbevent_registration%5Bcontroller%5D=Page
http://www.afriso.pl
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Serwerownie to specjalistyczne pomieszczenia wyposażo-
ne w urządzenia i instalacje gwarantujące bezpieczną i nie-
zawodną pracę sprzętu serwerowego i sieciowego. Odpo-
wiadają za ważną w dzisiejszych czasach ciągłość działania 
systemu informatycznego. Warto zwrócić uwagę na możli-
wości zagospodarowania nadwyżek ciepła, które powstaje 
tam jako produkt uboczny. Doskonałym przykładem jest 
serwerownia w miejscowości Mantsala w Finlandii, która 
pełni funkcję dolnego źródła ciepła dla lokalnego systemu 
ciepłowniczego opartego na pompach ciepła.

Celem projektu było efektywne wykorzystanie ciepła 
odpadowego z centrum danych. Zadaniem instalacji 
jest również skuteczne chłodzenie serwerowni w celu 
zapewnienia odpowiednich warunków fizycznych i śro-
dowiskowych. Tradycyjne centra danych wyposażone 
są w energochłonne systemy klimatyzacyjne. W tym 
przypadku rolę klimatyzatora pełnią wymienniki ciepła,  
w których gorące powietrze pobrane z centrum danych 
podgrzewa wodę do temperatury ok. 40°C. Zastosowa-

ne w instalacji pompy ciepła podnoszą następnie tem-
peraturę wody do 85°C. W celu uzyskania temperatu-
ry wody na poziomie 85°C niezbędne są pompy ciepła  
o dużych mocach i wysokiej wydajności. Proces ten opar-
ty jest na 24 sześciocylindrowych sprężarkach, z których 
każda może osiągnąć natężenia przepływu do 150 m3/h 
(przy 50 Hz). Obecnie pompy ciepła o łącznej mocy 4 MW 
dostarczają ciepło do około 1500 domów, lecz docelo-
wo instalacja zaprojektowana jest na 4000 budynków. 

System nie tylko jest bardzo wydajny, ale służy rów-
nież ochronie środowiska naturalnego. W pierwszej fa-
zie projektu, emisja CO2 zostanie zredukowana o 4000 
ton rocznie, a gdy projekt zostanie zakończony, będzie 
to aż do 11 000 ton CO2 rocznie. Warty uwagi jest fakt, 
że po raz pierwszy, tak duża ilość ciepła odpadowego  
z centrum przetwarzania danych może być wykorzystana 
bezpośrednio do ogrzewania. Założeniem projektu jest 
umożliwienie całkowitej konwersji ciepła odpadowego 
w ciepło, które będzie można wykorzystać ponownie. 

Już teraz system ten jest zgodny z założeniem zmniej-
szenia emisji CO2 do środowiska o 40%, które zostało 
wyznaczone przez UE na rok 2030. Prace nad instalacją 
rozpoczęły się w czerwcu 2014 roku, a cały system trafił 
do eksploatacji w październiku 2015 roku. 

Dzięki projektowi miasto Mantsala otrzymało prestiżową 
nagrodę Heat Pump City of the Year 2015, przyznawaną 
przez Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła EHPA.

Źródło: PORT PC

Rysunek poglądowy przesyłu ciepła odpadowego z serwerowni [Źródło: Calefa.fi]

5. edycja Międzynarodowej Konferencji Słoneczne Systemy Ciepłownicze

International Solar District Heating Conference
11-12 kwietnia 2018 r. Graz, Austria | Announcement 
and call for abstracts
Instytut Energetyki Odnawialnej jako partner projektu 
Solar District Heating SDH zaprasza w imieniu całego 
konsorcjum do udziału w Międzynarodowej Konferen-
cji Słoneczne Systemy Ciepłownicze. 
Podczas konferencji zostaną zaprezentowane następu-
jące zagadnienia:
• europejski rynek słonecznych systemów ciepłowni-
czych (SDH),
• doświadczenia w tworzeniu przyjaznego otoczenia 

prawno-politycznego dla systemów SDH,
• najnowsze projekty, jak i najnowsze trendy w techno-
logiach SDH.
Konferencja odbędzie się w Graz w Austrii. Miasto Graz 
jest pionierem i liderem w integracji systemów energe-
tyki słonecznej (kolektorów słonecznych) z miejską sie-
cią ciepłowniczą. Jest to szczególnie odpowiednie miej-
sce do organizacji tego typu form współpracy. Udział  
w konferencji będzie połączony z możliwością udziału 
w wizytach technicznych na obiektach wyposażonych 
w systemy SDH w Graz.
W Graz, w 2013 roku stwierdzono, że ciepło pochodzą-

ce z kogeneracji (olej, gaz i węgiel) staje się zbyt drogie 
i podjęto następujące działania:
• jednostka wytwórcza opalana olejem została unieru-
chomiona,
• w 2014 jednostka CCGT (energetyczny blok parowo-
-gazowy) o mocy 800 MWe, uległa uszkodzeniu (war-
to nadmienić, iż została oddana do użytku zaledwie  
2 lata wcześniej),
• jednostka wytwórcza opalana węglem zostanie za-
mknięta do 2020 roku.
Miasto Graz zaczęło więc poszukiwać nowych sposobów 
zaopatrzenia w ciepło – niedrogich, bezpiecznych, ni-

skoemisyjnych i akceptowanych przez mieszkańców. Po-
stanowiono zbudować jeden z największych systemów 
SDH w Europie o powierzchni 450 tys. m2 powierzch-
ni kolektorów słonecznych. Całkowicie zrezygnowa-
no z kogeneracji. Stosując sezonowy magazyn energii 
oraz absorpcyjne pompy ciepła, możliwe jest uzyska-
nie udziału energii odnawialnej na poziomie przekracza-
jącym 20%. A, ze względu na efekt skali systemu, cena 
ciepła może być konkurencyjna w stosunku do gazu,  
a jego koszt może wynosić około 35 €/MWh.
Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć na 
stronie projektu SDHp2m.

Fińska serwerownia dostarcza ciepło do 1500 domów

http://www.instalreporter.pl
http://solar-district-heating.eu/NewsEvents/SDHConference2018.aspx
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Konferencja BIM dla architektów

Konferencję dla architektów oraz projektantów orga-
nizują m.in. Purmo, Komandor, Lafarge, Fakro, Aluprof. 
Podczas wydarzenia będzie okazja spotkać ekspertów 
z branży AEC, przedstawicieli pracowni projektowych, 
a także reprezentantów kluczowych firm z branży bu-
dowlanej i wyposażenia wnętrz. W ramach konferencji 
odbędą się prelekcje producentów, prezentujące nowo-
czesne rozwiązania dla architektów oraz szkolenie BIM 
przeprowadzone przez specjalistów Revit oraz ArchiCAD.  

Honorowy patronat nad konferencją objęło Stowarzy-
szenie Architektów Polskich.
Data: 15 września 2017
Miejsce: DoubleTree by Hilton Hotel & Conference Cen-
ter Warsaw (Skalnicowa 21, Warszawa)
Godzina: 10:00
Rejestracja: Kilknij i dokonaj rejestracji
Konferencja BIM dla projektantów: Pobierz zaproszenie
Więcej

Geberit On Tour kończy swoją VI trasę!

Z tegorocznej akcji Geberit On Tour został już tylko fi-
nał. Od maja do sierpnia Geberit przemierzył blisko  
13 000 km po całej Polsce, wydając 39 śniadań, w któ-
rych wzięło udział aż 1404 instalatorów. 
Geberit On Tour jest akcją podzieloną na dwie części. 
Pierwsza z nich to śniadania, podczas których można 
zasięgnąć informacji o produktach, nowościach, a tak-
że skorzystać z atrakcyjnych warunków na złożenie za-
mówienia. To idealna okazja, aby zasięgnąć fachowe-
go wsparcia u doradców technicznych, do dyspozycji 
był również warsztat, gdzie można było wykonać połą-
czenia rur z nowego systemu rurowego. Geberit Volex 
pozwala na rozwiązanie kwestii niezawodnego rozpro-
wadzania w budynkach zimnej i gorącej wody, ogrzewa-
nia grzejnikowego, a także ogrzewania podłogowego.
Drugą częścią kampanii Geberit On Tour były eventy 
weekendowe – Geberit Volex. To był czas doskonałej 
zabawy w rodzinnym gronie, sprawdzenie się w konku-
rencjach sportowych, a także możliwość dostania się 
do finału. W tym roku aż 703 osoby spędziły czas w ra-
mach eventów Geberit Volex. 
Zobacz film podsumowujący weekendy dla instalatorów 
Geberit On Tour 2017:

20 LAT INTERsoft – urodzinowa oferta

INTERsoft od 20 lat tworzy i dostarcza specjalistyczne 
oprogramowanie inżynierskie wspomagające proces 
projektowania w branży budowlanej. W ofercie ma po-
nad 100 programów dla: architektów, konstruktorów i 
instalatorów.

Oferta promocyjna to zakup rocznej licencji na opro-
gramowanie o wartości nie mniejszej niż 4000 zł netto 
za 12% wartości z możliwością wykupu licencji wieczy-
stej na bardzo korzystnych warunkach.
Więcej

Instalatorze, odbierz spodnie!

Od 01.09 do 31.10 można skorzystać  
z rabatów na produkty Danfoss, a za-
kupy dodatkowo nagradzane będą 
wysokiej jakości spodniami roboczy-
mi. Produkty objęte promocją: głowice 
termostatyczne: RAW 5115 do zawo-
rów Danfoss RA-N, RAW-K z połącze-
niem M30x1,5; zawory termostatycz-
ne: proste i kątowe RA-N 15. 
Warunki promocji: 
min. 800 zł netto (lub wielokrotność) 
= spodnie robocze 
Więcej

http://www.instalreporter.pl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciHFYGptSPV4qDJJwwcnvpZ6xBVO4vzBHEyg2GxDpbPiIjog/viewform?c=0&w=1
http://www.purmo.com/docs/Zaproszenie_konferencja_BIM_15_wrzesnia_2017.pdf
www.sarp.org.pl/pokaz/konferencja_bim_dla_architektow,2450/
https://www.youtube.com/watch?v=5UpxHmbAfkw
https://www.youtube.com/watch?v=5UpxHmbAfkw
http://www.intersoft.pl/index.php?budownictwo=aktualnosci&news_id=20-lat-intersoft
http://heating.danfoss.pl/newsstories/heating/2017-promocja-trv/#/
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bowanie na energię pierwotną EP, co pozwala spełnić 
z bezpiecznym zapasem wymagania techniczne WT 
2017, jakie stawia się obecnie nowym budynkom (rys. 3). 
Zużycie energii elektrycznej przez centralę wentylacyjną 
w domu o powierzchni ogrzewanej do ok. 200 m2 będzie 
zależne od chwilowego natężenia przepływu powietrza 
wentylacyjnego, a także od ewentualnego włączenia 
grzałki elektrycznej w trybie ochrony wymiennika cie-

Potrzeba stosowania wentylacji mechanicznej za-
chodzi w szczególności w nowych budynkach nisko-
energetycznych, w tym pasywnych. Wynika to z ich 
bardzo wysokiej szczelności powietrznej (n50) ma-
jącej na celu obniżenie potrzeb cieplnych. 
Koszty inwestycji związane z zastosowaniem wentylacji 
mechanicznej (rekuperator, kanały dla rozprowadzenie 
powietrza, nawiewniki, wywiewniki itd.) są zwykle wyższe 
niż przy „klasycznej” wentylacji grawitacyjnej. Przy sta-
rannie przemyślanej inwestycji, zwiększenie tych kosz-
tów może być jednak stosunkowo nieznaczne (rzędu 
+30%, ze względu na uniknięcie budowy kanałów wen-
tylacji grawitacyjnej). Wentylacja mechaniczna z odzy-
skiem ciepła przyniesie z kolei zdecydowaną poprawę 
komfortu mieszkania i jakości powietrza oraz obniże-
nie zapotrzebowania ciepła budynku. Pytaniem stawia-
nym często przed budową lub modernizacją domu jest 
kwestia „ile prądu pobiera wentylacja mechaniczna?”. 
Jest to zależne zarówno od efektywności energetycz-
nej centrali wentylacyjnej, jak i sposobu jej użytkowania. 

Etykiety energetyczne  
dla rekuperatorów 

Od 1 stycznia 2016 r. centrale wentylacyjne dla budyn-
ków mieszkalnych muszą mieć etykietę energetyczną. 
Obowiązek dotyczy central o wydajności do 250 m3/h  
oraz powyżej – do 1000 m3/h gdy są przewidziane 
do zastosowania wyłącznie w budynkach mieszkal-
nych. Szczegółowe wytyczne dla określania klasy efek-
tywności zawiera rozporządzenie UE nr 1254/2014. 
Najniższa klasa G oznacza, że bilans energetyczny 
centrali z odzyskiem ciepła jest zerowy, czyli ilość za-
oszczędzonej energii pierwotnej (na podgrzewanie 
powietrza wentylacyjnego) jest taka sama jak ilość 
energii pierwotnej zużywanej podczas pracy centrali.  
Ta sama centrala wentylacyjna może mieć np. klasę 
A i A+ zależnie od typu sterowania (rys. 2). 
Zastosowanie wysokosprawnego rekuperatora pozwa-
la obniżyć zapotrzebowanie domu na energię końcową 
EK o około 20÷30%. Jednocześnie obniża się zapotrze-

Ile prądu zużywa wentylacja mechaniczna domu? 

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

Potrzeba stosowania wentylacji mechanicznej zachodzi w szczególności w nowych budynkach 
niskoenergetycznych (w tym pasywnych). Wynika to z ich bardzo wysokiej szczelności powietrznej (n50) 
mającej na celu obniżenie potrzeb cieplnych.
Koszty inwestycji związane z zastosowaniem wentylacji mechanicznej (rekuperator, kanały dla 
rozprowadzenie powietrza, nawiewniki, wywiewniki itd.) są zwykle wyższe niż przy „klasycznej” wentylacji 
grawitacyjnej. Przy starannie przemyślanej inwestycji, zwiększenie tych kosztów może być jednak 
stosunkowo nieznaczne (rzędu +30%, ze względu na uniknięcie budowy kanałów wentylacji 
grawitacyjnej). Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła przyniesie z kolei zdecydowaną poprawę 
komfortu mieszkania i jakości powietrza oraz obniżenie zapotrzebowania ciepła budynku. Pytaniem 
stawianym często przed budową lub modernizacją domu jest kwestia „ile prądu pobiera wentylacja 
mechaniczna? ”. Jest to zależne zarówno od  efektywności energetycznej centrali wentylacyjnej, jak i 
sposobu jej użytkowania.

2.000÷3.000 powietrza
m3/dzień

10÷15 H2O
dm3/dzień

Rys.1. Potrzeba dostarczania świeżego powietrza (ok. 2.000÷3.000 m3 dziennie dla rodziny), usuwanie wilgoci (ok. 10÷15 dm3 H2O 
dziennie), zapachów i zanieczyszczeń (eliminacja objawów syndromu chorego budynku SBS), wymusza w praktyce stosowanie 
wentylacji mechanicznej

1  Potrzeba dostarczania świeżego powietrza (ok. 2000÷3000 m3 dziennie dla rodziny), usuwanie 
wilgoci (ok. 10÷15 dm3 H2O dziennie), zapachów i zanieczyszczeń (eliminacja objawów syndromu 
chorego budynku SBS), wymusza w praktyce stosowanie wentylacji mechanicznej

Zastosowanie wysokosprawnego rekuperatora pozwala obniżyć zapotrzebowanie domu na energię 
końcową EK o około 20÷30%. Jednocześnie obniża się zapotrzebowanie na energię pierwotną EP co 
pozwala spełnić z bezpiecznym zapasem wymagania techniczne WT 2017 jakie stawia się obecnie 
nowym budynkom (Rys.3.).

EPmax WT 2017 = 95 kWh/m2rok 

EP = 85,5 kWh/m2rok 

EPmax WT 2017 = 95 kWh/m2rok 

EP = 94,8 kWh/m2rok 

Rys.3. przykładowy system grzewczo-wentylacyjny budynku o powierzchni 150 m2 zaprojektowanego w standardzie WT 2017 
(szczegółowe dane w prezentacji Eko-Blog >>> ).

3  Przykładowy system grzewczo-wentylacyjny budynku o powierzchni 150 m2 zaprojektowanego 
w standardzie WT 2017 (szczegółowe dane w prezentacji Eko-Blog)

Etykiety energetyczne dla rekuperatorów
Od 1 stycznia 2016 r. centrale wentylacyjne dla budynków mieszkalnych muszą posiadać etykietę 
energetyczną. Obowiązek dotyczy central o wydajności do 250 m3/h oraz powyżej - do 1000 m3/h  gdy są 
przewidziane do zastosowania wyłącznie w budynkach mieszkalnych. Szczegółowe wytyczne dla określania 
klasy efektywności zawiera rozporządzenie UE nr 1254/2014. Najniższa klasa G oznacza, że bilans 
energetyczny centrali z odzyskiem ciepła jest zerowy, czyli ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej (na 
podgrzewanie powietrza wentylacyjnego) jest taka sama jak ilość energii pierwotnej zużywanej przy pracy 
centrali. Ta sama centrala wentylacyjna może mieć np. klasę A i A+ zależnie od typu sterowania (Rys.2.).

Rys.2. Etykieta efektywności energetycznej centrali Vaillant recoVAIR VAR 260/4 ze standardowym 
sterowaniem (A) i z czujnikiem zawartości CO2 w powietrzu (A+)2  Etykieta efektywności energetycznej centrali Vaillant recoVAIR VAR 260/4 ze standardowym 
sterowaniem (A) i z czujnikiem zawartości CO2 w powietrzu (A+) 

http://www.instalreporter.pl
http://eko-blog.pl/2017/01/systemy-grzewcze-dla-budynku-standardzie-wt-2017/
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pła przez zamarzaniem (rys. 5). Roczne zużycie energii 
przez rekuperator można oszacować na podstawie kar-
ty produktu. Zgodnie z rozporządzeniem UE 1264/2014, 
zawiera ona informację o zużyciu energii elektrycznej 
zależnie do rodzaju klimatu i sterowania – przypadają-
ce jednostkowo na 100 m2 powierzchni domu (rys. 5). 

Koszty eksploatacji wentylacji 
mechanicznej i grawitacyjnej… 

Wentylacja budynku nie może być jedynie rozpa-
trywana pod względem bieżących kosztów eksplo-
atacji. W takim ujęciu wentylacja grawitacyjna (na-

 W budynku o powierzchni 150 m2, zużycie 
energii przez rekuperator nie powinno przekraczać 
287 kWh przy standardowej regulacji i 167 kWh
przy zastosowaniu dodatkowego czujnika jakości 
powietrza.

Roczne koszty eksploatacji

Dla ceny energii elektrycznej = 0,60 zł/kWh brutto

multiMATIC 700
+ VAC CO2/1

VAZ S4

A+

A 287 kWh/rok
172 zł/rok

167 kWh/rok
100 zł/rok

Rys.5. Przykładowo w budynku o powierzchni 150 m2 koszty energii elektrycznej dla pracy rekuperatora nie powinny przekraczać 
172 zł/rok. Widoczny jest istotny wpływ sterowania wydajnością zależnie od jakości powietrza, które powinno obniżyć te koszty do
około 100 zł/rok.

6  Rozpiętość zużycia energii może być znaczna, bo od 15 do 1170 W dla rekuperatora wysokiej klasy 
technicznej przeznaczonego do budynków o powierzchni do około 190 m2

Czas pracy

Natężenie przepływu 
powietrza wentylacyjnego

Sprawność cieplna
układu odzysku ciepła

Czas pracy w trybie 
odszraniania

Sposób sterowania 
wydajnością rekuperatora

Pobór mocy przez 
wentylatory

Rys.4. Etykieta energetyczna pozwala na szybką ocenę klasy efektywności rekuperatora, jednak nie wskazuje na spodziewane 
koszty eksploatacji związane z zużyciem energii elektrycznej. Są one zależne od szeregu czynników – związanych z konstrukcją 
rekuperatora, ale także sposobem jego użytkowania oraz warunkami wewnętrznymi i zewnętrznymi (klimat).

4  Etykieta energetyczna pozwala na szybką ocenę klasy efektywności rekuperatora, jednak nie 
wskazuje na spodziewane koszty eksploatacji związane z zużyciem energii elektrycznej. Są one zależne 
od szeregu czynników – związanych z konstrukcją rekuperatora, ale także sposobem jego użytkowania 
oraz warunkami wewnętrznymi i zewnętrznymi (klimat)

Roczne koszty pracy centrali wentylacyjnej zależnie od wielkości budynku

Rys.6. Szacunkowe koszty energii elektrycznej zużywanej przez rekuperator w klimacie umiarkowanym dla rekuperatorów 
recoVAIR VAR 260/4 (do 200 m2) i recoVAIR VAR 360/4 (do 300 m2), w wariancie standardowego sterownika i z czujnikiem 
jakości powietrza (CO2).
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Powierzchnia domu (m2)

A+

A

multiMATIC 700
+ VAC CO2/1

VAZ S4

7  Szacunkowe koszty energii elektrycznej zużywanej przez rekuperator w klimacie umiarkowanym dla 
rekuperatorów recoVAIR VAR 260/4 (do 200 m2) i recoVAIR VAR 360/4 (do 300 m2), w wariancie standardowego 
sterownika i z czujnikiem jakości powietrza (CO2)

Zużycie energii elektrycznej przez centralę wentylacyjną w domu o powierzchni ogrzewanej do ok. 200 m2

będzie zależne od chwilowego natężenia przepływu powietrza wentylacyjnego, a także od ewentualnego 
włączenia grzałki elektrycznej w trybie ochrony wymiennika ciepła przez zamarzaniem (Rys.4.). Roczne 
zużycie energii przez rekuperator można oszacować na podstawie karty produktu. Zgodnie z 
rozporządzeniem UE 1264/2014, zawiera ona informację o zużyciu energii elektrycznej zależnie do 
rodzaju klimatu i sterowania – przypadające jednostkowo na 100 m2 powierzchni domu (Rys.5.).

 Minimalny pobór mocy elektrycznej:
 Maksymalny pobór mocy elektrycznej:

 Pobór mocy przy referencyjnym
natężeniu przepływu powietrza (182 m3/h):

 Maksymalny pobór mocy elektrycznej 
w trybie ochrony przed zamarzaniem:

15 W
170 W

108 W

1170 W
recoVAIR 
VAR 260/4 Dane na podstawie badań, 

zamieszczane w karcie produktu 
(1264/2014)  strona producenta

Dzienne koszty eksploatacji

Tryb ochrony przed zamarzaniem jest używany w praktyce sporadycznie lub wcale. Nie wpływa 
on najczęściej zauważalnie zwiększenie rocznych kosztów eksploatacyjnych rekuperatora.

Minimalnie: 0,22 zł/d Maksymalnie: 2,45 zł/dPrzeciętnie: 1,56 zł/d

50 m3/h                                                       182 m3/h                  260 m3/h

Dla ceny energii elektrycznej = 0,60 zł/kWh brutto

Rys.4. Rozpiętość zużycia energii może być znaczna, bo od 15 do 1170 W dla rekuperatora wysokiej klasy technicznej 
przeznaczonego do budynków o powierzchni do około 190 m2.

5  Przykładowo w budynku o powierzchni 150 m2 koszty energii elektrycznej dla pracy rekuperatora 
nie powinny przekraczać 172 zł/rok. Widoczny jest istotny wpływ sterowania wydajnością zależnie od 
jakości powietrza, które powinno obniżyć te koszty do około 100 zł/rok

turalna) nie powoduje bezpośrednio zużycia energii 
(brak wentylatorów). Powoduje jednak zwiększenie 
potrzeb cieplnych domu, jeżeli ma być zachowana 
wymagana ilość świeżego powietrza dostarczanego 
do pomieszczeń. To z kolei może zwiększyć koszty 
ogrzewania domu o około 20÷30% w porównaniu 
do wariantu zastosowania wentylacji mechanicznej  
z odzyskiem ciepła. W praktyce ilość świeżego powie-
trza w budynku z wentylacją grawitacyjną jest znacz-
nie niższa od wymaganej, szczególnie w nowych bu-
dynkach o podwyższonej szczelności powietrznej. 

Skuteczność działania wentylacji grawitacyjnej przy 
temperaturze zewnętrznej wyższej od około 10÷12°C 
obniża się lub zanika. Zbyt mała intensywność wen-
tylacji domu prowadzi do powstawania groźnych 
objawów tzw. Syndromu Chorego Budynku SBS. Za-
stosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem 
ciepła jest jeszcze bardziej istotne dla budynków 
projektowanych od 01.01.2017. Obniżając potrze-
by na energię końcową EK i jednocześnie pierwot-
ną, pozwala spełnić wymagania Warunków Tech-
nicznych WT 2017. 

http://www.instalreporter.pl
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Jak zamontować wodne ogrzewanie 
podłogowe i jakich błędów  
wystrzegać się podczas instalacji?

Podczas instalacji wodnego ogrzewania podłogowe-
go bardzo istotne są: projekt z doborem urządzeń, 
precyzja wykonania i zastosowane materiały. Ewen-
tualne błędy montażowe lub zły dobór mogą spowo-
dować wyraźnie odczuwalny dyskomfort podczas 
użytkowania lub w skrajnym przypadku wymagać, 
już po krótkim czasie użytkowania, naprawy posadz-

ki. Zawsze należy pamiętać, aby ogrzewanie to było 
wykonane na podstawie projektu wykonanego przez 
projektanta. Tak będzie najtaniej.

Źródło ciepła
Przy ogrzewaniu podłogowym doskonale sprawdzają 
się źródła, takie jak: pompa ciepła, kocioł kondensacyj-
ny, źródła geotermalne, klasyczne kotły gazowe i ole-
jowe czy kotły na paliwa stałe, jeżeli mają odpowiedni 
poziom kontroli procesu spalania (są to np. kotły reto-
rowe i miałowe z elektronicznym sterownikiem pro-
cesu spalania i oraz z automatem zabezpieczającym 
przed przegrzaniem). Do budowy instalacji zaleca się 

używać rur z polietylenu sieciowanego PE-Xc lub tzw. 
PE-RT typ II (np. rury SLQ systemu TECEfloor). Najwięk-
szą popularnością cieszą się rury wielowarstwowe na 
bazie PE-Xc lub PE-RT typ II z uwagi na łatwość wyko-
nywania łuków w pętlach grzewczych oraz wyelimino-
wanie niedogodności przy mocowaniu rur do podłoża. 

Montaż w czterech krokach
Posadzka w ogrzewaniu składa się z kilku warstw, 
dlatego już na początku powinniśmy zadbać o za-
chowanie jednakowej wysokości podłóg we wszyst-
kich pomieszczeniach.
1. W pierwszej kolejności, na stropie lub betonie znaj-

dującym się bezpośrednio na gruncie, układa się go-
tową izolację rolowaną ze styropianu. Rury powinny 
być umieszczone na odpowiedniej grubości izolacji 
rolowanej ze styropianu lub płytach systemowych 
z tworzyw sztucznych. W przypadku podłogi przyle-
gającej do gruntu, należy zastosować także izolację 
przeciwwilgociową. Rury mocuje się do niej klipsa-
mi, za pomocą tackera. Zamiast folii możemy wyko-
rzystać maty systemowe z tworzyw sztucznych, ale 
ta metoda jest droższa. W niektórych sytuacjach, dla 
podniesienia izolacji cieplnej posadzki, wskazane jest 
ułożenie dodatkowej warstwy styropianu.
2. Kolejny krok to montaż rur na izolacji termicznej.
3. W następnej fazie, po sprawdzeniu szczelności in-
stalacji, zakrywamy ją jastrychem. Należy również pa-
miętać, aby ściany pomieszczenia zostały oddzielo-
ne od jastrychu specjalną elastyczną taśmą.
4. Ostatnim etapem prac jest pokrycie gotowej posadzki 
przystosowanymi do tego materiałami. Mogą to być za-
równo płytki ceramiczne, wykładzina, jak i różne rodzaje 
drewna, np. parkiety, deski itp. W trakcie zakupu mate-
riału, powinniśmy jednak koniecznie zwrócić uwagę na 
to, czy jest on przystosowany do ogrzewania podłogo-
wego, a więc czy ma wystarczająco niski współczynnik 
tzw. oporu cieplnego. W przeciwnym wypadku, nawet 
mimo dobrze ułożonej instalacji, temperatura w domu 
będzie i tak zbyt niska. Atesty muszą mieć także kleje 
czy zaprawy użyte do wykonania posadzki.

Odpowiedzi udzielił: Andrzej durdA
Dyrektor ds. technicznych, TECE

Uwaga na błędy!

Do najczęściej popełnianych błędów podczas insta-
lacji wodnego ogrzewania podłogowego zalicza się: 
- zbyt duże odległości w rozmieszczeniu rur – aby 
zapewnić odpowiedni komfort cieplny zaleca się 
układanie rur w oparciu o rzeczywiste zapotrze-
bowanie na ciepło dla poszczególnych pomiesz-
czeń oraz uwzględniając opór cieplny wierzchniej 
wykładziny posadzki – najczęściej są to odstępy 
w 10-20 cm, a w przypadku pomieszczeń o du-
żej powierzchni nawet 30 cm; 
- montowanie rur w miejscach trwale zabudowa-

nych, np. pod szafami wnękowymi, co powodu-
je niebezpieczeństwo uszkodzenia rur ogrzewa-
nia podłogowego podczas montażu tych szaf;
- brak odpowiedniej izolacji termicznej, która 
uniemożliwi uciekanie ciepła na zewnętrz;
- niedokładne odpowietrzenie instalacji;
- błędy wykonawcze powstałe w wyniku łącze-
nia elementów różnych firm lub stosowania ta-
nich zamienników;
- źle wykonane dylatacje posadzki lub ich niewy-
konanie.
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Kotły kondensacyjne są technologią znaną już od dziesiątek lat, w Polsce popularną 
od około dwudziestu. Mimo swej dojrzałości technologia ta jest w dalszym ciągu 
rozwijana. Z pewnością w ostatnim czasie jest to najbardziej widoczne w dziedzinie 

sterowania pracą kotłów, a przede 
wszystkim zdalnym nadzorem 
nad instalacją grzewczą. Prócz 
wygody, jaką oferują współczesne 
sterowniki, najważniejszą kwestią 
jest oczywiście sprawność, a ta 
w największym stopniu zależy od 
skuteczności odzysku ciepła od 
spalin. Z tego powodu cały czas 
rozwijane są nowe konstrukcje 
wymienników ciepła. Prócz 
wysokiej sprawności muszą 
one oczywiście cechować się 
wieloletnią żywotnością  
i dobrym dostępem do wykonania 
konserwacji. Równocześnie 
każdemu z nas zależy, by jak 
najlepiej wykorzystać dostępną 
przestrzeń w budynku, stąd 
gabaryty kotłów, a przez to  
i wymienników ciepła ulegają 
ciągłej redukcji. 

Wymienniki w kotłach 
kondensacyjnych 

Różne warianty konstrukcyjne 

Stefan ŻuchowSki

W kondensacyjnych kotłach CGB-2 firmy Wolf w wymiennikach 
aluminiowo-krzemowych dodatkowo zastosowano 
technologię ALU-Pro i pokryto je warstwą polimerową 
zwiększającą efektywność spalania oraz czystość komory 
spalania. Wymienniki te mają konstrukcję umożliwiającą 
– poprzez ich wychylenie – łatwy dostęp do komory 
spalania, bez potrzeby spuszczania wody z instalacji c.o.
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Zasada działania i przykładowa budowa

Wymienniki w kotłach kondensacyjnych najczę-
ściej mają podobną budowę jak te w kotłach 
standardowych, ale dodatkowo wyposażono je 
także w część kondensacyjną (niskotemperatu-
rową) oddzieloną od części wysokotemperatu-
rowej np. przegrodą termiczną. 
Do kondensacyjnej części wymiennika wpływa 
woda powrotna z instalacji c.o. i tu następuje ode-

branie tej części ciepła ze spalin, które nie zostało 
przekazane wodzie grzewczej w strefie wysoko-
temperaturowej. Jeżeli temperatura wody po-
wrotnej jest niższa niż temperatura punktu rosy 
pary wodnej ze spalin (dla gazu jest to 57oC), na-
stępuje wykraplanie pary wodnej, jako efekt kon-
densacji i obniżenie temperatury spalin np. na-
wet do 40°C. 

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

elektroda  
zapłonowo-jonizacyjna 

 
 
 
 

            elektroda 
                     jonizacji kondensatu 
 
 
 
 
 
 
 
            palnik 
     przegroda  
 
      szczeliny pomiędzy uzwojeniami wymiennika 
 
 
 Przekrój wymiennika aluminiowo-krzemowego
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W ostatnim czasie optymalizując i maksymalnie wy-
korzystując popularną konstrukcję wymiennika skła-
dającego z się kilku zwojów rury stalowej, udało się 
uzyskać wysoką sprawność kotła również w trybie 
przygotowania ciepłej wody. Efekt zwiększenia spraw-
ności o około 8% uzyskano, dokładając przed króć-

cem wylotowym spalin kolejną wężownicę, przez 
którą zamiast czynnika grzewczego płynie zimna 
wodą. Dzięki temu możemy odzyskać dodatkową 
ilość energii nawet od względnie chłodnych spalin, 
które mają temperaturę rzędu 30-40°C. 

Wymienniki aluminiowo-krzemowe 

Występują na rynku w różnych postaciach: od ożebro-
wanych rur w układzie równoległym czy cylindrycz-
nym, przez niewielkie, kompaktowe odlewy, aż po 
konstrukcje wieloczłonowe występujące w kotłach du-
żej mocy. Materiał ten jest bardzo często wykorzysty-
wany w kotłach kondensacyjnych z uwagi na odpor-
ność na działanie kwaśnego kondensatu oraz wysoki 
współczynnik przewodzenia ciepła. Z drugiej strony  
w przeszłości bolączką wymienników aluminiowo-
-krzemowych był często trudny dostęp do czyszczenia 
kanałów spalinowych. W skrajnym przypadku inten-
sywnie zanieczyszczony wymiennik wymagał demon-
tażu i intensywnego czyszczenia poza kotłem. Zdarza-

ły się również wycieki zarówno od strony wody, jak  
i spalin, np. z powodu uszkodzenia uszczelnień. Obec-
nie wiele wymienników aluminiowo-krzemowych ma 
konstrukcję, która zapewnia dobry dostęp do wyko-
nania konserwacji, a na rynku dostępne są profesjo-
nalne środki chemiczne do usuwania zanieczyszczeń. 
Przy zachowaniu staranności podczas przeglądów 
ewentualne wycieki są rzadkością. 

Wymienniki stalowe

Wykonane oczywiście ze stali kwasoodpornej rów-
nież odporne na działanie kondensatu. Z reguły ich 
konstrukcja zapewnia bardzo dobry dostęp do wy-
konania przeglądu. Najczęściej otwór rewizyjny jest 
umieszczony w przedniej części kotła, dzięki czemu 
serwisant po zdjęciu pokrywy komory spalania może 
swobodnie ocenić stan wymiennika ciepła. Mimo niż-
szego współczynnika przewodzenia ciepła w porów-
naniu do stopów aluminium i krzemu wymienniki 
stalowe są w stanie przenieść wysoką moc przy jed-
noczesnej redukcji gabarytów zewnętrznych. Jest to 
możliwe dzięki zastosowaniu wężownic o małej gru-
bości, rzędu 0,8-1 mm i rozbudowanej powierzchni 
wymiany ciepła. 

Technologia wymienników aluminiowo-krzemowych 
jest już tak technologicznie dopracowana, że dla 
urządzeń Bosch Condens GC9000iW oraz Bosch Condens 
GC9000iWM firma Robert Bosch udziela nawet 10-letniej 
gwarancji na aluminiowo-krzemowy blok kotła

Powierzchnie grzewcze InoX-Radial są stosowane w kotłach kondensacyjnych małej mocy firmy 
Viessmann. Zapewniają osiąganie maksymalnych sprawności pracy kotłów, dzięki równomiernemu 
oddawaniu ciepła – poprzez jednokrotne przejście spalin przez równe szczeliny 0,8 mm

Kocioł ecoTEC exclusiv z wymiennikiem  
z dodatkowym wstępnym podgrzewem wody 
użytkowej w twz. strefie ExtraCondens 
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temu spada ryzyko odkładania się kamienia na ścian-
kach wymiennika, a niższa temperatura wody to tak-
że możliwość dodatkowego schłodzenia spalin i lep-
szego wykorzystania zawartej w nich energii. 
W poprzedniej generacji kotłów wymiennik był czę-
sto umieszczany w dolnej części obudowy, gdzie 
szczególnie w przypadku kotłów atmosferycznych 
był omywany przez powietrze napływające do ko-
tła. Z tego powody w trakcie przerwy w korzystaniu 
z kotła temperatura wody w wymienniku szybko spa-
dała z powodu strat ciepła do otoczenia.
Obecnie prócz zwiększenia powierzchni coraz czę-
ściej wtórne wymienniki ciepła są umieszczane  
w izolacji termicznej, a dla zredukowania oporów  

i ryzyka odkładania się kamienia kotłowego mody-
fikacjom ulega również kształt płyt.

Wysoka sprawność tylko  
w odpowiednich warunkach

O tym, czy finalnie będziemy w stanie uzyskać odpo-
wiedni komfort i wysoką sprawność decyduje oczy-
wiście nie tylko sama konstrukcja wymienników cie-
pła, ale również ich eksploatacja. Nawet najbardziej 

Dwa wymienniki „spalinowe”  
i dwa materiały

Ciekawym i dość popularnym rozwiązaniem na na-
szym rynku są kotły zawierające dwa wymienniki cie-
pła typu spaliny-woda. Pierwszy z nich to wymien-
nik „suchy” wykonany najczęściej z miedzi. Odbiera 
on większość energii od spalin, nie doprowadzając 
jednak do ich schłodzenia poniżej 57°C. Nie docho-
dzi więc do powstawania kondensatu na powierzch-
ni tego wymiennika ciepła. W przeciwnym razie  
w krótkim czasie uległby on uszkodzeniu. 

Po wstępnym schłodzeniu spaliny trafiają do kolej-
nego wymiennika ciepła, w którym oddają one cie-
pło wodzie wracającej wprost z instalacji grzewczej. 
Jeśli w danej chwili temperatura powrotu z instala-
cji jest odpowiednio niska, wówczas dochodzi do in-
tensywnego schłodzenia spalin i powstawania kon-
densatu, a przez to odzyskania ciepła utajonego.  
Z uwagi na kontakt z kondensatem drugi wymien-
nik ciepła musi być oczywiście wykonany z materia-
łu odpornego na działanie kwasów. Jest to więc z re-
guły wymiennik aluminiowo-krzemowy. 
Zaletą kotłów z dwoma wymiennikami ciepła jest niż-
sza cena samego urządzenia oraz często prosta wy-
miana w zamian za istniejący kocioł z zamkniętą ko-
morą spalania. Trzeba się jednak liczyć z tym, że mimo 
dwóch wymienników ciepła sprawność tego typu kotła 
będzie z reguły niższa od efektywności typowych ko-
tłów kondensacyjnych. Wynika to z prostej konstruk-
cji palnika oraz wąskiego zakresu modulacji mocy. 

Ważne nie tylko wymienniki 
„pierwotne”

Ciągły rozwój następuje również w przypadku tzw. 
wtórnych wymienników ciepła, czyli urządzeń typu 
woda-woda przeznaczonych do przepływowego pod-
grzewania wody użytkowej. Początkowo w kotłach 
dwufunkcyjnych popularnym rozwiązaniem były nie-
wielkie wymienniki o zaledwie kilkunastu płytach.  
W efekcie w trakcie podgrzewania wody temperatu-
ra powrotu była wysoka i nie pozwalała na intensyw-
ne schłodzenie spalin. Obecnie wymienniki ciepła  
w kotłach dwufunkcyjnych mają często dwadzieścia,  
a nawet trzydzieści płyt. Jest to spowodowane przede 
wszystkim wzrostem oczekiwań użytkowników. Dla 
skorzystania z komfortowego natrysku czy szybkiego 
napełnienia wanny niezbędny jest wyższy przepływ 
ciepłej wody, a co za tym idzie i wyższa moc. Równo-
ległym powodem zwiększenia powierzchni stosowa-
nych wymienników ciepła jest też dążenie do obniżenia 
wymaganej temperatury zasilania wymiennika. Dzięki 

Dla kotła MCR Home zaprojektowano nowy, toroidalny 
wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, który wraz z nową 
konstrukcją palnika cylindrycznego oraz koncepcją 
tzw. „zimnych drzwi” tworzy nową jakość. Koncepcja 
tzw. „zimnych drzwi” pozwoliła zmniejszyć straty 
promieniowania aż o 75%. Maksymalna temperatura 
pokrywy w MCR Home nie przekracza 30°C. Przekłada się 
to na mniejsze straty, zarówno w trybie czuwania, jak  
i podczas pracy pod pełnym obciążeniem

Wymiennik po tygodniu pracy przy obecności 
środków chemicznych w powietrzu
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Rozbudowany wymiennik c.w.u. o dużej liczbie 
płyt (27) w stanie przed nałożeniem izolacji  
i z czarną pokrywą izolacyjną

Fo
t. 

St
ef

an
 Ż

uc
ho

w
sk

i

http://www.instalreporter.pl


rozbudowany wymiennik, wykonany z materiału  
o wysokim współczynniku przenikania ciepła nie jest 
w stanie efektywnie wykorzystać energii zawartej  
w spalinach, gdy jego powierzchnię pokrywają za-
nieczyszczenia. Ewentualne zanieczyszczenia trze-
ba regularnie usuwać w trakcie okresowych prze-
glądów, ale przede wszystkim warto minimalizować 
ryzyko ich powstawania. Od strony spalin decydujące 
znaczenie ma czystość powietrza dostającego się do 
komory spalania oraz poprawność regulacji palnika. 
Niedopuszczalna jest eksploatacja kotła z poborem 
powietrza zanieczyszczonego, np. pyłem z budowy 
czy oparami chemikaliów. W przypadku, gdy króciec 
poboru powietrza do kotła kondensacyjnego znajdu-
je się w pobliżu komina urządzenia stałopalnego, np. 
kominka wówczas należy zadbać o to, by dym z ko-
minka nie trafiał do kotła gazowego. Można tego do-
konać, np. przedłużając przewód dymowy za pomocą 
izolowanej rury (błędem jest stosowanie rur nieizolo-
wanych ponieważ dochodzi w nich do intensywne-
go schłodzenia spalin i redukcji ciągu kominowego). 
Równie ważna jest profilaktyka i zapobieganie od-
kładaniu się zanieczyszczeń od strony wody. Przed 
uruchomieniem instalacja powinna zostać wypłu-
kana, a następnie napełniona czystą woda z dodat-
kiem preparatów, które zapobiegają zarówno koro-

zji elementów instalacji, jak i powstawaniu osadów. 
Stężenie preparatu ochronnego powinno być kon-
trolowane w trakcie każdego przeglądu kotła. 

Konserwacja

Bardzo ważną czynnością, decydującą o długiej ży-
wotności wymiennika ciepła, a co za tym idzie rów-
nież całego kotła jest odpowiednia konserwacja. 
Wbrew pozorom nie oznacza to jednak, że wykona-
nie przeglądu zawsze powoduje wydłużenie żywot-
ności wymiennika. Niestety okazuje się, że w wielu 
przypadkach użytkownik zleca wykonanie tej czyn-
ności osobom, które nie posiadają odpowiednich 
kwalifikacji. Czasem zamiast pomóc powodują wię-
cej szkód. Przykładem tego jest chociażby czyszcze-
nie wymienników za pomocą metalowej szczotki czy 
innych narzędzi, które powodują uszkodzenia po-
wierzchni wymiennika. Niestety efektem tego typu 
działań jest skrócenie żywotności wymiennika cie-
pła nawet o połowę.
Wykonując przegląd, zawsze należy przestrzegać za-
leceń producenta. W żadnym przypadku nie należy 
stosować narzędzi, które mogłyby spowodować 
uszkodzenia powierzchni wymiennika. Zalecane jest 
stosowanie preparatów do czyszczenia powierzch-

ni wymiennika ciepła i płu-
kanie go wodą. Ewentual-
ne osady usuwamy miękką 
szczotką. Po zakończeniu 
czyszczenia wymiennika  
i zamontowaniu pokrywy 
komory spalania wykonu-
jemy ponowną regulację 
palnika wraz z wydrukiem 
analizy spalin. Taka proce-
dura zapewnia wieloletnią 
żywotność wymiennika 
oraz lojalność użytkowni-
ka wobec profesjonalnego 
serwisanta.

Wymiennik aluminiowo-krzemowy z niedrożnym odpływem skroplin
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Numer jeden…

Kotły tej serii naprawdę można określić mianem 
„numer 1” wśród oferty firmy, spełniają bowiem 
najwyższe wymagania stawiane dziś urządzeniom 
grzewczym i są najbardziej innowacyjnymi kotłami 
kondensacyjnymi jakie kiedykolwiek Ariston zapro-
ponował w segmencie techniki domowej.
W serii ONE – obok modelu Clas One – są też dwa 
modele najwyższej klasy: Alteas One Net i Genus 
One. Nowoczesne akcesoria dedykowane do serii 
One umożliwiają inteligentne i efektywne zarządza-
nie ogrzewaniem domu, uwzględniając przy tym styl 
życia i potrzeby mieszkańców. Maksymalna jakość  
i sprawność, inteligentne sterowanie i wysoki kom-
fort to mocne strony całej serii.
Kotły serii ONE występują w wersji jedno- lub dwu-
funkcyjnej, w mocach 24, 30 lub 35 kW w zależności 
od modelu. Najwyższy model Alteas One Net osią-
ga klasę energetyczna A+*.

Inteligentne sterowanie kotłem, 
czyli o funkcjach

Wszystkie kotły serii ONE wyposażono w innowacyj-
ny zestaw inteligentnych funkcji sterujących ich pracą 
tak, by zapewnić użytkownikom maksymalny kom-
forty cieplny przy możliwie najniższych kosztach. 
Jedną z tych funkcji jest automatyczna optymaliza-
cja pracy kotła, eliminująca konieczność częstego 
załączania i wyłączenia palnika, minimalizująca na-
prężenie elementów, a tym samym wydłużająca ży-
wotność urządzenia, co w konsekwencji przekłada 
się na oszczędności na rachunkach. 
Stabilność temperatury wody użytkowej dostarcza-
nej praktycznie natychmiast oraz minimalne zużycie 
energii w funkcji Comfort, a także możliwość progra-
mowania czasowego (dziennego lub godzinowego) 
w ramach zintegrowanego w kotle Programatora  
stanowią część innowacyjnego zestawu opcji re-
gulacyjnych, które charakteryzują kotły serii ONE. 

Seria ONE to nowa generacja kotłów kondensacyjnych ARISTON pracujących z najwyższą 
sprawnością. Kotły ONE zostały zaprojektowane z wykorzystaniem najnowszych 
osiągnięć technologicznych. Do ich produkcji zastosowano najwyższej jakości materiały, 
uzyskując maksymalny komfort użytkowania, bezawaryjność i trwałość

ONE – numer 1 wśród kotłów 
kondensacyjnych ARISTON

ARISTON

* Klasa A+ po podłączeniu urządzeń  
termoregulacji dostarczonych z kotłem.

http://www.instalreporter.pl


16s t r.0 8 / 2 0 1 7
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

i oszczędności – model dedykowany klientom cenią-
cym jakość za rozsądną cenę. Kocioł ten także może 
być zarządzany przez Internet, jest bowiem kompatybil-
ny z termostatem Cube S NET oferowanym jako opcja. 

NET, czyli po prostu zdalnie 
Wszystkie koty serii ONE mogą być w pełni kontrolo-
wane zdalnie przez Internet. Dzięki bezpłatnej aplika-
cji Ariston NET, użytkownicy mogą zarządzać para-
metrami urządzenia w dowolnej chwili, z dowolnego 
miejsca. Wszystko to z pewnością oznacza komfort, 
ale przede wszystkim zapewnia konkretne oszczędno-
ści na rachunkach za gaz, dzięki unikaniu niepotrzeb-
nego włączania i wyłączania kotła oraz dzięki pełnej 
kontroli nad zużyciem energii. Pełna zdalna kontro-

la oznacza też, że 
aplikacja ostrzeże 
użytkownika o nie-
oczekiwanym, nie-
właściwym działaniu 
systemu. 
Ariston oferuje użytkow-
nikom wsparcie technicz-
ne w postaci Centrum Ser-
wisowego, które w razie 
konieczności zdalnie sprawdzi 
kod usterki i o ile to możliwe 
zdalnie zresetuje kocioł. Warunek 
tej usługi to podpisanie odpowiednie-
go kontraktu serwisowego.

Funkcja Care z kolei dba o utrzymanie kotła w świet-
nym stanie i np. informuje użytkownika – poprzez 
odpowiedni komunikat pokazujący się na elektro-
nicznym wyświetlaczu – o konieczności przepro-
wadzenia regularnego przeglądu lub w wypadku 
nieoczekiwanej awarii poinstruuje, jakie czynno-
ści należy podjąć. 

Kotły, termostaty i… zdalna 
komunikacja

Alteas One Net jest niewątpliwie tym produktem se-
rii ONE, który najlepiej reprezentuje idealną kompo-
zycję doskonałych osiągów i innowacyjnego wzornic-
twa. Model wyróżnia się nowoczesnym i eleganckim 
wyglądem. Przednia obudowa pokryta jest specjal-
nym szkłem UltraSafe, hartowanym i odpornym na 
zarysowania, co sprawia, że Alteas One Net to wię-
cej niż kocioł, to także… ekskluzywny element wy-
posażenia wnętrza. 
Termostat Cube i dołączona sonda zewnętrzna za-
pewniają efektywniejszą termoregulację, a więc  

i zwiększenie sprawności systemu i zoptymalizowa-
nie komfortu cieplnego pomieszczeń. 
Genus One to synteza wydajności, łatwości obsłu-
gi i nowoczesnej technologii. Wyświetlacz Hi-Tech  
i termostat Cube S NET (jako opcja) zapewniają tak-
że nowe standardy inteligentnego komfortu.
Clas One z kolei to idealna kombinacja komfortu  
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Ariston Thermo Polska Sp. z o.o.
31-408 Kraków
ul. Pocieszka 3
service.pl@aristonthermo.com
www.ariston.com/pl

Serce kotłów ONE stanowi wymiennik ze stali nierdzewnej XtratechTM, gwarantujący nie-
zawodne działanie przez cały okres użytkowania. W porównaniu z poprzednim wymien-
nikiem, przekroje kanałów wzrosły nawet o 142%, zoptymalizowano tym samym obieg 
wody i przepływ spalin. Zmniejszone zostało więc do minimum ryzyko zatkania i zagwa-
rantowana wysoka wydajność pracy wymiennika nawet w najbardziej krytycznych sytu-
acjach. XtratechTM jest w istocie ekskluzywnym komponentem Ariston, w 100% produ-
kowanym we Włoszech. Materiały wysokiej trwałości, przetestowane podzespoły oraz 
jakość nowych wymienników kondensacyjnym zastosowanych w serii ONE zadecydowa-
ły, że marka Ariston objęła wymienniki 10-letnią gwarancją. Gwarancja 10 lat na wymien-
nik udzielana jest w przypadku korzystania z programu „8 lat bez ryzyka”.
Więcej o programie „8 lat bez ryzyka”

CLAS ONE GENUS ONE ALTEAS ONE

Dowiedz się więcej o nowych 
kotłach kondensacyjnych 
ARISTON

http://www.instalreporter.pl
http://www.ariston.com/pl/program_8_lat_bez_ryzyka_kontrakty_serwisowe_Ariston
http://www.ariston.com/pl/katalog_produktow?tab=1&ca_id=8
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POWER PLUS i POWER PLUS BOX to gazowe jed-
nofunkcyjne kotły kondensacyjne o wysokiej spraw-
ności (do 109%) i relatywnie niskich kosztach eks-
ploatacyjnych. Kombinacją kotłów w kaskadzie 

steruje bowiem funkcja automatycznej inwersji za-
płonu palników, co oznacza, że po osiągnięciu pew-
nego procentu mocy przez pierwszy element grzew-
czy, uruchamiają się kolejne elementy z tym samym 

współczynnikiem obciążenia. W rezultacie, każdy  
z modułów grzewczych pracuje z niższą mocą i osią-
ga wyższą sprawność oraz jest równomiernie eks-
ploatowany. Kotły POWER PLUS i POWER PLUS BOX 
osiągają parametry emisji tlenków azotu wyraźnie 
niższe od wartości granicznych znaku ekologiczne-
go „Błękitny Anioł” (klasa 5 zgodnie z UNI EN 483). 

Kotły objęte są 5-letnią gwarancją producenta, któ-
rej warunki znajdują się na www.beretta.pl.

Modele kotłów
Wśród rodziny kotłów POWER PLUS BOX można wy-
różnić trzy modele: PP BOX 1002 P INT, PP BOX 1003 
P INT oraz PP BOX 1004 P INT (rys. 2), składające się 
odpowiednio z dwóch, trzech i czterech modułów 
grzewczych, każdy modulujący w zakresie mocy 
26-128 kW (przy 50/30°C). Oznacza to, że z serii PO-
WER PLUS BOX 1004 powinno się korzystać w sytu-
acji zapotrzebowania na moc przynajmniej 250 kW. 
Nie świadczy to jednak, że marka Beretta nie ma  
w ofercie rozwiązania dla budynków komercyjnych  

Oferta kotłów kondensacyjnych z serii POWER PLUS (wiszące) oraz POWER PLUS 
BOX (stojące) skierowana jest do projektantów, inwestorów i deweloperów. 
Urządzenia te mogą bowiem pracować w kaskadzie (w jednym systemie grzewczym) 
do łącznej mocy nawet 6,9 MW (przy parametrach pracy 80/60°C), ogrzewając 
ogromne budynki czy hale produkcyjne o powierzchni nawet 40 000 m2.

Kotły kondensacyjne wysokiej mocy  
– kaskady nawet do 6,9 MW!

BERETTA

GraŻyna BentkowSka

Zalety kotłów Power Plus/Power Plus BOX:

• Szeroki zakres modulacji, nawet 1:20 (POWER 
PLUS BOX P 1004 INT).
• Palnik PREMIX ze wstępnym podmieszaniem 
powietrza.
• Automatyczna inwersja zapłonu palników.
• Funkcja antyawaryjna – w przypadku awarii pro-
gramatora kaskadowego/ karty MASTER, modu-
ły grzewcze pracują we wcześniej zaprogramo-
wanym trybie awaryjnym.
• Możliwość sterowania trzema (realizowane przez 
kocioł) lub więcej (max. 8, realizowane przez mo-
duł MASTER ZONA) obiegami grzewczymi.

• Możliwość ustawienia priorytetu produkcji cie-
płej wody, obiegu niskiej i wysokiej temperatury.
• Zawór antyzwrotny spalin na wyposażeniu ko-
tła POWER PLUS i wmontowany fabrycznie dla 
każdego modułu grzewczego w kotle POWER 
PLUS BOX.
• Możliwość przezbrojenia na gaz płynny LPG (na 
wyposażeniu kotła).
• Możliwość przezbrojenia na gazy G27, G2.350 
(przezbrojenie polega na wprowadzeniu odpo-
wiednich wartości parametrów na panelu ste-
rowania kotła; POWER PLUS).

1 Kaskada kotłów POWER PLUS 100M+100S. 
Montaż typu back-to-back.

2 POWER PLUS BOX 1004 P INT

http://www.instalreporter.pl
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bimetalicznej (wykonanej z miedzi po stronie wody 
kotłowej i stali kwasoodpornej AISI316L po stronie 
spalin). Z kolei moduł grzewczy kotłów POWER PLUS 
BOX składa się z wymiennika zbudowanego z wę-
żownicy pentagonalnej (wykonanej ze stali INOX) od 
wewnątrz i drugiej karbowanej wężownicy bimeta-
licznej (z miedzi po stronie wody kotłowej i stali kwa-
soodpornej AISI316L po stronie spalin) na zewnątrz.  
W środku wymiennika umieszczony jest palnik PREMIX,  
do którego dostarczana jest odpowiednia mieszan-
ka gazu i powietrza, potrzebnych do spalania. Po-
wstające na skutek spalania gazu spaliny „rotują”  
w wymienniku, wstępnie ogrzewając wodę kotłową 
i zostają skroplone w postaci kondensatu. Ogrom-
ną zaletą jest fakt, że temperatura spalin jest mak-
symalnie kilka stopni wyższa niż powracająca z in-
stalacji woda kotłowa. Świadczy to o bardzo dobrym 
odbiorze ciepła ze spalin oraz wysokiej sprawności.

Sterowanie kaskadą
Zarządzanie kaskadą odbywa się za pomocą progra-
matora MASTER, dzięki któremu można zaprogramo-
wać pracę urządzenia, a także sterować niezależnie 
trzema obiegami grzewczymi (dwoma poziomami 
temperatury w obiegu c.o. oraz ciepłą wodą użyt-
kową, rys. 3). Karta MASTER do sterowania kaska-
dą znajduje się na wyposażeniu (jest wbudowana) 
modeli POWER PLUS 50M i 100M. Natomiast w przy-
padku serii POWER PLUS BOX programator MASTER 
stanowi akcesorium dodatkowe.

Osprzęt dodatkowy
Wszystkie akcesoria przeznaczone do kotłów PO-
WER PLUS oraz POWER PLUS BOX znajdują się  
w Katalogu Produktów marki Beretta i są niezwy-

kle łatwe w montażu. Aby podłączyć kotły POWER 
PLUS i POWER PLUS BOX do instalacji wystarczy 
skorzystać z akcesoriów dedykowanych. Tak samo 
postępuje się w przypadku instalacji systemu spa-
linowego. Wszystkie elementy systemu kominowe-
go zostały zaprojektowane i wykonane tak, aby móc 
bez kłopotów odprowadzić spaliny za pomocą jed-
nego przewodu spalinowego (rys. 4). W związku  
z tym, że każdy moduł wyposażony jest w zawór 
antyzwrotny (blokujący niepożądane cofanie się 
spalin do elementu grzewczego, niepracującego  
w danej chwili), wystarczy na każde wyjście spalin 
zamontować kolektor przyłączeniowy (wraz z ko-
lanem 87° i przedłużeniem). Wszystkie elementy 
systemu, w tym kolektory przyłączeniowe, są spa-
sowane na uszczelkę oraz obejmę zaciskową.  
Dalej w zależności od potrzeb montuje się kolejne 
elementy systemu, biorąc pod uwagę maksymal-
ną wysokość przewodów (nawet do 60 m) oraz stra-
ty na kolanach, co zależne jest od średnicy prze-
wodu spalinowego i mocy kaskady. System 
spalinowy montowany do kotłów z serii POWER 
PLUS/POWER PLUS BOX wykonany jest ze stali kwa-
soodpornej 1.4404, ma klasę szczelności gazowej 
H1, wszelkie wymagane certyfikaty i jest oznako-
wany symbolem CE.

o mniejszym zapotrzebowaniu na moc. W takiej sytu-
acji warto rozważyć serię wiszących kotłów konden-
sacyjnych POWER PLUS, w której wyróżnia się trzy 
modele kotłów POWER PLUS 50M lub 100M i 100S skła-
dające się odpowiednio z jednego lub dwóch modu-
łów grzewczych, każdy modulujący w zakresie mocy 
16,3-48,5 kW (przy par. pracy 50/30°C), które również 
można łączyć w kaskadę. W przypadku, gdy warunek 
zapotrzebowania na moc spełniają obie gamy kotłów 
(zarówno wiszących, jak i stojących) wyboru między 
nimi najczęściej dokonuje się, biorąc pod uwagę moż-
liwości montażowe (wielkość i wysokość pomieszcze-
nia, kondygnację). Kotły wiszące POWER PLUS można 
zamontować na ścianie, a także na stelażu zarówno 
w „linii”, jak i plecami do siebie (back-to-back, rys. 1).

Budowa
Każdy moduł grzewczy w Power Plus składa się z wy-
miennika zbudowanego z karbowanej wężownicy 

Należy pamiętać, że kotły gazowe o mocy 
równej bądź wyższej niż 70 kW podlega-
ją pod odbiór Urzędu Dozoru Technicznego. 
Firma RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. 
zadbała o to, by wszelkie wymagane doku-
menty, deklaracje czy rysunki były dostępne 
dla Inwestorów w celu ich przedłożenia UDT.

Powietrze

Powietrze

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. 
ul. Kociewska 28/30, 87-100 Toruń
tel. 56 657 16 00 
infolinia 801 044 804, 56 663 79 99 
info@beretta.pl, www.beretta.pl
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3 Schemat poglądowy kaskady kotłów Power Plus pracujących na potrzeby 3 obiegów 
grzewczych (ogrzewanie grzejnikowe, nagrzewnica, przygotowanie c.w.u.), nie zastępuje projektu

kaskada kotłów wiszących Power Plus 
wraz z osprzętem dodatkowym

instalacja

4 Schemat poglądowy montażu systemu spalinowego do 
kotła stojącego POWER PLUS BOX 1004 P INT
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Po pierwsze: solidne szklane fronty

Do wykonania frontów central grzewczych Loga-
max plus GB192iT użyto specjalnie opracowanego 
dla marki Buderus szkła tytanowego, które cechuje 
solidność, duża wytrzymałość i czystość. Nawet po 
latach użytkowania nie traci nic ze swojej wysokiej 
jakości, nie wykazuje oznak zużycia i może być wy-
czyszczone w mgnieniu oka. 
W podstawowych wersjach kotły są dostępne z obu-
dowami przednimi w kolorze czarnym i bocznymi 
w kolorze srebrno-szarym. Klienci jednak o nieco 
bardziej tradycyjnych upodobaniach, mogą zaku-
pić również wybrane wersje z obudowami przedni-
mi w kolorze białym i bocznymi również w kolorze 
srebrno-szarym.

Po drugie: najwyższe parametry cieplne

Kondensacyjne centrale grzewcze Logamax plus 
GB192iT nawet jak na urządzenia kondensacyjne 
osiągają wysoką efektywność energetyczną 94% 
(klasa A), natomiast w zestawie z regulatorem pogo-
dowym RC300FA nawet 98% (klasę A+). 
Logamax plus GB192iT ma szeroki zakres modulacji 
mocy grzewczej dochodzący do 1:10. 
Kotły Logamax plus GB192iT są fabrycznie przystoso-

wane do montażu w ich wnętrzu wielu dodatkowych 
akcesoriów, takich jak naczynie wzbiorcze, sprzęgło 
hydrauliczne, pompy obiegów grzewczych, zawór 
mieszający, podłączenia hydrauliczne, dodatkowe 
moduły automatyki oraz specjalne zestawy umoż-
liwiające podłączenie systemu kolektorów słonecz-
nych zarówno do wspomagania ciepłej wody, jak  
i ogrzewania pomieszczeń. 

Po trzecie: wiele wariantów modeli

W zależności od wymagań użytkowników marka  
Buderus proponuje szeroką gamę modeli stojących 
central grzewczych o mocy nominalnej 17 lub 25 kW, 
z różnymi wariantami przygotowania c.w.u. To co wy-
różnia kocioł Logamax plus GB192iT – to wysoki kom-
fort ciepłej wody użytkowej dzięki zastosowaniu od-
powiednich zasobników ładowanych warstwowo  
o pojemności 100 lub 150 litrów lub tradycyjnego zasob-
nika z wężownicą o pojemności 150 litrów. Do solarne-
go podgrzewania wody służy 210-litrowy podgrzewacz 

Gdy w zeszłym roku  
w ofercie marki Buderus 
znalazły się kondensacyjne 
centrale grzewcze Logamax 
plus 192iT z frontami  
z czarnego lub białego  
szkła tytanowego.  
Na pierwszy rzut oka, 
trudno było rozpoznać, 
że to …kotły. Najwyższej 
klasy, ale minimalistyczne 
równocześnie w swojej 
formie wzornictwo od 
razu zadecydowało, że 
to propozycja głównie 
dla ludzi, którzy walory 
estetyczne otaczających ich 
przedmiotów codziennego 
użytku cenią sobie na równi  
z komfortem, ich ekonomiczną 
pracą i najwyższą jakością. 
Przyznać bowiem trzeba, że 
techniczne wyposażenie tych 
kotłów nie pozostaje  
w tyle za wzornictwem.

Logamax plus 192iT  
– kotły jak z Matrixa

BUDERUS

Wymienniki ciepła stosowane w centra-
lach grzewczych Logamax plus GB192iT 
wykonane są ze specjalnego, nierdzewne-
go stopu aluminium. Obróbka powierzch-
ni odlewu stopu odbywa się z użyciem 
technologii ALU plus zmniejszającej przy-
czepność zanieczyszczeń i pozostałości 
spalania, przez co kocioł pracuje stabilnie 
ze swoją optymalną sprawnością i efek-
tywnością. Łatwo dostępny wymiennik 
ciepła, sprawdzony w milionach instalacji, 
umożliwia szybkie i wygodne czyszczenie 
podczas serwisowania.

http://www.instalreporter.pl
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Po czwarte: przyjazne dla użytkownika 
sterowanie

Intuicyjny panel dotykowy. Użytkownicy mogą usta-
wiać/zmieniać parametry centrali grzewczej GB192iT 
na panelu dotykowym zespolonym z przednią szkla-
ną obudową urządzenia. Został on zaprojektowany 
z myślą właśnie o nich: jest więc czytelny, zrozumia-
ły i intuicyjny. Bardzo prosta obsługa jednym palcem 
oraz duży, podświetlany wyświetlacz graficzny z in-
formacjami w postaci ikon i tekstu w języku polskim 
czynią go niezwykle wygodnym w użyciu. Wyświetla-
ne usystematyzowane teksty prowadzą użytkownika 
poprzez kolejne kroki menu. Chcąc uzyskać dostęp do 
rozszerzonych funkcji, należy użyć dodatkowego re-
gulatora Logamatic RC300FA. Można zamontować go  
w szufladzie stojącej centrali grzewczej GB192iT lub 
na ścianie w dowolnym pomieszczeniu. 

Sterowanie przez internet. Urządzenia Logamax 
plus GB192iT mogą być sterowane przez internet za 
pomocą smartfona lub tabletu. Kotły są fabrycznie 
przygotowane do montażu opcjonalnego modułu 
internetowego. Wyposażone są w specjalnie prze-
znaczony do tego port i niezbędne do jego podłą-
czenia okablowanie. Aplikację EasyControl można 
bezpłatnie pobrać i zainstalować z App Store lub Go-
ogle Play. Oczywiście użytkowanie aplikacji jest rów-
nież bezpłatne.

z techniką ładowania warstwowego i wymiennikiem 
ciepła z możliwością podłączenia instalacji solarnej.
W ofercie są również dostępne wersje wiszących ko-
tłów Logamax plus GB192i bez zasobników c.w.u. (jedy-
nie model GB192i-30 T40S ma wbudowany 40-litrowy 
mały zasobnik c.w.u.). Są to kotły, które mogą ogrze-
wać wodę użytkową przy zastosowaniu dodatkowych,  
zewnętrznych podgrzewaczy pojemnościowych.

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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Zalety kotła z punktu widzenia instalatora

• Wymiennik ciepła wykonany z nierdzewnego sto-
pu aluminiowo-krzemowego w technologii ALUplus 
pozwalającej na utrzymywanie najwyższej spraw-
ności w całym okresie eksploatacji.
• Nowa zwężka Venturiego zapewniająca łatwą zmia-
nę rodzaju gazu i precyzyjną regulację mieszanki 
paliwo-powietrze.
• Możliwość montażu w centrali grzewczej naczy-

nia wzbiorczego o dużej objętości.
• Opcjonalne zestawy podłączeniowe z prawej, z le-
wej strony lub od góry.
• Opcjonalne zestawy dla jednego lub dwóch obie-
gów grzewczych ze sprzęgłem hydraulicznym do za-
budowy w centrali grzewczej.
• Możliwość montażu trzech dodatkowych modu-
łów automatyki pod obudową.

• Adapter powietrzno-spalinowy z króćcami po-
miarowymi.
• Solidna i niezawodna konstrukcja.
• Łatwa obsługa i konserwacja.
• Wygodny dostęp do wszystkich elementów we-
wnętrznych od frontu.
• Szeroki wybór przyjaznych systemów regulacji.
• Modulowana pompa kotłowa.

Wszystko pod kontrolą – nawet na odległość! 
Nowe systemy grzewcze Buderus mogą nawiązać połączenie  
za pomocą zintegrowanego interfejsu internetowego. Można nimi  
sterować zdalnie za pomocą aplikacji EasyControl. Bezpieczna  
transmisja danych pozwala wygodnie kontrolować kocioł, nawet  
gdy jesteś daleko od niego (np. w podróży).

Możliwość zintegrowania
interfejsu internetowego

Modułowa budowa
możliwość szybkiej rozbudowy systemu  
nawet do dwóch obiegów grzewczych  
ze sprzęgłem hydraulicznym

Wysoka efektywność energetyczna  
dzięki energooszczędnym podzespołom

Wymiennik ciepła z technologią ALU plus  
zmniejsza przyczepność zanieczyszczeń  
i pozostałości spalania  

Zintegrowany hybrydowy zawór 
mieszający 
koncepcja hydrauliczna zoptymalizowana pod 
kątem maksymalnej sprawności  
i efektywności energetycznej

Przemyślana konstrukcja 
wszystkie podzespoły łatwo dostępne  
od przodu  

Szkło tytanowe Buderus 
czyste, solidne i niezwykle wytrzymałe 
zapewnia trwałą i wysoką jakość   

Bardzo wysoki komfort c.w.u. 
dzięki stałej mocy wyjściowej 30 kW

Trzy warianty zbiorników c.w.u.  
z wężownicą, warstwowy i solarny

  9
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Choć kotły kondensacyjne od dłuższego czasu 
znajdują się w ofercie wielu producentów, to do nie-
dawna ich udział w rynku nie był duży. Wytwórcy 
bardziej koncentrowali się na częściej kupowanych, 
bo tańszych, tradycyjnych kotłach gazowych. Wiele 
zmieniło się wraz z wejściem w życie dyrektywy ErP. 

Kotły kondensacyjne stały się jedyną opcją ze wzglę-
du na czynniki ekonomiczne oraz mniejsze oddzia-
ływanie na środowisko naturalne od swoich poprzed-
ników. Istotne jest także to, że mimo niewielkich 
rozmiarów, mogą mieć duże możliwości. Jest to szcze-
gólnie ważne w przypadku pomieszczeń o ograni-
czonej ilości miejsca. Mała waga oraz dobrze dobra-
ne wymiary urządzenia to także duża zaleta dla 
instalatorów. Cechy te sprawiają, że kocioł jest po-
ręczniejszy, sama instalacja urządzenia łatwiejsza i nie-
wymagająca użycia dużej siły. Tak jest w przypadku ko-
tła marki De Dietrich: Lumea MPX. Wybierając konkretny 
model, oprócz zwrócenia uwagi na klasę energetyczną 
i sprawność, należy zastanowić się nad oczekiwanym 
komfortem cieplnym, a także zapotrzebowaniem na cie-
płą wodę użytkową. Przy wyborze urządzenia warto po-
siłkować się też opinią o producencie i jego doświadcze-
niem w produkcji kotłów kondensacyjnych.

Korzystna wymiana

Użytkownicy na zmianę kotłów gazowych decydują 
się najczęściej w momencie, kiedy posiadany przez 

Zastąpienie starego kotła gazowego kondensacyjnym choć na początku wymaga 
poniesienia pewnych kosztów, finalnie wiąże się z oszczędnościami. Za zmianą 
na nowszy model przemawiają także inne ważne czynniki tj. większa efektywność 
energetyczna oraz wygoda i łatwość użytkowania. 

Kompaktowe kotły kondensacyjne  
Lumea MPX – doskonałe przy modernizacji

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 
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nich sprzęt przestaje działać, mają większe oczekiwa-
nia względem jego obsługi albo chcą zainwestować 
we współczesne technologie, które mają się przyczy-
nić do zmniejszenia kosztów ponoszonych za central-
ne ogrzewanie i podgrzanie wody. Wymieniając sta-
ry kocioł na kondensacyjny można spodziewać się 
znacznych oszczędności. W przypadku mieszkania 
o wielkości 100 m2 oznacza to kwoty od kilkuset zło-
tych w górę. Oczywiście poziom oszczędności będzie 
zależał od stanu technicznego starego kotła i od roz-
wiązań znajdujących się w nowym kotle kondensa-
cyjnym. Najczęściej stosowane w mieszkaniach lub 
niewielkich domach kotły dwufunkcyjne, mają wbu-
dowany wymiennik płytowy, dzięki czemu woda jest 
podgrzewana na bieżąco. Nie potrzeba więc dodat-
kowego miejsca na zasobnik.

Mocne strony nowoczesnych 
rozwiązań

Główną zaletą kotłów kondensacyjnych jest mniej-
sze zużycie gazu. W praktyce oznacza, że są bardziej 

ekonomiczne niż inne kotły. Co ważne, dzięki zasto-
sowanej w nich technologii, nie potrzebują specjal-
nego pomieszczenia. Można je zamontować w do-
wolnym pomieszczeniu użytkowym – łazience, 
kuchni czy nawet w przedpokoju. Warto też wspo-
mnieć, że kotły kondensacyjne im są mniej obciążo-
ne, tym większą mają sprawność. Ta jest zwykle  
o kilkanaście procent wyższa, dzięki zamontowane-
mu wewnątrz wymiennikowi ciepła o specjalnej kon-
strukcji. Dzięki temu mieszkanie lub dom jest dogrza-
ne w silne mrozy, ale nie trzeba przepłacać za 
ogrzewanie, gdy jest względnie ciepło. Latem kotły 
kondensacyjne pracują efektywniej niż pozostałe 
typy kotłów, przez co ogrzewanie wody także jest 
bardziej ekonomiczne. Podczas swojej pracy wyko-
rzystują one nie tylko energię chemiczną zawartą  
w gazie, ale także używają dodatkowego ciepła, któ-
re znajduje się w spalinach, a dokładniej w parze wod-
nej, będącej wynikiem spalania gazu. Dla przykładu: 
w wyniku spalania 1 m³ gazu ziemnego powstaje  
2 m³ pary wodnej. W efekcie jej skondensowania uzy-
skuje się 1,6 litra wody, czyli kondensatu.
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Nowość! Kocioł Lumea MPX – łatwy w instalacji i wydajny

Gazowy kocioł kondensacyjny w wersji jedno- 
i dwufunkcyjnej jest dedykowany zarówno dla 
nowych instalacji, jak i modernizowanych. Este-
tyczna, a zarazem zwarta konstrukcja umożliwia 
łatwy montaż kotła nawet w małych pomiesz-
czeniach i na ścianach, gdzie każdy centymetr 
kwadratowy ma znaczenie. Średnioroczna efek-
tywność energetyczna kotła to aż 93%, co prze-
kłada się na wysoką sprawność sięgającą 109%. 
Kocioł dostępny jest także w wersji „BIC”, czyli ze 
zintegrowanym podgrzewaczem c.w.u. ze stali 
nierdzewnej o pojemności 40 litrów. Urządzenie 
w tej specyfikacji dobrze sprawdzi się w miesz-
kaniach lub domach, w których brakuje miejsca 

na standardowy podgrzewacz stojący pod ko-
tłem, a występuje zwiększone zapotrzebowanie 
na c.w.u. Kocioł wyposażono w nowatorski sys-
tem Gas Adaptive Control (GAC), który gwaran-
tuje optymalizację spalania dzięki elektronicz-
nej kontroli i zaworowi elektronicznemu gazu.  
Lumea MPX charakteryzuje się także dużymi moż-
liwościami modulacji od 14 do 100% mocy. Dla 
łatwiejszej obsługi kocioł wyposażono w konso-
lę z cyfrowym, podświetlanym wyświetlaczem 
ciekłokrystalicznym. Producent dostarcza kotły 
Lumea wraz z hydraulicznym zestawem podłą-
czeniowym z kompletem zaworów oraz czujni-
kiem zewnętrznym. 

http://www.dedietrich.pl
http://www.instalreporter.pl
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puje w wersji o mocach nominalnych 24 i 32 kW i tyl-
ko w modelu ITACA.

Dotykowy panel sterowania

Kotły FORMENTERA oraz ITACA wyróżniają się spo-
śród obecnych na rynku tym, że mają dotykowy panel 
sterowania. Konstrukcja panelu jest prosta w obsłu-
dze oraz intuicyjna, co ma duże znaczenie dla użyt-
kownika. Ważnym do podkreślenia elementem jest 
to, że w danym momencie na panelu wyświetlają 
się niezbędne przyciski do użycia, tak aby użytkow-
nik czy serwisant nie musiał się zastanawiać, któ-

ry przycisk nacisnąć. Dla przykładu, jak kocioł jest  
w stanie blokady, to wyświetla się tylko do użycia  
w tym czasie przycisk „reset”. Dodatkowo panel ste-
rowania kotła ITACA ma wbudowany elektroniczny 

3 modele wśród gamy kotłów 
wiszących

Gama kondensacyjnych kotłów wiszących zosta-
ła podzielona na trzy linie, o nazwach handlowych  
ANTEA, FORMENTERA oraz ITACA. 
Kotły ANTEA są linią podstawową i charakteryzują się 
małymi kompaktowymi wymiarami. Wszystkie trzy linie 
są dostępne z wersji dwufunkcyjnej (KC), jednofunkcyjnej 
(KR), jednofunkcyjnej z wbudowanym zaworem trójdro-
gowym (KRB) oraz z wbudowanym zasobnikiem (KB). 

Kotły z tych linii są produkowane w następujących 
mocach nominalnych: 
• ANTEA – 12, 24 i 28 kW; 
• FORMENTERA – 12, 24, 28 i 32 kW; 
• ITACA – 24, 28 i 32 kW. 
Natomiast kocioł z wbudowanym zasobnikiem o po-
jemności 45 litrów, z pojedynczą wężownicą, wystę-

Po ponad czterdziestu pięciu latach 
rozwoju, Fondital stała się jedną  
z najważniejszych grup przemysłowych. 
Jest liderem we Włoszech i w krajach 
europejskich oraz tam, gdzie rozwój 
ekonomiczny prowadzi do budowy 
nowoczesnych i komfortowych domów  
z wysokiej klasy urządzeniami grzewczymi. 
Wśród nich są cenione przez rynek wiszące 
kotły kondensacyjne marki Fondital. ANTEA

ITACA FORMENTERA

ANTEA, FORMENTERA oraz ITACA, 
czyli kondensacja do zawieszenia 

FONDITAL

Fondital Service Polska sp. z o.o.
Biuro handlowe:
ul. Przemysłowa 7a, 32-050 Skawina 
tel. 12 256 27 60, www.fondital.it/pl
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programator tygodniowy, który wyposażony jest  
w elektroniczny zegar. W kotłach kompaktowych 
ANTEA zastosowano panel sterowania z przyciska-
mi oraz wyświetlaczem LCD.

Elektronika kotłów

Zastosowana w kotłach elektronika ma możliwość 
sterowania dodatkowymi strefami grzewczymi. Re-
gulacja pogodowa – wystarczy podłączyć czujnik 
temperatury zewnętrznej bezpośrednio do płytki 
elektronicznej w kotle, w której jest zapisany odpo-
wiedni program krzywych grzewczych. Dodatkowym 
rozwiązaniem jest zastosowanie centralki zdalnego 
sterowania z programem tygodniowym, gdzie doko-
nywać można zmiany ustawień różnych parametrów 
oraz śledzić stan urządzenia w danej chwili. Elektro-
nika kotła ITACA, FORMENTERA i ANTEA jest również 
przystosowana do podłączenia elementów systemu 
solarnego, takich jak pompa, czujniki temperatury 
oraz ewentualnie zawory trójdrogowe. Panel stero-
wania jest wyposażony w przekaźnik wielofunkcyjny 
do podłączenia instalacji z zaworami strefowymi, do-
datkowej pompy lub zdalnego sygnalizowania alar-
mu. Panel sterowania trzech modeli jest przystoso-
wany do podłączenia dodatkowych płyt strefowych 
z niską temperaturą. Do płyty strefowej można pod-
łączyć pompę obiegową, zawór mieszający, termo-
stat pokojowy, termostat bezpieczeństwa oraz przy-
lgowy czujnik temperatury.

Wyposażenie i funkcje

Współczynnik modulacji mocy wynosi 1:9, co w prak-
tyce przekłada się na minimalną moc kotła 2,7 kW dla 
kotła 24 kW i 1,8 kW dla wersji 12 kW. Wymiennik jest 
zintegrowany z palnikiem ze stali nierdzewnej z całko-
witym wstępnym mieszaniem. Komfort ciepłej wody 
użytkowej w przypadku modeli ITACA i FORMENTERA, 
zapewnia w kotle dwufunkcyjnym płytowy wymien-
nik 26-płytowy ze stali nierdzewnej, który w modelu  
ITACA jest dodatkowo izolowany w celu zwiększenia 
wydajności. Dodatkowo w kotle dwufunkcyjnym ITACA 
na panelu sterowania można wybrać funkcję komfor-
tu ciepłej wody użytkowej poprzez naciśnięcie przy-
cisku „COMFORT”. Wówczas cały czas w wymienniku 
płytowym będzie ciepła woda o zadanej przez użyt-
kownika temperaturze. Natomiast funkcja „COMFORT”  
w kotle ITACA KB z wbudowanym zasobnikiem pozwa-
la na jego podgrzanie poza ustawionym programem.

Przewody powietrzno-spalinowe

Rodzaje systemów:
• Koncentryczne: 100/60 – maksymalna długość 10 m.
• Koncentryczne: 125/80 – maksymalna długość 14,5 m.
• Rozdzielne: 80+80 – maksymalna długość 84 m.
• Rozdzielne: 60+60 – maksymalna długość 23 m.

Gwarancja

Podstawowa gwarancja na kocioł wynosi 2 lata. Ist-
nieje możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat w ra-
mach programu – Fondital 5+. Usługi gwarancyjne  
i pogwarancyjne są realizowane poprzez sieć serwi-
sów w całej Polsce. Na stronie www.fondital.it znaj-
duje się lista serwisantów.

Główny wymiennik kondensacyjny 
jest wykonany ze spiralnych rur ze 
stali nierdzewnej. W gorących stre-
fach wymiennika (tych pozostających  
w kontakcie z płomieniem) nie ma 
żadnych spawów. Wymiennik charak-

www.fondital.com

GRZEJNIK ŁAZIENKOWYGRZEJNIKI ODLEWANE 
CIŚNIENIOWO

KOTŁY WISZĄCE I 
STOJĄCE

GRZEJNIK 
ELEKTRYCZNY

OGRZEWACZ GAZOWYGRZEJNIK DESIGNERSKI PANEL SŁONECZNY ZASOBNIK DO WODY

WSZYSTKO ABY CIĘ OGRZAĆ
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teryzuje się niską inercją cieplną  
i wysoką odpornością na korozję.  
Zewnętrzna powłoka jest wykonana  
z tworzyw sztucznych.

http://www.fondital.com/pl/pl/
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do c.w.u. i kotły dwufunkcyjne z odpowiednio do-
branymi elementami, które razem zapewniają peł-
ny komfort grzewczy. W ofercie Immergas znajdują 
się również zestawy zawierające kocioł gazowy i ko-
lektory słoneczne (płaskie lub próżniowe) tworzące 
ekologiczną domową instalację solarną. Wszystkie 
zestawy Immergas zostały dobrane tak, by genero-
wały jak najniższe koszty użytkowania, a zarazem  
w sposób optymalny ogrzewały budynek. 

Zalety zestawów Immergas:
· najwyższa jakość w niższej cenie
· niezawodność
· długa żywotność 
· sprawność
· gwarancja ciągłości pracy w okresie największego 
obciążenia systemu grzewczego

Kocioł – podstawa zestawu

Zestawy Immergas są skomponowane w taki spo-
sób, by stworzyć kompleksowy system grzewczy 
pokrywający najbardziej popularne wartości zapo-
trzebowania na ciepłą wodę użytkową i ogrzewa-
nia powierzchni mieszkalnej. Zestawy składają się 
z dwóch, trzech lub czterech elementów, takich jak: 
kotły jednofunkcyjne z wolnostojącym zasobnikiem 

W ofercie Immergas dostępne są kompletne zestawy produktowe – każdy z nich 
to gotowe rozwiązanie i idealny sposób na oszczędne i niezawodne ogrzewanie 
mieszkania czy domu. Obecnie zestawy dostępne są w wyjątkowo korzystnej 
promocji pod nazwą „Kompletna Instalacja Immergas”, w której za jedyne 1 zł netto 
można nabyć dodatkowe elementy stanowiące uzupełnienie instalacji.

Kompletna Instalacja Immergas

Zestawy oferowane przez Immergas 
bazują na najlepszych i najbardziej 
popularnych kotłach kondensacyjnych 
jedno- lub dwufunkcyjnych tej marki  
z serii: Victrix EXA 24, Victrix TT, Victrix 
Superior czy Hercules Solar. Wszystkie 
kotły objęte są 5-letnią gwarancją 
producenta.

http://www.instalreporter.pl
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rozdzielaczy DIMV2. Zaopatrzone zostały w nowe 
pompy obiegowe sterowane elektronicznie, zgod-
ne z Dyrektywą ErP. Zastosowanie rozdzielacza po-

zwala na rozdzielenie instalacji c.o. na dwie nieza-
leżnie sterowane strefy grzewcze: grzejnikową  
i podłogową.

Pozostałe elementy zestawu

Zasobniki ciepłej wody użytkowej – dzięki prostym 
i niezawodnym rozwiązaniom technicznym dosko-
nale sprawdzają się w różnych warunkach, a szeroka 
gama produktów zapewnia dobranie modelu odpo-
wiedniego do zróżnicowanych potrzeb użytkowników.
Kolektory słoneczne – najnowszej generacji pro-
dukty pozwalające wykorzystać do maksimum ener-
gię ze słońca, przy zagwarantowaniu najwyższe-
go komfortu. Połączenie kolektorów słonecznych  

z tradycyjnym źródłem ciepła pozwala na optymal-
ne wykorzystanie energii z dwóch źródeł, a jedno-
cześnie jest rozwiązaniem ekologicznym i oszczęd-
nym w użytkowaniu.
Termostaty i sterowniki – szeroka oferta sterowników 
i termostatów Immergas pozwala na znaczne obniże-
nie kosztów ogrzewania, dzięki możliwości dostoso-
wania temperatury do indywidualnych warunków oraz 
zapotrzebowania na ciepło – trybu życia i upodobań.
Hydrauliczne rozdzielacze strefowe DIM – zesta-
wy DIM ErP są wersją rozwojową znanych na rynku 

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
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r
e

k
l

a
m

a

Promocja za 1 zł

Od 1 czerwca w ramach promocji pod nazwą 
„Kompletna Instalacja Immergas” za jedyne  
1 zł netto można kupić dodatkowe elementy 
niezbędne do stworzenia kompletnej instalacji 
grzewczej lub pozwalające na jej uzupełnienie. 
Wśród nich znajdują się: 
- zmiękczacz Immersoft – w odróżnieniu od 
zmiękczaczy dostępnych na rynku, Immersoft 
wyróżnia wyjątkowo oszczędny typ regeneracji 
– objętościowy (a nie bardzo popularny – czaso-
wy). Co więcej, dzięki kompaktowym wymiarom 
(60 lub 80 cm wysokości) zmiękczacz z łatwością 
zmieści się np. w kuchennej szafce. Zmiękczacz 
pełni ważną rolę w każdej instalacji. Nie tylko 
zmiękcza wodę w sposób ekonomiczny i chro-
niący środowisko naturalne, ale również chroni 
urządzenia grzewcze i instalację przed kamieniem 
kotłowym oraz osadem. Miękka woda natomiast 
chroni instalację wodną i grzewczą, zmniejsza zu-
życie środków myjąco-piorących, chroni wypo-
sażenie AGD, ułatwia sprzątanie kuchni i łazien-
ki oraz pozwala zwiększyć oszczędność energii;
- filtr magnetyczny CleanWater – doskonałe 

rozwiązanie wydłużające żywotność kotła. Filtr 
chroni elementy instalacji c.o. przed destrukcyj-
nym działaniem osadów i wszelkiego rodzaju dro-
bin żelaza, skutecznie przechwytując i eliminując 
wszystkie zanieczyszczenia zalegające w syste-
mie. Filtr CleanWater charakteryzuje się małymi 
oporami hydraulicznymi, jest wyposażony w za-
wory odcinające. Co ważne, można zamontować 
go zarówno na instalacji pionowej, jak i poziomej, 
a korpus filtra o pojemności 0,5 l daje możliwość 
dozowania środka chemicznego;
- moduł Wi-Fi Dominus – pozwala na skorzystanie 
z aplikacji mobilnej, umożliwiającej zarządzanie cie-
płem w domu z dowolnego miejsca na świecie;
- zestawy kominowe;
- sprzęgło hydrauliczne;
- zestaw podłączeniowy;
- grzejnik łazienkowy SOL;
- głowica termostatyczna.
Promocja obowiązuje od 01.06.2017 do wy-
czerpania elementów promocyjnych.
Szczegóły dostępne u Oficjalnych Dystrybutorów 
Immergas oraz w ulotce informacyjnej.
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Różnorodność modeli i mocy

Bosch Condens 9000i oferowany jest w dwóch typo-
szeregach urządzeń. 

Wersje wiszące. W tym typoszeregu występuje aż 
sześć modeli wiszących, gazowych kotłów konden-
sacyjnych o mocach nominalnych 20, 30, 40 kW  
i prawie 50 kW, przy czym modele 20 i 30 kW to wer-

sje typu System, wyposażone w zawór trójdrogo-
wy i naczynie wzbiorcze (modele Bosch Condens 
GC9000iW). 
Wersje stojące. Drugi typoszereg to siedem mode-
li o mocach 20 lub 30 kW, o budowie modułowej, 
czyli ze zintegrowanymi zasobnikami warstwowy-
mi o pojemnościach nominalnych 100 l lub 150 l  
lub z zasobnikiem z wężownicą grzewczą o po-
jemności 150 l lub z zasobnikiem warstwowym  
z wężownicą solarną o pojemności nominalnej 210 l 

(modele Bosch Condens GC9000iWM). Oczywi-
ście wersje solarne wyposażone są w solarne gru-

Nowatorski front kotła wykonany ze specjalnie wzmacnianego szkła w kolorze 
białym lub czarnym, zintegrowany z nim podświetlany dotykowy panel sterowania 
oraz kształt obudowy z charakterystycznie zaokrąglonymi narożnikami, to trzy 
główne cechy, które opisują Bosch Condens 9000i. Gdy urządzenie jest otwarte,  
od razu rzucają się w oczy najwyższej jakości komponenty. Szeroka gama urządzeń 
zapewnia dopasowanie do potrzeb najróżniejszych użytkowników. Dlatego 
Bosch Condens 9000i to rozwiązania na miarę XXI wieku zarówno pod względem 
wizualnym, jak i technicznym. Po prostu. Rewolucyjne.

Większość, bo aż dziewięć modeli 
kotłów Bosch Condens 9000i jest 
dostępna z przednią obudową  
w kolorze białym, natomiast cztery  
w kolorze czarnym.

Bosch Condens 9000i – po prostu rewolucyjny
JUNKERS BOSCh

Bosch Condens 9000i  |  3 

Spis treści

Po prostu. Rewolucyjny. Nowa linia urządzeń marki Bosch    4
Sprawność i efektywność energetyczna   5
Pojedynczo i jeszcze więcej w zestawach  6
Szeroki zakres modulacji 7
Precyzyjna zmiana rodzaju gazu  
Przemyślane rozwiązania, logiczne wykonanie  9
Łatwa konserwacja  10 
Mobilne sterowanie 13
Dane techniczne 14

Rewolucyjna technologia,
która doskonale integruje się  
z Twoim domem

Bosch Condens 9000i to pierwsze w Polsce kotły kondensacyjne marki Bosch przeznaczone  
do ogrzewania domów i apartamentów.

Najwyższą jakość marki Bosch potwierdzają materiały użyte do konstrukcji kotła. Wymiennik  
ciepła wykonany jest z odpornego na korozję i trwałego stopu aluminiowo-krzemowego o wysokiej 
przewodności cieplnej, a obudowa frontowa ze specjalnie wzmacnianego szkła. 

Bosch Condens GC9000iW Bosch Condens GC9000iWM

SY
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EM A+

AXL

A+
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AXL

A
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*  Klasyfikacja efektywności energetycznej Bosch Condens GC9000i z opcjonalnym regulatorem pogodowym CW400. Klasyfikacja może ulec zmianie  
w zależności od komponentów systemu i mocy grzewczej.
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W wersjach modułowych może być zamontowane 
naczynie wzbiorcze o pojemności 18 l. Dodatkowo  
w wersjach modułowych mogą być zamontowane do-
datkowe elementy instalacji grzewczej, jak sprzęgło 
hydrauliczne, pompy obiegów grzewczych za sprzę-
głem, dodatkowy zawór trójdrogowy mieszający, pod-
łączenia poziome i pionowe do instalacji ogrzewania, 
ciepłej i zimnej wody, podłączenia do instalacji so-
larnych lub tworzenia hybrydowych, solarnych in-
stalacji do wspomagania centralnego ogrzewania  
i ciepłej wody przy współpracy z zasobnikiem bufo-
rowym. Dodatkowo na zasobnikach wody znajdu-
ją się specjalnie wyprofilowane miejsca do monta-
żu modułów obiegów grzewczych MM100 i modułu 
solarnego MS100, a podłączenia dodatkowych ele-
mentów elektryki, automatyki i sterowania dostęp-
ne są oczywiście od frontu kotła poprzez czytelnie 
oznakowany i pokolorowany system kostek pod-
łączeniowych. 

Udogodnienia z myślą o instalatorach 
i serwisantach

• Precyzyjna zmiana rodzaju gazu. Jednym  
z podzespołów gwarantujących niezwykle wydaj-
ną i oszczędną pracę kotłów Bosch Condens 9000i 
jest nowa zwężka Venturiego. Ten precyzyjnie za-
projektowany i wykonany element odpowiada za 
właściwy dobór spalanej mieszanki paliwa z po-
wietrzem w trakcie eksploatacji. Dodatkową zaletą 
zwężki Venturiego zastosowanej w Bosch Condens 

9000i jest łatwość regulacji podczas pierwszego 
uruchomienia kotła lub w razie potrzeby zmiany 
rodzaju gazu. 
• Przemyślane rozwiązania elektryczne, logiczne 
wykonanie. Wykonanie podłączeń elektrycznych  
w Bosch Condens 9000i jest bardzo łatwe. Konstruk-
torzy kotłów nie tylko oznakowali kolorami, symbola-
mi i ikonami poszczególne podłączenia, ale dodatko-
wo tak zaprojektowali mocowania przewodów, aby 
montaż i instalacja urządzenia odbywały się szyb-
ko i sprawnie. 
• Łatwa konserwacja. Modułowa konstrukcja i zdej-
mowane obudowy boczne oraz górna (w zależno-
ści od modelu) zapewniają jeszcze więcej miejsca, 
ułatwiając montaż, przeglądy i konserwacje Bosch 
Condens GC9000iWM. Dzięki temu każda czynność 
związana z instalacją lub obsługą serwisową trwa 
jeszcze krócej.
• Automatyczna konfiguracja. Bardzo łatwa kon-
figuracja i automatyczne rozpoznawanie systemu

Efektywność energetyczna 

Niezależnie od modelu, każdy Bosch Condens 9000i 
ma klasę efektywności energetycznej A, natomiast 
w zestawie z regulatorem CW400 klasa efektywno-
ści energetycznej wzrasta do A+. Z kolei Bosch Con-
dens GC9000iWM w zestawach hybrydowych osią-
ga niezwykle wysoką efektywność energetyczną 
systemu, aż do A+ dla ogrzewania i do A+++ dla cie-
płej wody. 

py pompowe oraz moduły MS100 i komplet czujni-
ków temperatury wody w zasobnikach. Wszystkie 
kotły wyposażone są w elektroniczne, modulowa-
ne pompy obiegowe. 
Projektanci kotłów Bosch Condens 9000i znaleźli 
złoty środek między oczekiwaniami klientów, aby 
kocioł zajmował możliwie najmniejszą powierzch-
nię pomieszczenia oraz oczekiwaniami instalato-
rów i serwisantów, żeby wewnątrz urządzenia było 
wystarczająco dużo miejsca potrzebnego do jego 
podłączenia i konserwacji. Efektowny wygląd to 
oczywiście tylko jedna z zalet nowych kotłów mar-
ki Bosch. Wewnątrz kotłów znajduje się szereg roz-
wiązań technicznych umożliwiających ich pracę ze 

sprawnością niezwykle bliską teoretycznej oraz uła-
twiających montaż urządzenia.

Intuicyjna i łatwa regulacja

Kotły Bosch Condens 9000i wyposażono zarów-
no w dotykowy i intuicyjny panel sterowania z wy-
świetlaczem LCD i komunikatami wyświetlanymi 
w języku polskim, jak i możliwość zabudowy w ko-
tle dodatkowego regulatora umożliwiającego ob-
sługę bardziej rozbudowanych funkcji oraz kilku 
obiegów grzewczych. Dodatkowy regulator może 
być zamontowany w zależności od wersji urządze-
nia, w uchylnej lub wysuwanej kieszeni dostępnej 
od frontu kotła. 
Oprócz dodatkowego regulatora w kotle można za-
montować wiele innych elementów dodatkowych. 
Moduł MB LANi do komunikacji internetowej i ste-
rowania za pomocą smartfona lub tabletu może 
być zamontowany w specjalnie przeznaczonym 
do tego porcie. 

Innowacyjny technicznie,  
czyli budowa i wyposażenie

C.W.U.
OGRZEW.
CIŚN.

TEMP. KOTŁA

Opcjonalny  
regulator pogodowy  
z automatyczną  
konfiguracją  
systemu

Dotykowy panel  
sterowania:
z interaktywnym  
menu w języku 
polskim

12  |  Bosch Condens 9000i

Zarówno wersje wiszące, jak i mo-
dułowe, ze zintegrowanymi zasob-
nikami c.w.u., zostały wyposażone 
w nierdzewne aluminiowo-krzemo-
we wymienniki ciepła o wysokim 
współczynniku przewodzenia ciepła. 
Wszystkie kotły mają zwężkę Ventu-
riego umożliwiającą precyzyjną re-
gulację spalanej mieszanki paliwo-
-powietrze, w razie potrzeby zmiany 
rodzaju gazu ułatwiającą łatwe dosto-
sowanie tej nastawy oraz pracę w za-
kresie modulacji nawet 1:10 tj. z mocą 
minimalną już od niecałych 3 kW.

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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Dodatkowo firma Termet oferuje narzędzie do opty-
malizacji pracy całego systemu grzewczego, jakim 
jest bezprzewodowy system Evohome, który umoż-
liwia sterowanie temperaturą w poszczególnych po-
mieszczeniach według programów czasowych w cy-
klu tygodniowym. Maksymalnie można zarządzać 
12 strefami, w których zastosowane jest ogrzewa-
nie grzejnikowe, czy też podłogowe. 

System pozwala tworzyć własne harmonogramy ogrze-
wania zgodnie z potrzebami użytkownika. Pakiet składa 
się z centralnej jednostki – Evotouch z wbudowanym 
Wi-Fi – sterującej całym systemem, która wyposażo-

na jest w duży, kolorowy, dotykowy wyświetlacz oraz 
z bramki Open-Therm bądź on/off pozwalającej na 
komunikację z kotłem. Nowoczesny wygląd urządze-
nia sprawia, że dobrze się komponuje w każdym wnę-
trzu. Dzięki bezprzewodowej komunikacji nie wymaga 
dokonywania przeróbek w domu czy też mieszkaniu. 

Użytkownik, korzystając z systemu Evohome, może 
oszczędnie zarządzać energią bez konieczności ogra- 
niczania komfortu użytkowania pomieszczeń. Każdy 
grzejnik może być indywidualnie sterowany poprzez za-
dany program czasowy, dzięki centralnemu modułowi 
sterowania oraz elektronicznej głowicy sterującej.

Dzięki nowym rozwiązaniom można zarządzać 
temperaturą w domu z każdego miejsca na świecie. 
Wszystkie kotły kondensacyjne marki Termet przy 
współpracy z PAKIETEM STERUJĄCYM ROUND za-
pewniają wysoki komfort ciepła, ze względu na do-
skonałe parametry użytkowo-techniczne naszych 
urządzeń oraz możliwości, jakie daje mobilna apli-
kacja zdalnego sterowania. 

W skład PAKIETU STERUJĄCEGO ROUND wchodzi 
termostat round, bramka Wi-Fi oraz bramka do ko-

munikacji. Zdalne sterownie możliwe jest dzięki mo-
bilnej aplikacji, którą można bezpłatnie pobrać na 
telefon bądź tablet. 

Sam regulator jest niezwykle prosty w instalacji, 
gdyż nie wymaga okablowania, dzięki czemu bez 
problemu można zmienić miejsce jego zamonto-
wania. Podświetlany ekran sprawia, że jest przyja-
zny w użyciu.

Wychodząc naprzeciw wymaganiom 
nawet najbardziej wymagających 
klientów oraz podążając za najnowszymi 
trendami rynkowymi, firma Termet 
wprowadziła do oferty rozwiązania 
umożliwiające zarządzanie kotłem oraz 
kompletnym systemem grzewczym 
przez Internet. 

Kotły z możliwością sterowania przez Internet
TERmET

W zależności od modelu kotła,  
jaki zostanie zakupiony – zarządzanie 
źródłem ciepła może odbywać się 
zarówno poprzez komunikację  
on/off np. przy współpracy z kotłem 
ECOCONDENS GOLD PLUS, jak  
i protokół Open-Therm w aplikacji  
z ECOCONDENS CRYSTAL II.

A

A

+

Termet S.A. 
58 160 Świebodzice, ul. Długa 13 
tel. 74 85 60 601 (801), 74 854 25 49
termet@termet.com.pl, market@termet.pl 
www.termet.com.pl
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Dowiedz się więcej  
o pakiecie sterującym 
ROUND

Zapoznaj się z ofertą 
kotłów kondensacyjnych 
ECOCONDENS marki Termet

http://www.instalreporter.pl
https://www.termet.com.pl/kategoria/sterowanie-przez-internet/56
https://www.termet.com.pl/kategoria/kotly-kondensacyjne/2
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Domowe kotły kondensacyjne OSAs oraz KON1 
są odpowiedzią marki UNICAL na coraz większe wy-
magania użytkowników urządzeń grzewczych, dla 
których oprócz cech czysto 
technicznych bardzo duże 
znaczenie zaczynają mieć wa-
lory estetyczne. Jest to szcze-
gólnie ważne, gdy nie ma 
możliwości wydzielenia osob-
nego pomieszczenia na ko-
tłownię (tak jak ma to miejsce 
w przypadku apartamentów lub mieszkań w ka-
mienicach), co wymusza instalację kotła w widocz-
nym miejscu. Dzięki rozwiązaniom proponowanym 

przez UNICAL nie musi to wcale oznaczać prze-
kształcenia kuchni, łazienki lub przedpokoju w po-
mieszczenie techniczne z plątaniną rur, które co-

dziennie drażnią nasz wzrok.

OSAs w szczegółach

Cechą szczególną kotła OSAs, 
która chyba najbardziej wy-
różnia go spośród urządzeń 
konkurencji, są jego wymiary. 

Na dzień dzisiejszy dostępnymi kolorami są: czar-
ny, czarny mat w stylu blackboard (możliwość pisa-
nia kredą po froncie kotła), zielone jabłko, biały oraz 

Kotły OSAs oraz KON1 zostały stworzone we współpracy z włoskim studiem projektowym
ArtU Design, dzięki czemu mogą one być traktowane wręcz jako element wystroju 
wnętrza, który podnosi walory estetyczne pomieszczenia. Należy podkreślić fakt, iż kocioł 
OSAs został w tym roku laureatem nagrody Red Dot Award, uznawanej przez ekspertów  
za jedną z najbardziej prestiżowych nagród w dziedzinie wzornictwa przemysłowego.

OSAs oraz KON1 
– kotły z włoskim 
designem
UNICAL 

Michał JezierzańSki

Głębokość kotła OSAs wynosi 
zaledwie 18 cm. Kocioł 
ma też możliwość wyboru 
koloru frontu wykonanego 
ze szkła akrylowego.

1
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ciepła wykonany ze stopu Al/Si/Mg, charakteryzu-
jący się wysoką sprawnością wymiany ciepła oraz 
niewielkimi wymiarami, które pozwoliły na zapro-
jektowanie urządzenia o głębokości zaledwie 18 cm. 

KON1 – kocioł z bezprzewodowym 
regulatoram modulacyjnym (fot. 4-7)

Bardzo podobne rozwiązania UNICAL zastosował  
w kotłach KON1, które również dostępne są wyłącz-
nie w wersji dwufunkcyjnej (24, 28 oraz 35 kW). Urzą-
dzenia te mają front wykonany ze szkła akrylowego, 
dostępny w 4 kolorach (biały, niebieski, bordowy 
oraz front oklejony fornirem w kolorze jasny dąb – 
na specjalne zamówienie). Ciekawostką jest brak do-
stępnego dla użytkownika tradycyjnego panelu ste-
rowania, który zastąpiony został przez bezprzewo- 
dowy regulator modulacyjny EASYr, pełniący jedo-
cześnie funkcję termostatu pokojowego, co również 

jest krokiem w stronę poprawy estetyki samego ko-
tła, którego wygląd ma coraz bardziej przypominać 
element dekoracji wnętrza.

inox supermirror (lustro) (fot. 1). Daje to możliwość 
personalizacji kotła i dostosowania jego wyglądu do 
aranżacji pomieszczenia w którym będzie zainstalo-
wany. Oczywiście w każdej chwili istnieje możliwość 
zmiany koloru frontu. 

Ukryte przyłącza
Aby nie popsuć efektu przez wystające spod kotła 
rury instalacji grzewczej, c.w.u. oraz gazowej, kocioł 
OSAs został tak zaprojektowany, aby wszystkie przy-
łącza ukryć pod obudową. Istnieje też możliwość wy-
prowadzenia rury spalinowej przez tylną ścianę kotła, 
tak aby niewidoczny był również system spalinowy. 

Sprawność i sterowanie
Kolejną cechą wyróżniającą kocioł OSAs jest klasa 
sprawności sezonowej A+ dla trybu ogrzewania. Ko-
cioł standardowo jest wyposażony w czujnik tempe-
ratury zewnętrznej oraz pokojowej, co w połączeniu  
z regulatorem Ufly pozwala na uzyskanie sprawności se-
zonowej dla trybu ogrzewania na poziomie 98% wg ErP. 
Uzyskanie tak wysokiej sprawności jest możliwe również 
ze względu na zastosowany w urządzeniu palnik nisko-
emisyjny typu premix, wyposażony w system kontroli 
procesu spalania zapewniający optymalny stosunek po-
wietrza do ilości spalanego gazu w całym zakresie mocy. 
Palnik typu premix pozwala również na uzyskanie bar-
dzo wysokiego stopnia modulacji mocy – 1:8. 
Panelem sterowania kotła jest regulator Ufly z doty-
kowym wyświetlaczem (fot. 3), który można w cało-
ści schować pod obudową kotła. Umożliwia on rów-
nież zdalne sterowanie pracą kotła za pośrednictwem 
domowej sieci Wifi, po pobraniu na smartfon lub ta-
blet specjalnej, darmowej aplikacji.

Wymiennik ciepła
Podobnie jak pozostałe kotły domowe z oferty UNI-
CAL kocioł OSAs wyposażony został w wymiennik 

UNICAL Polska Sp. z o .o.
ul. Budowlanych 166, 43-100 Tychy
tel. (32) 780 26 23, biuro@unicalpolska.pl
www.unical.pl
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Kocioł OSAs dostępny jest wyłącz-
nie w wersji dwufunkcyjnej (24 kW 
oraz 35 kW), w której przygotowanie 
wody użytkowej odbywa się za po-
średnictwem wymiennika płytowe-
go wykonanego ze stali AISI 316L, za-
pewniającego wydajność 13,2 l/min 
(wersja 24 kW) oraz 18,6 l/min (wer-
sja 35 kW). Komfort wody użytko-
wej poprawia zastosowany system 
„HWS”, dzięki któremu przełączenie 
w tryb c.w.u. następuje bezpośred-
nio z trybu c.o., bez potrzeby wyłą-
czania palnika i pompy. 

2 3
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TEC plus wspomaga system elektronicznej regulacji 
składu mieszanki gazowo-powietrznej ELGA, a pom-
pa o wysokiej sprawności jednocześnie dodatkowo 
ogranicza zużycie energii elektrycznej. 
System Comfort Backup sprawia, że energia cieplna jest 
wytwarzana nawet w razie zakłóceń w układzie elektro-
nicznym kotła. Funkcja ochrony pompy przed blokadą 
również przyczynia się do bezpieczeństwa eksploata-
cji instalacji. Sprawdzony, wbudowany, kondensacyjny 
wymiennik ciepła w kotle ecoTEC jest zamkniętym pod-
zespołem złożonym z wydajnego rurowego wymienni-
ka ciepła ze stali nierdzewnej i hermetycznego kolek-
tora spalin, który zapewnia optymalny odzysk ciepła 

i tłumienie hałasu. Ponadto duża średnica rur ograni-
cza opór do tego stopnia, że pompa może pracować 
z mniejszą mocą i zużywa odpowiednio mniej energii 
elektrycznej. Pompa o wysokiej sprawności monto-
wana w kotle ecoTEC plus oszczędnie zużywa energię. 
Kocioł ecoTEC o zwartej konstrukcji można zamon-
tować w każdych warunkach. Starszy kocioł ecoTEC 
można bez trudu wymienić na nowszy. Kocioł ma do-
kładnie takie same wymiary. 

Kotły ecoTEC plus

Za pomocą modulacji palnika, kocioł ecoTEC stale 
dostosowuje własną moc do aktualnego zapotrze-
bowania na energię cieplną. Szeroki zakres modu-
lacji, już od 4,2 kW (dla VC 206/5-5), zapewnia przy 
tym najwyższą efektywność wykorzystania mocy. 
Kocioł ecoTEC przy obciążeniu częściowym zużywa 

tylko taką ilość energii, jaka jest absolutnie niezbęd-
na. Ponadto spalanie jest cały czas optymalne, po-
trzeba mniejszej liczby zapłonów i kocioł jest mniej 
obciążony w całym cyklu eksploatacji. Dlatego ko-
cioł ecoTEC jest niezwykle trwały. Badania dowiodły, 
że początek modulacji przy wartości 15% mocy zna-
mionowej optymalnie ogranicza zużycie gazu i ener-
gii elektrycznej. Optymalną modulację w kotle eco-

Kotły kondensacyjne Vaillant są doskonałym przykładem potwierdzającym 
doświadczenie marki w efektywnym stosowaniu techniki kondensacyjnej. Gazowe kotły 
kondensacyjne ecoTEC plus to urządzenia najwyższej klasy w segmencie gazowych 
kotłów naściennych. Zawierają w sobie szereg rozwiązań poprawiających efektywność 
i optymalizujących pracę. Kocioł ecoTEC pure zaś jest tegoroczną nowością w rodzinie 
kotłów kondensacyjnych produkowanych przez markę Vaillant. To gwarancja najwyższej 
jakości, szeroki zakres zastosowań oraz pewność za rozsądną cenę.

Gazowe kotły kondensacyjne 
ecoTEC plus i ecoTEC pure

VAILLANT

ecoTEC plus i ecoTEC pure – wersje i zakresy mocy

Kotły ecoTEC, dedykowane do domów jednoro-
dzinnych i mieszkań, dostępne są zarówno jako 
jednofunkcyjne (do zastosowania w instalacjach 
ogrzewania podłogowego, grzejnikowych, jak  
i w instalacjach z zasobnikami c.w.u.) – oznaczone 
jako VC, oraz kotły w wersji dwufunkcyjnej pracu-
jące na potrzeby instalacji c.o. i w sposób przepły-
wowy na potrzeby c.w.u. – oznaczone jako VCW.

Parametry kotła ecoTEC plus:
Wartości mocy kocioł jednofunkcyjny (VC): 
14/20/25/30/35 kW
Wartości mocy kocioł dwufunkcyjny (VCW): 30/35 kW

Parametry kotła ecoTEC pure:
Wartości mocy kocioł jednofunkcyjny (VC): 20 kW
Wartości mocy kocioł dwufunkcyjny (VCW): 20/24 kW

Pobierz prospekt ecoTEC plus

ecoTEC plus

http://www.instalreporter.pl
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o mocy 25 kW zwiększa moc do 30 kW. System 
Aqua Comfort plus gwarantuje ponadto niezmienną 
temperaturę ciepłej wody w każdej sytuacji. Kocioł  
ecoTEC wykorzystuje efekt kondensacji także pod-
czas przygotowywania c.w.u. i dlatego mimo dużej 
mocy pozostaje urządzeniem oszczędnym również 
w tym trybie. 

Sterowanie

ecoTEC współpracuje ze wszystkimi regulatorami 
eBUS, począwszy od prostych pokojowych, aż po 
regulator systemowy multiMATIC VRC 700. W prost-
szych instalacjach grzewczych sprawdzi się interne-
towy, pogodowy regulator eRELAX, sterujący jednym 
obiegiem grzewczym (bez zaworu mieszającego)  
i pracą zasobnika ciepłej wody. 
Dane o warunkach pogodowych ściągane są z In-
ternetu, co pozwala na rezygnację z instalowania 
czujnika temperatury zewnętrznej. Ustawioną au-
tomatycznie krzywą grzewczą można w razie po-
trzeby zmienić. Na podstawie sposobu korzystania  
z ogrzewania oraz warunków otoczenia, system opty-
malizuje czasy ogrzewania, zapewniając komforto-
wą temperaturę w domu (eRELAX „uczy się” profilu 
użytkownika).
Liczne funkcje dodatkowe, jak prognoza zużycia 
energii, wskazówki dotyczące komfortu cieplnego 
i zastosowanie predefiniowanych profili, podobnie 
jak inteligentne programy czasowe, zapewniają naj-
wyższą efektywność.
eRELAX wyposażony jest w moduł komunikacyjny  
i dedykowaną aplikację dla urządzeń mobilnych. Je-
dynym warunkiem jest dostęp do Internetu poprzez 
sieć WLAN.

Kotły ecoTEC pure

Kocioł ecoTEC pure wyprodukowany według wyma-
gań Dyrektywy ErP ecoTEC pure doskonale sprawdza 
się w nowych budynkach oraz do wymiany kotłów 
starszej generacji. Dostępna jest wersja jedno-  
i dwufunkcyjna kotła. ecoTEC pure to gwarancja naj-
wyższej jakości, szeroki zakres zastosowań oraz pew-
ność za rozsądną cenę. Kocioł jest siódmą genera-
cją technologii kondensacyjnej Vaillant.

Charakterystyka ecoTEC pure:
— sprawność znormalizowana 98% (Hs)/109% (Hi)

— zakres modulacji do 1:3,5
— pneumatyczny moduł gazowo-powietrzny
— wysokoefektywna pompa regulowana elektro-
nicznie, z dodatkowymi programami
— nowoczesny interfejs
— łatwe podłączenie do istniejących instalacji
— kompaktowa obudowa, nowoczesny wyświetlacz 
i panel sterowania
— zewnętrzna obudowa wykonana jest ze stalowej 
blachy lakierowanej proszkowo
— małe wymiary urządzenia

Przygotowanie ciepłej wody

Podczas przygotowywania c.w.u. kotły ecoTEC plus  
i ecoTEC pure uruchamiają dodatkowe rezerwy 
mocy. Dzięki układowi Aqua Power Plus moc zwięk-
sza się nawet o 21%, na przykład kocioł ecoTEC  

Promocja pakietowa 2017

Vaillant oferuje promocyjne ceny na dziesiątki 
pakietów urządzeń grzewczych! Zestawy za-
wierające wydajne i nowoczesne kotły kon-
densacyjne w pakietach z energooszczędny-
mi zasobnikami ciepłej wody, z regulatorem 
systemowym multiMATIC VRC 700 oraz z ele-
mentami systemu powietrzno-spalinowego  
i osprzętu można nabyć w atrakcyjnej ofercie.
Promocja obejmuje także pakiety kotłów kon-
densacyjnych typu COMPACT wraz z kolek-
torami słonecznymi i regulacją systemową.
Promocja Pakietowa trwa od 17.07.2017 do 
01.12.2017. 
Więcej

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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Pobierz prospekt ecoTEC pure

ecoTEC pure

http://www.instalreporter.pl
https://www.vaillant.pl/downloads/promocja-pakiety-2016/promocja-pakietowa-vaillant-1022142.pdf
https://www.vaillant.pl/downloads/prospekty-urz-dze/pure/folder-ecotec-pure-2017-903380.pdf
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Lambda Pro Control Plus

Lambda Pro Control Plus jest konsekwentnym roz-
winięcie sprawdzonego od lat regulatora spalania 
Lambda Pro Control. Bez względu na stosowane pa-
liwo gaz ziemny Lw, E czy gaz płynny – nowy regula-
tor spalania automatycznie ustawia kocioł kondensa-
cyjny na właściwe paliwo, bez konieczności ręcznej 
interwencji specjalisty-instalatora.
Regulator spalania z funkcją stałej autokalibracji roz-
poznaje wahania parametrów gazu i kompensuje je. 
W ten sposób spalanie pozostaje stabilne i utrzymu-
je się ten sam wysoki stopień sprawności. Również 
w sytuacji, gdy zmianie ulegną warunki panujące  
w otoczeniu (np. ciśnienie powietrza).
Obecnie wszystkie ścienne i kompaktowe gazowe 
kotły kondensacyjne z serii Vitodens 200 o mocy do 
35 kW są wyposażone w ten regulator.
Modulacja mocy do 5% (1:20).

Automatyczna adaptacja drogi spalin. Podczas 
automatycznej adaptacji drogi spalin rzeczywista 

Gazowe kotły kondensacyjne Vitodens 200-W dedykowane do domów i mieszkań to urządzenia, w których każde nowe rozwiązanie 
jest wprowadzane z myślą przede wszystkim o zwiększeniu ich walorów użytkowych, z równoczesnym naciskiem na perfekcję 
wykonania tego nowego elementu. Wśród nowości jest regulator spalania Lambda Pro Control Plus automatycznie przestawiający 
kocioł grzewczy na różne rodzaje gazu. Kolejną nowością jest aplikacja mobilna Viessmann ViCare umożliwiająca zdalną 
komfortową obsługę urządzenia grzewczego. Z kotłów Vitodens 200 obecnie można też tworzyć układy kaskadowe o mocy od  
98 kW (dwa urządzenia) do 594 kW (sześć) także w niskich pomieszczeniach z sufitem o wysokości zaledwie 1,9 m.

Nowe rozwiązania w Vitodens 200
– praktyczne i perfekcyjne

VIESSMANN

http://www.instalreporter.pl
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poprawne działanie systemu. Żółte pole sygnalizuje 
zbliżający się termin przeglądu, a przy kolorze czer-
wonym, który oznacza usterkę w pracy instalacji, 
wyświetlany jest automatycznie kontakt do firmy 
Viessmann lub wprowadzone wcześniej dane kon-
taktowe do autoryzowanego serwisanta. Rozwiąza-
nie to umożliwia szybką reakcję na pojawiający się 
problem, bez potrzeby szukania odpowiedniej po-
mocy z zewnątrz. 

Instalacja pod stałym nadzorem ekspertów. Apli-
kacja ViCare przy obsługiwaniu kotła grzewczego ko-
munikuje się z modułem WLAN Vitoconnect 100. Mo-
duł ten przyłącza się przewodem, bezpośrednio do 
regulatora Vitotronic. Po zezwoleniu przez użytkow-
nika instalacji, firma Viessmann lub jej Partner ma 
ciągły wgląd w instalację grzewczą swojego klienta 
przez aplikację Vitoguide. Dzięki temu możliwe jest 
szybkie zdiagnozowanie ewentualnej usterki, a na-
wet jej usunięcie bez konieczności przyjazdu serwi-
santa na miejsce. 

Rok gwarancji gratis. Użytkownicy aplikacji ViCare,  
którzy zaproszą za jej pomocą firmę Viessmann jako 
partnera serwisowego otrzymają dodatkowy rok 
gwarancji gratis! Ponadto zyskają oni zdalny nad-
zór nad instalacją przez Serwis Fabryczny Viess- 
mann, obsługę techniczną producenta oraz gwa-
rancję stosowania oryginalnych części zamiennych. 
Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie 
internetowej: www.viessmann.pl/vicare.

ilość powietrza do spalania jest dopasowywana do 
ilości żądanej poprzez zmianę prędkości obrotowej 
wentylatora palnika i w ten sposób dostosowywa-
na do optymalnych warunków spalania. Tym samym 
zbędne stają się ingerencje polegające na montażu 
przesłon lub ustawianiu regulatora.

Układy kaskadowe 
Vitodens 200-W

Wiszący gazowy kocioł kon-
densacyjny Vitodens 200-W  
jako modułowy układ ka-
skadowy oferuje oszczędne 
i ergonomiczne rozwiązania. 
Maksymalna moc pojedynczego kotła w przypadku 
Vitodens 200-W to 99 kW (maksymalnie 6 urządzeń 
o łącznej mocy do 594 kW). Cechą szczególną jest 
nieduża wysokość montażowa z przewodem zbior-
czym spalin < 2,0 m.
Jednostka kaskadowa składa się z kilku modułów, 
które można ze sobą szybko zmontować.
Istnieje możliwość ustawienia szeregowego, blo-
kowego i po przekątnej. W ten sposób dzięki urzą-
dzeniu Vitodens 200-W powstaje wydajna insta-
lacja grzewcza, cechująca się dużym komfortem 
ogrzewania i podgrzewu wody użytkowej, nadają-

ca się szczególnie do modernizacji w gospodarce 
mieszkaniowej.

Wymiennik ciepła i palnik ze stali nierdzewnej.  
Podobnie jak we wszystkich gazowych kotłach konden-
sacyjnych firmy Viessmann także wymiennik ciepła w ko-

tle Vitodens 200-W wykonany 
jest ze stali nierdzewnej. Prze-
kształca on zastosowane pali-
wo w 98% na ciepło i wyróżnia 
się długim okresem i wydajno-
ścią eksploatacji. Palnik cylin-
dryczny MatriX również wyko-
nany jest ze stali nierdzewnej  
i tym samym wyjątkowo trwały.

Regulator kaskadowy Vitotronic 300-K z wyświe-
tlaczem informacji w formie tekstowej i wsparciem 
graficznym daje znaczny komfort obsługi. Możliwe jest 
także włączenie instalacji grzewczej w systemy GLT.

Aplikacja ViCare – instalacja grzewcza 
zawsze pod kontrolą

Nowa aplikacja mobilna Viessmann ViCare to spo-
sób na komfortową obsługę urządzenia grzewczego 
przez Internet. Wystarczy jeden ruch palca na smart-
fonie, aby wybrać żądaną temperaturę w domu lub 
np. wychodząc z niego, przełączyć tryb ogrzewania 
z normalnego na obniżoną temperaturę, oszczędza-
jąc w ten sposób energię. Aplikacja umożliwia również 
programowanie różnych okresów ogrzewania w po-
szczególne dni, dostosowując pracę instalacji grzew-
czej do potrzeb użytkowników. Osobny przycisk na 
ekranie startowym wyświetla ponadto liczne wska-
zówki dotyczące sposobów zaoszczędzenia energii.

Szybki podgląd pracy systemu. Dzięki aplikacji  
ViCare użytkownik może w szybki i łatwy sposób 
ocenić, czy wszystkie parametry instalacji grzew-
czej pozostają w zielonym obszarze, który oznacza 

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

r e k l a m a

Łatwość wymiany starego 
kotła na nowy dzięki 
zastosowaniu adaptera 
czyni Vitodens 200 kotłami 
idealnymi do obiektów 
modernizowanych.

http://www.instalreporter.pl
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peratury c.w.u. przy zmiennym zapotrzebowaniu 
na ciepłą wodę. Warto dodać, że FGB poprzez za-
stosowanie nowego układu hydraulicznego i syste-
mu regulacji pozwala na niezwykle prostą integrację  
z systemem solarnym. 
Najnowszy ścienny kocioł kondensacyjny FGB mar-
ki Wolf występuje w czterech wariantach: jako ko-
cioł jednofunkcyjny, przystosowany do współpracy 
z zasobnikiem ciepłej wody: FGB-28 i FGB-35, a tak-
że jako kocioł dwufunkcyjny FGB-K-28 i FGB-K-35,  
o zakresie modulacji już od 4,8 kW przy sprawności 
urządzenia dochodzącej do 110%.

Kocioł FGB to wysokiej klasy urządzenie typu Plug 
& Work, które można ulokować w małych wnękach 
lub nawet zmieścić w szafie. Wszystkie niezbęd-
ne elementy kontrolno-regulacyjne dostępne są  
z przodu kotła, a programowanie odbywa się w spo-
sób intuicyjny na wygodnym, wbudowanym w ko-
tle sterowniku. 

Bezprzewodowy nadzór

Optymalny nadzór nad urządzeniami marki Wolf 
jest możliwy dzięki połączeniu dobrze już znanego 

Kocioł kondensacyjny FGB 

Kocioł FGB dzięki zastosowaniu najnowszych roz-
wiązań technologicznych oraz wysokiej klasy mate-
riałów może zagwarantować odpowiedni komfort 
termiczny i stały dostęp do ciepłej wody użytkowej 
przy niewielkim zapotrzebowaniu na energię.
Kocioł FGB jest wyposażony w wymiennik ciepła 

ze stopu aluminiowo-krzemowego, poprzez który  
w krótkim okresie czasu możemy uzyskać oczekiwa-
ne efekty, takie jak: odczuwalne ciepło w ogrzewa-
nych pomieszczeniach oraz w przypadku przygoto-
wania ciepłej wody – duże wydatki na przepływie 
wody użytkowej w zakresie od 2 do 16 l/min (ko-
cioł dwufunkcyjny). Kocioł ten wyposażono także 
w funkcję, która umożliwia utrzymanie stałej tem-

Oszczędność energii, wygodna obsługa i cicha praca to cechy, na które zwraca uwagę każdy, kto poszukuje urządzenia 
grzewczego. Jeżeli dodać do tego kompaktowe rozmiary, najwyższy standard wykonania i doskonały stosunek jakości do ceny 
to okazuje się, że znalezienie ideału nie jest sprawą prostą. Firma Wolf wyszła naprzeciw oczekiwaniom odbiorców i stworzyła 

wyjątkowy kocioł kondensacyjny FGB, 
który jest w stanie spełnić wszystkie 
powyższe wymogi. A w połączeniu 
z modułami... mamy możliwość 
kontrolowania, diagnozowania 
urządzenia i sterowania nim  
na odległość w prosty  
i intuicyjny sposób.

Kocioł kondensacyjny FGB w aspekcie 
bezprzewodowego nadzoru

WOLF

http://www.instalreporter.pl
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Moduł BM-2 w połączeniu z modułem ISM7i umoż-
liwia zdalne sterowanie systemem Wolf. Połączenie 
z siecią uzyskuje się tradycyjnie poprzez sieć (LAN) 
lub bezprzewodowo (WLAN), dzięki zainstalowane-
mu wewnątrz routerowi DSL. Sieć bezprzewodowa 
pozwala na wykorzystanie smartfonów, tabletów lub 
notebooków do obsługi całego systemu grzewcze-
go zamontowanego w domu. 
Wystarczy pobrać darmową 
aplikację „WOLF Smartset” 
ze strony internetowej Wolf 
i zainstalować na urządze-
niu przenośnym. Za pomo-
cą przeglądarki internetowej  
i portalu firmy Wolf, można 
obsługiwać wszystkie urzą-
dzenia podłączone do magistrali eBUS kotła konden-
sacyjnego, z dowolnego miejsca na świecie. 
Jest to szczególnie przydatne w czasie dłuższych wy-
jazdów w okresie grzewczym. Moduł ten bowiem po-
zwala na kontrolowanie temperatury w pomieszcze-
niach (zwiększanie jej lub zmniejszanie), zarządzanie 

c.w.u. oraz innymi parametrami, a także poinformu-
je o nagłej awarii systemu, co może zapobiec poważ-
nym kosztom np. naprawy zamarzniętej instalacji.
Opcje wykorzystania modułu zadowolą zarówno 
użytkownika, jak i firmy instalacyjno-serwisowe. Mo-
duł współpracuje nie tylko z kotłami grzewczymi, ale 
również z urządzeniami wentylacyjno-rekuperacyj-
nymi i pompami ciepła. W sposób ciągły informuje 
o aktualnych parametrach pracy instalacji, jak i daje 
możliwość zmiany wszystkich parametrów ich pracy. 
Przydatną funkcją jest zapis wszystkich parametrów 
pracy urządzenia w pewnym czasie, a następnie ich 
podgląd w formie wykresu. Moduł powiadomi rów-
nież serwisanta SMS-em lub mailem, o stanie nie-
prawidłowej pracy lub awarii kotłowni. Daje to sze-
rokie możliwości obsługi kotłowni, które pozostają 
pod stałą kontrolą serwisową, a czas potrzebny na 
reakcję skraca się do minimum. Jest to więc potęż-
ne narzędzie diagnostyczne w rękach serwisantów.

Portal obsługowy firmy Wolf 
pozwala obsługiwać kilka urzą- 
dzeń jednocześnie, a tym sa-
mym daje kontrolę nad urzą-
dzeniami i pozwala interwe-
niować dużo wcześniej, niż 
użytkownicy odczują skutki 
nieprawidłowej pracy kotłow-
ni, co także przekłada się na 

ocenę jakości świadczonych przez serwisanta usług. 
Ważną cechą jest również koszt tego urządzenia, któ-
ry plasuje się w wartościach niewysokich dla tego 
typu modułów. Przy kosztach kompleksowych ko-
tłowni użytkownik nie odczuje znacząco dodatko-
wego wydatku zawiązanego z modułem ISM7.

modułu AM (do zabudowy w kotłach), modułu BM-2 
(do zabudowy w urządzeniu lub na ścianie) i modu-
łu ISM7i/e. Każde z tych urządzeń może pracować 
osobno, ale ich połączenie daje najwyższy komfort 
użytkowania. 

Pierwszy z nich – moduł AM – jest podstawowym 
sterownikiem kotła, który umożliwia nastawę urzą-
dzenia i obserwację jego parametrów. Montuje się go 
w urządzeniu. Aby jednak uniknąć potrzeby schodze-
nia do kotłowni, kiedy tylko użytkownik chce zmie-
nić temperaturę w pomieszczeniu lub nastawy grza-

nia c.w.u., warto zamontować kompatybilny z nim  
moduł BM-2 w pomieszczeniu reprezentacyjnym 
mieszkania (zdalne sterowanie systemem grzewczym 
poprzez montaż na podstawie ściennej). 
Do głównych jego zalet możemy z pewnością zaliczyć:
• kolorowy 3,5″ wyświetlacz,
• łatwą i prostą obsługę, tekstowe komunikaty,
• montaż w kotle lub na podstawie ściennej,
• cztery przyciski funkcyjne dla szybkiej nawigacji,
• gniazdo kart SD do aktualizacji oprogramowania,
• sterowanie ogrzewaniem, c.w.u., wentylacją oraz 
systemem solarnym.

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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Nowością, która pojawiła się wraz  
z nowym cennikiem 2017 jest dostęp-
ność modułu BM-2 w kolorze czarnym 
lub białym. Warto to podkreślić ponie-
waż firma Wolf jako jedyna na polskim 
rynku oferuje użytkownikowi taki wy-
bór. Możliwość wyboru koloru wpisu- 
je się również w nowy slogan firmy  
PERFEKCYJNIE DOPASOWANY DO CIEBIE.

Moduł ISM7e

Dla wygody domowników, 
producent zadbał o wspólną 
obsługę c.o., c.w.u. oraz 
systemu solarnego za 
pomocą jednego modułu 
obsługowego.

Moduł BM-2

http://www.instalreporter.pl
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cie szerokiego zakresu modulacji. Kolejnym atutem 
jest zastosowanie protokołu Open-Therm, umożliwia-
jącego dwustronną komunikację między urządzeniem  
a regulatorem pokojowym. W przypadku umieszcze-
nia urządzenia w kotłowni bądź w piwnicy – użytkow-
nik będzie mógł odczytać informację o kodzie przy 
ewentualnych błędach na regulatorze, bez koniecz-
ności podchodzenia do kotła. Daje to także możliwość 
współpracy ze sterownikiem stref grzewczych EvoHome,  

który pozwala na optymalizację pracy całego systemu 
grzewczego za pomocą smartphonu czy tabletu. Dodat-
kowo kocioł ma funkcję sterowania pogodowego, po-

Gazowe kotły kondensacyjne KELLER Windsor S 
to wysokiej klasy urządzenia spełniające zaostrzone 
wymogi unijne dotyczące sprawności energetycz-
nej. Przeznaczone są one zarówno do instalacji c.o., 
jak i do przygotowania c.w.u. Wyróżniają się innowa-
cyjną konstrukcją, gwarantującą wysoką jakość i do-
skonałymi parametrami użytkowo-technicznymi. 
Szeroki zakres modulacji tych urządzeń (nawet od 
2,7 kW) sprawia, że idealnie sprawdzają się przy ogrze-

waniu małych i dużych obiektów. Dostępne są w wer-
sji jedno- i dwufunkcyjnej.

Funkcjonalność najwyższej klasy
Bardzo istotnymi walorami wspomnianych kotłów dla 
użytkowników końcowych będzie ich ekonomiczność 
oraz zastosowane w nich inteligentne rozwiązania. Pal-
nik cylindryczny, wykorzystany w tym modelu, wyko-
nany jest ze stali nierdzewnej. Pozwala to na osiągnię-

Chociaż mamy jeszcze lato, warto już teraz 
zapoznać się z propozycjami produktowymi 

marki KELLER, które będą hitami 
nadchodzącego sezonu grzewczego 

– kondensacyjnymi kotłami 
gazowymi Windsor S. 

Wybór odpowiedniego 
urządzenia to 

ważna inwestycja, 
dlatego warto 

być na bieżąco 
z najnowszymi 

propozycjami  
marki.

KELLER Windsor S – 
nowa generacja kotłów 
kondensacyjnych

GRUPA SBS

KELLER Windsor S – nowa odsłona

Kotły KELLER WINDSOR S od swoich poprzednich wersji róż-
nią się przede wszystkim zwiększoną o 5 kW mocą na podgrza-
nie c.w.u. (w kotłach dwufunkcyjnych), możliwością sterowania 
przez Internet (dzięki zastosowaniu pakietów z regulatorem  
Round). Dużą zaletą jest też większa wydajność pompy obie-
gowej oraz zwiększony przepływ c.w.u. dla Δt = 30oC, co w po-
łączeniu ze zwiększoną mocą daje dużo większy komfort.

http://www.instalreporter.pl
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łączenie go z czujnikiem temperatury zewnętrznej daje 
możliwość idealnego dopasowania warunków cieplnych 
w budynku, do temperatur panujących na zewnątrz.

Wybierz odpowiedni wariant
Jak już wspomniano, w ofercie marki KELLER, znaj-
dują się zarówno kotły jedno- jak i dwufunkcyjne. 
Kocioł jednofunkcyjny Windsor S możemy połączyć  
z zasobnikiem c.w.u. KELLER. Zasobniki te mają dużą 
powierzchnię grzewczą (0,9 m2 – 120 l, 1,1 m2 – 150 l) 
oraz odpowiednią budowę wężownicy, zapewniającą 
dużą wydajność c.w.u., a także bardzo dobre parame-
try termoizolacyjne urządzeń (klasa energetyczna C).

Stwórz kompleksowe rozwiązanie z marką KELLER
Chcąc stworzyć kompleksowy zestaw c.o. i c.w.u., war-
to zapoznać się z pozostałymi produktami marki KEL-
LER, w skład której wchodzą zasobniki c.u.w., grzejni-
ki, ogrzewanie podłogowe KELLER FLOOR, a także 
grupy pompowe, rozdzielacze do grup pompowych, 
pompy, czy sprzęgła hydrauliczne. W portfolio marki 
znajdują się także systemy spalinowe, czy wspomnia-
ne już czujniki temperatury zewnętrznej.

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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ALPHA1 L pasuje jako zamiennik do większości 
pomp kotłowych Grundfos. Pod względem wyglądu 
zewnętrznego, sposobu sterowania oraz trybów re-
gulacji różni się jednak od poprzedniego typoszere-
gu pomp ALPHA2/3. 
Przejrzysty, intuicyjny panel sterowniczy pozwala 
szybko i łatwo wybrać przez naciśniecie przycisku 
wymagany przez użytkownika tryb pracy. Tryb regu-
lacji oraz stan alarmowy jest sygnalizowany sekwen-
cją świecących diod w kolorze zielonym czerwonym 
i żółtym. Dodatkowo – co jest bardzo istotne dla in-
stalatora – opis wybranego trybu regulacji jest bar-
dzo czytelny na panelu. 
ALPHA1 L ma szereg zalet, a mianowicie:
• trzy stałe charakterystyki/ stałe prędkości obrotowe;
• tryb pracy dla instalacji grzejnikowej;
• tryb pracy dla instalacji ogrzewania podłogowego;
• możliwości współpracy z urządzeniami zewnętrz-
nymi ( np. kocioł gazowy) za pomocą sygnału PWM 
o modulowanej szerokości impulsu;
• maksymalna wysokość podnoszenia 6,5 m i mak-
symalny przepływ 3,6 m3/h

• niski wskaźnik efektywności energetycznej EEI < 0,20;
• łatwe i szybkie odblokowania wału pompy za po-
mocą śruby znajdującej się na środku panelu;
• niski poziom hałasu poniżej 43 dB;
• ceramiczny wał zapobiega osiadaniu na nim czą-
stek magnetycznych zawartych wodzie grzewczej.

ALPHA1 L z aplikacją Grundfos GO Replace…
…jest skutecznym narzędziem do zamiany starej lub 
uszkodzonej pompy Gundfos. 
Proces zamiany pompy składa z pięciu etapów.
1. Należy pobrać darmową aplikację GO Replace na 
smartfon.
2. Po uruchomieniu aplikacji, należy wprowadzić 
dane dotyczące instalatora. 
3. Zeskanować numer produktu, który znajduje się 
na tabliczce znamionowej (aplikacja wskaże również 
miejsce gdzie znajduje się tabliczka). Jeżeli numer pro-
duktu jest niemożliwy do zeskanowania (mało czytel-
ny ze względu na długi okres użytkowania pompy), 
należy numer wprowadzić ręcznie. Także jeżeli nu-
mer jest niemożliwy do odczytania, aplikacja wska-

że dane kontaktowe z biurem regionalnym Grundfos.
4. Należy wybrać rodzaj instalacji, w której zamonto-
wana jest pompa do wymiany np. pompa kotłowa.
5. W ostatnim etapie GO Replace informuje o wybra-
nym zamienniku – typ pompy ALPHA1 L, wybór try-
bu regulacji, oszczędności energii przy wymianie sta-
rej pompy w kWh, instrukcje jak podłączyć ALPHA1 L  
do zasilania. Można z tymi danymi wygenerować ra-
port, a następnie z podpisem instalatora wysłać dro-
gą mailową do inwestora.

Wymagania dotyczące efektywności energetycznej, niezawodności, długiego okresu 
użytkowania pomp obiegowych są obecnie wnikliwie analizowane przez instalatorów. 
Nadal kilka milionów starych pomp obiegowych Grundfos pracuje w systemach i urządzeniach 
grzewczych. Ze względu na okres użytkowania i wymagania dotyczące efektywności 
energetycznej pompy te stopniowo będą wymieniane. Dlatego firma Grundfos wprowadza 
nową pompę – cyrkulator ALPHA1 L przeznaczony przede wszystkim do domowych systemów 
i urządzeń grzewczych, który z aplikacją GO Replace w sposób szybki i łatwy pozwala zamienić 
starą lub uszkodzoną pompę Grundfos. 

Grundfos ALPHA1 L 
Nowy domowy cyrkulator i uniwersalny zamiennik z aplikacją GO Replace

andrzeJ zaręBSki

ALPHA1 L to wysokosprawna bezdławnico-
wa pompa z silnikiem z magnesami trwały-
mi przeznaczona do wszystkich rodzajów 
instalacji grzewczych ze zmiennym natęże-
niem przepływu, w których pożądana jest 
optymalizacja punktu pracy pompy. Rów-
nież typoszereg ALPHA1 L z korpusem ze 
stali nierdzewnej może być stosowany w in-
stalacjach ciepłej wody i stanowi bardzo 
istotne uzupełnienie dla domowych pomp 
cyrkulacyjnych Grundfos COMFORT.

http://www.instalreporter.pl


Od prostych kaskad…

Kaskada z wykorzystaniem zewnętrznych sygna-
łów blokowania lub zapotrzebowania z zewnątrz 
była stosowana w pierwszych pompach ciepła. Po-
czątkowo nie było potrzeby stosowania skompliko-

wanych układów. Rozwiązanie opierało 
się na kilku pompach ciepła, przy czym 
każda z nich wyposażona była we wła-
sną automatykę. Projektując i budu-
jąc układ, należało zdecydować, która 
z nich będzie pompą ciepła wiodącą,  
a która nadążną. 
Pompa ciepła wiodąca realizowała 
wszystkie zadania i mogła w razie po-
trzeby skorzystać z dodatkowej mocy 
grzewczej nadążnych pomp ciepła. Za-
letą takiego rozwiązania była prostota 
wykonania oraz najczęściej brak dodat-
kowych elementów wyposażenia. Więcej 
punktów można jednak wymienić po stro-
nie wad. Urządzenie wiodące pracowało 
zawsze jako pierwsze, a więc pracowało 

najdłużej, z kolei ostatnie w kaskadzie, a więc ostat-
nie nadążne pracowało zwykle kilka godzin w ciągu 
roku. Urządzenie wiodące nie miało żadnych informa-
cji o temperaturze w dolnych i górnych źródłach cie-
pła nadążnych pomp ciepła. Nie była możliwa praca 
równoległa pomp ciepła na różne odbiorniki ciepła.

…przez układy z wzajemną 
komunikacją regulatorów  
pomp ciepła…

Naturalną ewolucją była wzajemna komunika-
cja regulatorów pomp ciepła. Taka kaskada usu-
nęła wszystkie niedogodności pierwszego rozwiąza-
nia. W dalszym ciągu należy wcześniej zdecydować, 
która z pomp ciepła jest urządzeniem wiodącym,  
a które pompy ciepła są nadążne, lecz służy to jedy-
nie określeniu, na którym z regulatorów dokonujemy 
ustawień schematu hydraulicznego realizowanego 
przez instalację. Urządzenia „widzą się” wzajemnie, 
tak więc możliwe jest sterowanie załączaniem i wy-
łączaniem pomp ciepła z uwzględnieniem zarówno 
ich czasów pracy, jak też mocy grzewczej. Inny algo-
rytm obowiązywać będzie, gdy do czynienia mamy z 
kaskadą pomp ciepła o tej samej mocy grzewczej, a 
inny, gdy kaskada składa się z pomp ciepła o różnej 
mocy grzewczej.

Kaskada pomp ciepła o tej samej mocy grzewczej
Dysponując pompami ciepła o tej samej mocy grzew-

Pompy ciepła są coraz popularniejszym rozwiązaniem systemu 
ogrzewania w budynkach, również w przypadku większych 
wymaganych mocy. Optymalnym rozwiązaniem dla instalacji większej 
mocy jest połączenie urządzeń w układy kaskadowe lub stosowanie 
wielostopniowych pomp ciepła.

Kaskady pomp ciepła, czyli praca 
w ciągle udoskonalanym zespole

Różne układy, różne sposoby regulacji pracy poszczególnych urządzeń

dawid Pantera

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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Zasada współpracy w kaskadzie pomp ciepła o różnych mocach grzewczych: 

 

 

Zasada współpracy w kaskadzie pomp ciepła o tej samej mocy grzewczej: 
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Zapotrzebowanie na c.o. 

1 st. 1 st. 1 st. 2 st. 1+2 st. 2 st. 

Zapotrzebowanie na c.o. 

1 st. 2 st. 1 st. 1+2 st. 2+1 st. 
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czej, sensowna jest praca z wyrównaniem czasów 
pracy każdej z nich. W przypadku wystąpienia zapo-
trzebowania na ciepło, automatyka wiodącej pom-
py ciepła załącza w pierwsze kolejności tę z pomp 
ciepła, która pracowała do tej pompy najmniej. Brak 
pokrycia zapotrzebowania, czy inaczej mówiąc, brak 
zdolności pracującej pompy ciepła do pokrycia za-
potrzebowania skutkuje dołączeniem kolejnej pom-
py ciepła z drugim najkrótszym czasem pracy i tak 
dalej. Stopniowe wygrzewanie instalacji spowoduje 

podnoszenie temperatury na powrocie do pracują-
cych pomp ciepła i w konsekwencji wyłączanie ich 
w odwrotnej kolejności.

Kaskada pomp ciepła o różnej mocy grzewczej
Różne moce grzewcze pozwalają na urozmaicenie 
wzajemnej pracy pomp ciepła. Wystąpienie zapotrze-
bowania na ciepło spowoduje załączenie w pierw-
szej kolejności pompy ciepła o najmniejszej mocy 
grzewczej, a dopiero później urządzenia o większej 

Przykład błędnego podłączenia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Błędne podłączenie – praca obu pomp ciepła na c.o. (bez problemów): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pompa ciepła 2 
realizuje: c.o. i c.w.u. 

Pompa ciepła 1 
realizuje: c.o. 

Zbiornik buforowy 
wody grzewczej 

Zbiornik wody 
użytkowej 

Pompa ciepła 2 
realizuje: c.o. i c.w.u. 

Pompa ciepła 1 
realizuje: c.o. 

Zbiornik buforowy 
wody grzewczej 

Zbiornik wody 
użytkowej 

35°C 

Błędne podłączenie – praca równoległa na c.o. i c.w.u.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta sama sytuacja lecz w innym układzie urządzeń – praca równoległa na c.o. i c.w.u.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pompa ciepła 2 
realizuje: c.o. i c.w.u. 

Pompa ciepła 1 
realizuje: c.o. 

Zbiornik buforowy 
wody grzewczej 

Zbiornik wody 
użytkowej 

35°C 45°C 

40°C 40°C 

Obszar „mieszania się 
powrotów” o różnych 

temperaturach 

 

Pompa ciepła 2 
realizuje: c.o. i c.w.u. 

 

Pompa ciepła 1 
realizuje: c.o. 

Zbiornik buforowy 
wody grzewczej 

Zbiornik wody 
użytkowej 

40°C 35°C 40°C 

45°C 

Obszar „mieszania się 
powrotów” o różnych 

temperaturach 

 

mocy. Na uwagę zasługuje fakt, iż kaskad złożona  
z dwóch pomp ciepła o różnej mocy może praco-
wać 3-stopniowo: 
1. stopień – praca tylko pompy ciepła o mniejszej 
mocy grzewczej, 

2. stopień – praca tylko pompy ciepła o większej 
mocy grzewcze, 
3. stopień – praca obu pomp ciepła. W takim rozwiąza-
niu pompa ciepła o najmniejszej mocy ma zazwyczaj 
najdłuższe czasy pracy, ale nie są to duże różnice.

http://www.instalreporter.pl


42s t r.0 8 / 2 0 1 7
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

nia urządzeń pod kątem hydraulicznym, tak aby nie 
dochodziło do mieszania się wody o różnej tempera-
turze na powrotach. Błędy tutaj popełnione mogą być 
przyczyną późniejszych usterek, takich jak wyłącza-
nie pomp ciepła od wysokiego ciśnienia, niezamierzo-
ne wychładzanie się zbiornika ciepłej wody czy prze-
grzewanie bufora wody grzewczej. Prowadzi to także 
do zmniejszenia efektywności pracy instalacji oraz  

w konsekwencji do wzrostu kosztów eksploatacyjnych.
Podstawową sprawą jest zapewnienie rozdzielenia 
powrotów z różnych temperaturowo odbiorników cie-
pła, przede wszystkim obiegu ogrzewania wody użyt-
kowej oraz obiegu zbiornika buforowego wody grzew-
czej. Należy pamiętać, że temperatura zasilania 
pompy ciepła jest zawsze zależna od temperatury po-
wrotu i wynosi Tzasilania = Tpowrotu + ∆T (∆T = 5 - 7 K)

…po rozwiązania z wielostopniowymi 
pompami ciepła 

Celowo nie zostało tutaj użyte słowo kaskada, ponieważ 
w rzeczywistości mamy do czynienia z kilkoma pompa-
mi ciepła (najczęściej dwa urządzenia), ale tylko jednym 
regulatorem, który zarządza pracą obu pomp ciepła.
Urządzenie składa się z pompy ciepła wiodącej „Master”  
oraz nadążnej „Slave”. Jedynie ta pierwsza ma re-
gulator pozwalający na programowanie instalacji  
i załączanie i wyłączanie poszczególnych pomp cie-
pła. Nadążna pompa ciepła może pracować jedy-
nie w instalacji z pompą „Master”, która steruje za-
potrzebowaniem pracy. Obie pompy ciepła mają 
własny układ termodynamiczny oraz własne króć-
ce dolnego i górnego źródła ciepła. Możemy zatem 
dość swobodnie budować instalację, przypisując 
zadania dla każdej z pomp. Zarówno pompa cie-
pła wiodąca, jak i nadążna może realizować ogrze-
wanie budynku, przygotowanie ciepłej wody użyt-
kowej, chłodzenie pomieszczeń oraz ogrzewanie 
basenu, jednak co istotne oba stopnie mogą funkcjo-
nować równolegle na różne odbiorniki ciepła w za-
leżności od zapotrzebowania. Każda z pomp ciepła 

może zostać także zablokowana do wybranej funkcji.
Moc PC1≠PC2: jako pierwsza startuje pompa cie-
pła o mniejszej mocy grzewczej. Druga pompa cie-
pła załączana jest w przypadku gdy pierwsza pom-
pa ciepła nie jest w stanie pokryć zapotrzebowania. 
Po załączeniu drugiej pompy ciepła, ta pierwsza jest 
wyłączana. Praca obu pomp ciepła równolegle na 
potrzeby c.o. ma miejsce, gdy okaże się, że moc dru-
giej pompy ciepła nie wystarcza.
Moc PC1=PC2: jako pierwsza startuje pompa ciepła 
o mniejszym, łącznym czasie pracy. Druga pompa cie-
pła dołączana jest w przypadku braku wystarczają-
cej mocy pierwszej. Podczas każdego kolejnego za-
potrzebowania na pracę regulator na nowo odpytuje 
pompy ciepła o ich łączne czasy pracy i znów jako 
pierwszą załącza tę z najkrótszym czasem.

Ważna hydraulika

Instalacje złożone z kilku pomp ciepła, czy to w ukła-
dzie dwustopniowym, czy w kaskadzie mogą realizo-
wać równolegle różne funkcje, np. przygotowanie cie-
płej wody użytkowej i centralne ogrzewanie budynku. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na sposób połącze-

Odniesienie błędnego podłączenia do realnej sytuacji na jednej z inwestycji: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót z bufora wody grzewczej 

Powrót ze zbiornika c.w.u. 

Obszar mieszania się powrotów ze zbiornika 
buforowego oraz zbiornika ciepłej wody użytkowej 

Powrót do nadążnej pompy ciepła, która na obiekcie 
ma realizować jedynie ogrzewanie c.o. 

Powrót do wiodącej pompy ciepła, która na obiekcie 
ma realizować ogrzewanie c.o. i przygotowanie c.w.u. 

Rozwiązanie : 

Powrót ① ze zbiornika ciepłej wody użytkowej 
powinien zostać doprowadzony bezpośrednio 
pod króciec powrotu wiodącej pompy ciepła. 

1 

Poprawnie wykonane połączenie - praca równoległa na c.w.u. i c.o.: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta sama sytuacja lecz w innym układzie urządzeń – praca równoległa na c.w.u. i c.o.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pompa ciepła 2 
realizuje: c.o. 

Pompa ciepła 1 
realizuje: c.o. i c.w.u. 

 

Zbiornik buforowy 
wody grzewczej 

Zbiornik wody 
użytkowej 

35°C 45°C 

35°C 45°C 

Pompa ciepła 2 
realizuje: c.o. 

Pompa ciepła 1 
realizuje: c.o. i c.w.u. 

Zbiornik buforowy 
wody grzewczej 

Zbiornik wody 
użytkowej 

35°C 

35°C 

45°C 45°C 
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jednego obrotu; stały strumień objętości niezależ-
nie od występujących różnic ciśnienia; możliwość 
optycznej kontroli wybranych ustawień na rozdziela-
czu i proste działanie: wystarczy raz ustawić i gotowe. 
Rozdzielacz ma od 2 do 15 odejść i jest optymalnie 
przystosowany do montażu wszystkich dodatko-
wych elementów firmy REHAU, takich jak zawór ku-
lowy czy ciepłomierz. Na belce powrotu są zaś za-
wory do siłowników termicznych REHAU.
Przyłącze główne to 1-calowy gwint zewnętrzny  
z uszczelnieniem płaskim. Co ważne z punktu wi-
dzenia instalatora to możliwość obustronnego pod-
łączenia rozdzielacza. Kolejny aspekt to fabryczne 
wyposażenie go w ocynkowane uchwyty z izolacją 
akustyczną, ułatwiające montaż. 

Warunki montażu
Montaż rozdzielaczy obwodów grzewczych Easyflow 
firmy REHAU należy wykonywać wewnątrz budynku, 
chroniąc rozdzielacze przed działaniem warunków 
atmosferycznych. Rozdzielacze ze stali nierdzewnej 
są przeznaczone do eksploatacji z wodą grzewczą 
wg VDI 2035 lub PORT PC.W instalacjach z cząstkami 

rdzy lub zanieczyszczeniami wody grzewczej w celu 
ochrony urządzeń pomiarowych i regulacyjnych na-
leży zamontować osadniki zanieczyszczeń lub filtry 
o wielkości oczka nie większej niż 0,8 mm. 
fot. REHau

Rozdzielacze obwodów grzewczych Easyflow  
z wysokogatunkowej stali nierdzewnej są wykorzy-
stywane do rozdzielania i regulacji strumienia obję-
tości w niskotemperaturowych instalacjach ogrze-

wania lub chłodzenia płaszczyznowego. 
Chcąc je najprościej scharakteryzować pod wzglę-
dem hydraulicznym trzeba by wymienić takie cechy, 
jak: szybkie i łatwe uruchamianie wymagające tylko 

Poprzez 
zastosowanie 
samoregulacyjnych 
wkładek nowy 
rozdzielacz obiegów 
grzewczych 
Easyflow umożliwia 
automatyczne 
równoważenie 
hydrauliczne.  
Dzięki temu 
przepływ 
dostosowywany  
jest w trybie ciągłym 
do występujących 
potrzeb. 
Czasochłonne 
ustawienia odchodzą 
tym samym do 
przeszłości. 

Rozdzielacz obwodów 
grzewczych Easyflow 

Łatwe równoważenie hydrauliczne od REhAU

Michał zaJąc

 -Szybkie i łatwe uruchamianie wymagające tylko jednego obrotu
 -Stały strumień objętości niezależnie od występujących różnic ciśnień 
 -Optyczna kontrola wybranych ustawień na rozdzielaczu 
 -Wystarczy raz ustawić i gotowe 

ROZDZIELACZ OBWODÓW GRZEWCZYCH EASYFLOW
Argumenty, które przekonują

Łatwe równoważenie 
hydrauliczne:
Wartości określone w projekcie 
ustawia się po prostu na skali 
rozdzielacza obwodów 
grzewczych i gotowe!

nr rozdzielacza: ST01/VE01
rozdzielacz 6-obw.
rozdzielacz (parter) 
strumień masy [kg/h] 380
strata ciśnienia [mbar] 62

Ustawienia zaworu:
VA01: 120 l/h (pomieszczenie mieszkalne)
VA02: 90 l/h  (pomieszczenie mieszkalne)
VA03: 30 l/h (pomieszczenie mieszkalne)
VA04: 50 l/h (kuchnia)
VA05: 60 l/h (pomieszczenie gospodarcze)
VA06: 50 l/h (WC)

Pobierz kartę produktu

http://www.instalreporter.pl
https://www.rehau.com/download/1945474/easyflow-rozdzielacz-obwod%C3%B3w-grzewczych-ze-stali-nierdzewnej---katalog.pdf


44s t r.0 8 / 2 0 1 7
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

je ona najczęściej podłączona do kotła grzewcze-
go. Często wykorzystany musi być króciec cyrkulacji 
wody użytkowej, przez który podgrzana woda użyt-
kowa wpływa do podgrzewacza. Standardowy spo-
sób podłączenia pompy ciepła do podgrzewacza po-

woduje intensywne mieszanie wody wewnątrz (rys.2). 
Zimna woda wodociągowa zasila pompę ciepła albo 
bezpośrednio, albo z dolnej strefy podgrzewacza (za-
leżnie od chwilowego poboru wody). Na podstawie 
wykresów z odczytu temperatury w dolnej i górnej 

Według danych z raportu IES [1] aż 70% domów 
jednorodzinnych, a więc około 3,8 mln obiektów, ogrze-
wanych jest kotłami na węgiel. W większości tych budyn-
ków kocioł stałopalny pracuje przez cały rok, podgrze-
wając poza sezonem grzewczym ciepłą wodę użytkową. 
W około 10% budynkach (około 550 tys. obiektów) wodę 
użytkową podgrzewa się elektrycznie np. za pomocą 
bojlera. Mamy tu do czynienia z niską efektywnością 
energetyczną, a także wysokimi kosztami (bojler) i emi-
sjami zanieczyszczeń (kotły stałopalne). 
Biorąc pod uwagę dane Polskiej Organizacji Rozwoju 
Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) za lata 2010-2016 
[2] liczbę pracujących w Polsce pomp ciepła wody 
użytkowej można szacować na 50-60 tys. Wykorzy-
stanie potencjału poprawy efektywności energe-
tycznej po stronie podgrzewania ciepłej wody użyt-
kowej jest więc ciągle jeszcze znikome. 
Możliwości rozwoju rynku pomp ciepła wody użytko-
wej pozostają wysokie, zarówno jako samodzielnych 

urządzeń z wbudowanym zbiornikiem, jak również  
w wersji modułowej do współpracy z istniejącym pod-
grzewaczem (rys. 1). Rozwiązanie „modułowe” jest 
korzystne, gdy istniejący podgrzewacz pojemnościo-
wy wody użytkowej jest w dobrym stanie technicz-
nym i pozwala na podłączenie do niego modułowej 
pompy ciepła. Jak się okazuje sposób podłączenia 
pompy ciepła tego rodzaju do podgrzewacza odgry-
wa znaczący wpływ na efektywność jej pracy, a tym 
samym koszty podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Podłączenie pompy ciepła do 
podgrzewacza…

…bezpośrednie 
Modułowe pompy ciepła są podłączane bezpośred-
nio do płaszcza z wodą użytkową. Istniejący podgrze-
wacz wody ma zwykle zbyt małą wężownicę grzejną 
dla współpracy z pompą ciepła, a przy tym pozosta-

Sposób podłączenia modułowej pompy ciepła do zasobnika wody i zarazem tryb 
pracy takiego podgrzewacza (warstwowy/standardowy) niewątpliwie odgrywa 
znaczący wpływ na efektywność energetyczną pracy pompy ciepła i koszty 
eksploatacyjne. Z marginesem bezpieczeństwa można przyjąć, że efektywność 
współpracy z warstwowym zbiornikiem wody użytkowej powinna się zwiększyć  
o około 15%, jeśli zostanie zastosowany specjalny króciec w jego włazie rewizyjnym. 
Jednocześnie wzrasta poziom komfortu korzystania z wody użytkowej. Takie 
rozwiązanie hydrauliczne jest tanie i łatwe w zastosowaniu, co zapewnia korzystny 
efekt ekonomiczny dla dodatkowej inwestycji.

Pomysł na efektywniejszą współpracę 
pompy ciepła i zasobnika warstwowego

Powietrze 

Ciepła woda 
CWU 

Woda zimna 

Do podgrzewacza 
ciepłej wody CWU 

Woda zimna 

Powietrze 

1  Ogólna budowa pomp ciepła wody użytkowej w wersji 
z wbudowanym zbiornikiem i w wersji modułowej [3]
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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
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podłączona za pomocą takiego króćca nie wymaga 
już wówczas użycia innych przyłączy podgrzewacza. 
Celem uzyskiwanym przy zastosowaniu takiego roz-
wiązania jest osiągnięcie warstwowości temperatu-
rowej w podgrzewaczu poprzez eliminację silnego 

mieszania wody (rys. 4). Zimna woda pobierana jest 
w całości z dolnej części podgrzewacza. Po podgrza-
niu w pompie ciepła wypływa z niewielką prędkością 
przez perforowaną górną powierzchnię króćca. Mając 
wyższą temperaturę ,naturalnie przemieszcza się do 
górnej strefy podgrzewacza. Strefa ta pozostaje nie-
wrażliwa na pracę pompy obiegowej pompy ciepła, 
zapewniając w szybkim czasie wysoką temperaturę 
wody na wyjściu podgrzewacza (rys. 4).
Na szczegółowym wykresie (rys. 5) widoczne są także 
wahania mierzonej w trakcie badań w laboratorium 
zakładowym, chwilowej wartości efektywności COP. 
W standardowym wariancie podłączenia widać wa-
hania tej wartości – zawór rozprężny w obiegu chłod-
niczym pracuje w nieustabilizowanych warunkach. 
Średnia wartość efektywności COP wyniosła około 3,0.
W wariancie z dolnym podłączeniem pompy ciepła do 
podgrzewacza wody, widoczna jest znacznie bardziej 
stabilna praca, a średnia wartość COP wyniosła ok. 3,7 
(rys. 6). Praca odbywa się przez dłuższy czas w niższej 
temperaturze wody. Równocześnie widać, że praca 
pompy ciepła staje się znacznie bardziej stabilna, gdyż 
temperatura zimnej wody jest ustabilizowana w czasie.

części podgrzewacza, można prześledzić przebieg 
procesu podgrzewania wody w takim schemacie 
pracy pompy ciepła. Temperatura górnej strefy ob-
niża się stosunkowo głęboko i z opóźnieniem pod-
nosi do wartości żądanej (rys. 2). 

…przez specjalny króciec
Spotykane są także alternatywne rozwiązania współ-
pracy pompy ciepła z podgrzewaczem, jak np. z wy-
korzystaniem specjalnego króćca instalowanego  
w miejscu otworu rewizyjnego (rys. 3). Pompa ciepła 

Standardowe podłączenie pompy ciepła do podgrzewacza

T1

T2

Czas podgrzewania wody

Te
mp

er
atu

ra
 w

od
y

 Intensywne mieszanie wody w całej objętości podgrzewacza
 Wahania w odbiorze ciepła ze skraplacza
 Większa zmienność temperatury wody w górnej strefie
 Podwyższona temperatura dolnej strefy i niższa efektywność COP pompy ciepła
 Dłuższy czas osiągania wymaganej temperatury wody w podgrzewaczu
 Bardziej złożony układ podłączenia (do jednego króćca cyrkulacji + zawory zwrotne)

T1

T2

2  Typowy schemat podłączenia modułowej pompy ciepła do istniejącego podgrzewacza wody użytkowej [3]

Podłączenie pompy ciepła do podgrzewacza z Króćcem ZP

T1

T2

Czas podgrzewania wody

Te
mp

er
atu

ra
 w

od
y

 Brak intensywnego mieszania wody i warstwowy rozkład wody
 Zwiększony poziom komfortu – wyższa i stabilna temperatura wody w górnej strefie
 Niska temperatura dolnej strefy i wyższa o ok. 15%  efektywność COP pompy ciepła
 Krótszy czas osiągania wymaganej temperatury wody w podgrzewaczu
 Uproszczony układ podłączenia (wolny króciec cyrkulacji, brak zaworów zwrotnych)
 Stabilny odbiór ciepła ze skraplacza

COP 
+15%

T1

T2

4  Schemat podłączenia modułowej pompy ciepła do podgrzewacza z wykorzystaniem specjalnej konstrukcji króćca [3]

3  Króciec ZP montowany we włazie rewizyjnym 
pozwala rozproszyć strumień ciepłej wody 
podgrzanej przez pompę ciepła. Podgrzana 
woda grawitacyjnie uniesie się wyżej i nie 
zostanie ponownie zaciągnięta przez króciec 
poboru zimnej wody. Króciec ZP włazu 
rewizyjnego jest rozwiązaniem zaprojektowanym 
w firmie Hewalex i podlegającym ochronie 
patentowej. Montaż króćca jest możliwy  
w podgrzewaczach ciepłej wody użytkowej 
wyposażonych w otwór rewizyjny

http://www.instalreporter.pl
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5  Zmiana efektywności COP w trakcie podgrzewania wody w standardowym schemacie 
podłączenia pompy ciepła [3]

6  Zmiana efektywności COP w trakcie podgrzewania wody w schemacie podłączenia pompy 
ciepła do dolnej strefy podgrzewacza [3]

Hewalex wydłuża do 4 lat gwarancję dla pomp 
ciepła wody basenowej PCWB

Pompy ciepła wody basenowej PCWB należą do szcze-
gólnie efektywnych źródeł ciepła, uzyskujących efek-
tywność COP nawet do wartości 6,6. Są sprawdzonymi 
w wieloletniej praktyce urządzeniami, gdzie podstawo-
wym czynnikiem decydującym o trwałości są wysokiej 
klasy sprężarki rotacyjne lub spiralne (zależnie od mocy 
grzewczej) i specjalna konstrukcja wymiennika ciepła 
(i zarazem skraplacza) wykonana ze stali tytanowej.
Zaufanie firmy Hewalex do produktu pozwala wydłużyć 
gwarancję z 2 do 4 lat bez żadnych dodatkowych wa-
runków. Tym samym gwarancja na pompę ciepła wody 
basenowej należy do najdłuższych udzielanych na ryn-
ku bezpośrednio przez producenta (a nie na przykład 
ubezpieczyciela). Do wyboru pozostaje szeroki zakres 
mocy pomp ciepła PCWB od 4,5 do 26,0 kW. Zastoso-

wanie pompy możliwe jest zarówno w małych basenach 
ogrodowych, jak i większych prywatnych lub publicz-
nych o powierzchni lustra wody przekraczającej 100 m2.
Więcej 

Thermaflex ma nowego partnera oraz dyrektora 
zarządzającego całej grupy

Firma Nimbus Investments pochodząca z Holandii z miej-
scowości Zeist, postanowiła zainwestować w Thermaflex, 
aby przyspieszyć realizację celów dotyczących wzrostu.
Założona w Holandii, międzynarodowa firma Therma-
flex gwarantuje inteligentne i trwałe rozwiązania dla sys-
temów HVAC od 1976 roku. Rozwija działalność w ponad 
45 krajach na świecie, z produkcją w Holandii, Polsce, Ro-
sji, Turcji i Tajlandii oraz z dodatkową działalnością ope-
racyjną i dystrybucją w Niemczech, Skandynawii, Fran-
cji, Włoszech, Austrii, USA, Meksyku, Kolumbii i Panamie. 
Aby rozwijać cały potencjał swoich rozwiązań zarówno 
na nowych, jak i istniejących rynkach w zakresie zrów-
noważonej dystrybucji energii cieplnej, firma Nimbus 

uzgodniła z Thermaflex wspieranie rozwoju firmy Ther-
maflex poprzez dodatkowy kapitał, a także poprzez 
strategiczną wiedzę dotyczącą rynków przemysłowych.
Jako inwestor, Nimbus jest zaangażowany w ponad  
30 europejskich, głównie przemysłowych firmach, gdzie 
zapewnia praktyczne wsparcie dla poprawy funkcjono-
wania przedsiębiorstwa. Firma Nimbus Investments ma 
biura w Zeist i Monachium (Niemcy).
Na początku tego roku, czasowym dyrektorem zarzą-
dzającym firmy Thermaflex został Bert Venema, zastę-
pując Gerrit-Jana Baarsa, który to obecnie pozostaje 
aktywnym doradcą i ambasadorem firmy. 
Więcej
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wodność, łatwość utrzymania, wpływ na środowisko, 
zużycie energii, komfort i zdrowie użytkowników, sy-
nergię z architekturą i wskaźnik LEED. Co ciekawe, to 
sami biorący udział w konkursie nadawali wagi tym 
kryteriom. Ponadto koncepcje musiały uwzględniać 
specyfikę stacji i być zgodne ze standardami ASHRAE.
– Mieliśmy własne pomysły i wizje, ale wiedzieliśmy, 
że potrzebujemy też konsultacji z ekspertami, żeby się 
przekonać, czy idziemy w dobrą stronę – mówi Bartek.
Dlatego studenci kontaktowali się z firmami i kon-
kretnymi specjalistami z branży HVAC. Prosili też  
o pomoc trzech doradców: Piotra Bartkiewicza, Paw-
ła Wargockiego oraz Macieja Sobczyka. Wszystko po 
to, by jak najwięcej wiedzieć o dostępnych na ryn-
ku urządzeniach i uwzględnić te dane w swoich kon-
cepcjach, a tym samym sprawić, by zaproponowane 
systemy można było rzeczywiście stworzyć.
Teraz przed zespołem nowe zadanie: zebranie fundu-
szy, by wszyscy czworo wraz z jednym ze swoich do-
radców – dr. Bartkiewiczem mogli pojechać na spotka-
nie ASHRAE, które odbędzie się w styczniu w Chicago. 
Wtedy, podczas sesji plenarnej, zwycięzcy będą pre-
zentować swoje projekty. Nagrodą za wygranie kon-
kursu jest opłacenie wyjazdu tylko dla jednej osoby 
z zespołu, a zespól chciałby pojechać w pełnym skła-
dzie, bo wszyscy ciężko pracowali na ten sukces.
Studenci chcą wziąć udział w kolejnej edycji konkur-
su ASHRAE, tym razem w kategorii Integrated Susta-
inable Building Design (ISBD).
Opracowano na podstawie informacji ze strony:
www.pw.edu.pl

Wszystko zaczęło się w październiku 2016 roku.  
– Karolina Kowal znalazła na stronie internetowej ame-
rykańskiego stowarzyszenia aSHRaE informację o kon-
kursie projektowym dla studentów i zaproponowała, żeby 
wziąć w nim udział – opowiada Bartłomiej Tokarzew-
ski. – Mnie ten pomysł bardzo się spodobał, więc od razu 
zacząłem szukać chętnych wśród studentów Politechni-
ki. Ostatecznie powstał czteroosobowy zespół.
Dla uczestników ASHRAE Student Design Competition 
przygotowano 4 konkursowe kategorie: HVAC Design 
Calculations, HVAC System Selection, Integrated Su-
stainable Building Design (ISBD) i The Applied Engine-
ering Challenge. Nasi studenci startowali w kategorii 

HVAC System Selection. Zadaniem było tu zapropo-
nowanie trzech koncepcji systemu HVAC (czyli obej-
mującego ogrzewanie, wentylację i klimatyzację) dla 
budynku stacji meteorologicznej położonej na jed-
nej z wysp Diego Ramirez w Chile. Budynek składał 
się z pomieszczeń mieszkalnych, biurowych, małej 
serwerowni, a także hali serwisowej przeznaczonej 
do testowania silników samochodowych.
Na projektowaniu konkurs tak naprawdę dopiero na 
dobre się zaczynał. Bo potem uczestnicy mieli wy-
brać najlepszy ze swoich projektów. W ocenie pod 
uwagę brali 11 kryteriów: początkowy koszt, koszt 
funkcjonowania, sterowalność, elastyczność, nieza-

PROJEKT WYSPA zrealizowany przez zespół z Wydziału Instalacji Budowlanych, 
Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej został zwycięzcą 
2017 ASHRAE Student Design Competition w kategorii „HVAC System Selection”! 
Czworo studentów przez osiem miesięcy intensywnie pracowało, by stworzyć 
najlepszy możliwy system HVAC dla budynku stacji meteorologicznej położonej  
na jednej z wysp Diego Ramirez w Chile, oddalonej 100 km od Przylądka Horn.

Polscy studenci laureatami konkursu ASHRAE
„Inżynierska podróż” z Polski do Chile

PROJEKT WYSPA – w skrócie

Autorzy projektu/czteroosobowy zespół studentów:  
Karolina Kowal, Bartłomiej Tokarzewski, Dagmara 
Ćwiek i Tomasz Kolsicki. Zaprojektowano trzy (a nawet 
cztery) systemy HVAC zgodnie ze standardami ASHRAE  
i LEED v4. Następnie wybrano najlepszy z nich, oceniając 
wiele aspektów, takich jak: niski koszt cyklu życia, wpływ 
na środowisko, komfort i zdrowie użytkowników, itd.

BIM. Projekt stworzono, korzystając z technologii Building 
Information Modeling. W pierwszym etapie stworzono trój-
wymiarowy, parametryczny model budynku.

IES. Do przeprowadzenia obliczeń i symulacji korzystano 
z oprogramowania Integrated Environmental Solutions. 
Wszystkie obliczenia są zgodne ze standardami ASHRAE.

Oficjalni opiekunowie: dr inż. Piotr Bartkiewicz (Politech-
nika Warszawska), dr inż. Paweł Wargocki (Duński Uniwer-
sytet Techniczny) oraz Maciej Sobczyk (Geoclima Mecha-
nical Engineering Ltd, Vancouver BC Cana.

Czteroosobowy zespół studentów, zwyciezców konkursu ASHRAE (od lewej: Bartłomiej Tokarzewski,  
Dagmara Ćwiek, Karolina Kowal i Tomasz Kolsicki)

O projekcie na poświęconej 
mu stronie internetowej

http://www.instalreporter.pl
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powniach, a także umożliwia istotnie ograniczenie 
kosztów konserwacji dzięki mniejszemu eksploata-
cyjnemu zużyciu pomp.

Przepompownia hybrydowa KESSEL Ecolift zapew-
nia wyższy poziom bezpieczeństwa także w przy-
padku braku prądu, jako że wykorzystując natu-
ralny spadek do kanału, nie zagrażają jej przestoje  
w pracy pomp. Stanowi to ogromną zaletę zwłasz-
cza w budynkach przemysłowych, w których brak 
odwadniania mógłby spowodować kosztowne prze-
stoje w pracy przedsiębiorstwa.
Dzięki temu także użytkownicy nie są narażeni na stały 

i uciążliwy hałas, bowiem mimo najbardziej zaawan-
sowanych technik wykonania pomp, ich napędy za-
wsze generują odgłosy szczególnie kłopotliwe, gdy 
pompy działają w trybie ciągłym. 
Urządzenie KESSEL Ecolift pompuje tylko wtedy, 
gdy jest to konieczne, minimalizując ryzyko hała-
su jedynie do sporadycznych emisji. Tym samym 
wzrasta komfort przebywania w pomieszczeniach 
mieszkalnych, biurowych, szpitalach, czy domach 
seniora. 

Urządzenie KESSEL Ecolift jest nie tylko niezawod-
ne, bezpieczne i oszczędne, ale także charakteryzu-Przepompownia hybrydowa KESSEL Ecolift jest 

innowacyjnym rozwiązaniem łączącym w sobie bez-
pieczeństwo przepompowni ścieków z wydajnością 
i oszczędnością urządzeń wykorzystujących natural-
ny spadek do kolektora.
Klasyczna przepompownia nieustannie pompu-
je napływające ścieki, w związku z czym stale zu-
żywa energię elektryczną. Urządzenie hybrydowe 
KESSEL Ecolift w normalnym trybie pracy wykorzy-

stuje grawitacyjny spadek do kanału i działa bez 
wykorzystania energii elektrycznej. Pompa załą-
czana jest tylko podczas przepływu zwrotnego, 
podczas którego 2 klapy zaworu automatycznie 
blokują napływ ścieków, chroniąc obiekt przed za-
laniem, a pompa tłoczy je do kolektora przez pętlę 
przeciwzalewową. Pozwala to znacznie zaoszczę-
dzić na kosztach energii zużywanej na stałe prze-
pompowywanie ścieków w klasycznych przepom-

W wielu sytuacjach budowlanych, zarówno w budynkach przemysłowych, 
jak i mieszkalnych, istnieje naturalny spadek do kanału. W celu zapobiegania 
przepływowi zwrotnemu wystarczyłby w takich przypadkach zawór 
przeciwzalewowy, jednak ze względu na spełnienie wymogów norm musi zostać 
zastosowana przepompownia ścieków. 

Połączenie zaworu zwrotnego z zaletami 
przepompowni KESSEL Ecolift XL

Rewolucja w zakresie odwadniania

anna MikołaJczak

Urządzenie KESSEL Ecolift to innowacja w zakresie połączenia zaworu zwrotnego  
z zaletami przepompowni ścieków. Jest idealnym, korzystnym kosztowo i jedynym 
na rynku rozwiązaniem bezkosztowo odprowadzającym ścieki przy naturalnym 
spadku do kanału, a jednocześnie zapewniającym bezpieczeństwo i pełną ochronę 
przed przepływem zwrotnym.

http://www.instalreporter.pl
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ję się różnorodnymi możliwościami zabudowy za-
równo w nowych, jak i remontowanych budynkach. 
W zależności od wymogów budowlanych może bo-
wiem zostać ustawione samodzielnie, zabudowa-
ne w betonie za pomocą odpowiednich komponen-
tów systemowych, bądź w studzience na zewnątrz 
budynku. Stosowanie przepompowni hybrydowej 
KESSEL Ecolift poza budynkiem to bez wątpienia 
same zalety. Zwiększa komfort przebywania w bu-
dynku dzięki temu, że hałas generowany podczas 
ewentualnej pracy pompy nie niesie się po budyn-
ku, a dodatkowo urządzenie nie zajmuje cennej po-
wierzchni użytkowej. Dzięki kompaktowości oraz 
niewielkiej wadze poszczególnych elementów stu-
dzienki można łatwo ją zabudować bez użycia cięż-
kiego sprzętu. 
Stabilna konstrukcja sprawia także, że studzienki są 
odporne na uderzenia i wrastanie korzeni oraz za-
pewniają trwałą szczelność. Na polietylen – materiał, 
z którego są wykonane studnie – KESSEL zapewnia 
20 lat gwarancji.

KESSEL Ecolift idealnie sprawdzi się także w budyn-
kach przemysłowych, ponieważ jest w stanie tłoczyć 
duże objętości ścieków, funkcjonując jako urządze-
nie dwupompowe. Jest także dostępny z pompami 
pracującymi w trybie ciągłym.

Kessel Sp. z o.o. 
ul. Innowacyjna 2, Biskupice Podgórne
55-044 Kobierzyce
tel. 71 774 67 60, faks 71 774 67 69
kessel@kessel.pl, www.kessel.pl
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Praca w trybie normalnym: brak pracy pompy, podniesione 
klapy przeciwzalewowe, brak zużycia prądu, odprowadzanie 
ścieków także przy braku zasilania w energię elektryczną

Praca podczas przepływu zwrotnego: praca pompy, 
automatycznie zablokowane obie klapy przeciwzalewowe, 
odprowadzanie ścieków poprzez ich wtłaczanie w kolektor 
przez pętlę zalewową

Biblioteka UW gościła premierę innowacyjnej 
pompy ciepła Bosch 

20 czerwca w ogrodach na dachu 
Biblioteki Uniwersyteckiej w War-
szawie oraz w jej gmachu odbyło 
się wyjątkowe wydarzenie. Mar-
ka Junkers-Bosch zaprosiła wy-
różniających się partnerów biz-
nesowych – przedstawicieli firm 
instalacyjnych i serwisowych, na 
wieczór pełen niezapomnianych 
atrakcji. Spotkanie to stało się już 
pewnego rodzaju tradycją, w ze-
szłym roku bowiem też na przeło-
mie wiosny i lata Junkers-Bosch 
podobny wieczór zorganizował 
także w spektakularnym miej-
scu – w klubie The View na da-
chu nad 31. piętrem wieżowca 
Spektrum Tower. 
Głównym punktem tegorocznego 
spotkania była prezentacja nowej 
powietrznej pompy ciepła Bosch, 
która zachwyciła gości innowa-
cyjnym designem i efektywno-
ścią. Bosch Compress 7000i AW 
będzie dostępna w ofercie marki 
Junkers-Bosch jesienią, ale insta-
latorzy i serwisanci już teraz mo-
gli poznać wszystkie jej zalety. 
Niezwykły wieczór swoimi wystę-
pami uświetniło wielu artystów  
i performerów. Uczestnicy po-
dziwiali m.in. pokaz podniebne-
go tańca, występy gimnastyczek 
czy malowanie obrazów świa-
tłem. „Wisienką na torcie” był wy-
stęp zespołu Feel.

http://www.instalreporter.pl
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Nimi płynie czynnik grzewczy, który jest rozpro-
wadzany po całej płycie grzewczej, a którym jest 
woda podgrzana przygotowana przez źródło ciepło.  
W trakcie jej ochładzania następuje wymiana cie-
pła na drodze czynnik-materiał, a następnie ma-
teriał-otoczenie. Do płyty grzejnej mogą być przy-
mocowane arkusze faliście wytłoczonej blachy, 
czyli tzw. konwektor, który zwiększa moc grzejni-
ka blisko o 60% poprzez ogrzewanie się przepływa-
jącego wzdłuż niego powietrza (wynik na podsta-
wie grzejnika 2-płytowego typ: 22 i 20 o wysokości  
600 mm i długości 1000 mm).
Urządzenia grzewcze występują w czterech warian-
tach – jednopłytowym, dwupłytowym, trzypłyto-
wym i czteropłytowym i są oznaczone dwucyfro-
wym symbolem. Pierwsza cyfra oznacza liczbę płyt, 
z których grzejnik jest zbudowany, druga cyfra od-
powiada zaś liczbie konwektorów: 
• dla grzejnika jednopłytowego bez konwektora bę-
dzie to liczba 10;
• grzejnik jednopłytowy z jednym konwektorem bę-
dzie miał symbol 11;
• grzejnikami składający się z samych dwóch płyt 
– 20, z jednym konwektorem – 21 lub 12, z dwoma 
konwektorami – 22;
• grzejnik trzypłytowy bez ożebrowania – 30;
• urządzenie z trzema konwektorami a dwoma pły-
tami grzewczymi – 23 lub 32,
• z ożebrowaniem – 33,
• 44 – cztery płyty grzejne, pomiędzy którymi są czte-
ry konwektory.

Aluminiowe
Na fot. 2 pokazano przykładowy grzejnik aluminio-
wy. Pokazuje on wszystkie elementy grzejnika: przed-
nią, czołową część, dwa poziome kanały wodne, 
pionowe kanały wodne, ożebrowanie konwekcyjne 
(żeberka), wyloty powietrza skonstruowane w spo-
sób mający za zadanie kierowanie powietrza w stro-
nę pomieszczenia. Jest to jedna z cech charaktery-
stycznych, która w subtelny sposób odróżnia go od 

innych urządzeń grzewczych, a która wykonywana 
jest jako opcja standardowa. 

Budowa grzejników w zależności 
od zastosowanego materiału

Stalowe
Najbardziej rozpowszechnionym grzejnikiem wy-
stępującym na naszym rynku instalacyjnym jest 
grzejnik stalowy płytowy (fot 1). Jest on wykona-
ny z surowca podstawowego, jakim jest arkusz bla-
chy stalowej, wytłaczanej przez prasę i zgrzewanej 
na linii produkcyjnej. Widać na nim „wybrzuszenia” 
pionowe, nazywane kanałami wodnymi, połączone 
za pomocą poziomego kanału na górze i na dole. 

Grzejniki stosowane obecnie 
najczęściej w budownictwie 
mieszkaniowym mogą być 
wyprodukowane z różnych materiałów 
jak: blacha stalowa (grzejniki płytowe 
stalowe), stop aluminium odlewany 
ciśnieniowo lub wytłaczany (grzejniki 
aluminiowe) oraz coraz rzadziej 
wybierane już przez klientów –  
ze stopu żeliwa (grzejniki żeliwne). 

O rynku grzejników: 
stalowe, aluminiowe  
i żeliwne 

Przykładowe dobory grzejników do pomieszczeń

toMaSz Podleś
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Żeliwne 
Te akurat grzejniki na pewno są dobrze rozpoznawal-
ne przez osoby z dłuższym doświadczeniem zawo-
dowym, którzy pamiętają jeszcze typowe „żeberka” 
montowane w blokach wielorodzinnych zbudowa-
nych z wielkiej płyty. Jak widać jest on zbudowany 
z tzw. członów (fot. 3). 

Różnice w sposobie  
przekazywania ciepła

Subtelną przewagą grzejników aluminiowych, jeśli 
chodzi o zastosowanie wyprofilowanego wylotu po-
wietrza ciepłego w stronę pomieszczenia, jest fakt, 
że w grzejnikach płytowych i żeliwnych, identyczną 
funkcję można uzyskać poprzez stosowanie parape-
tów, które montuje się nad grzejnikiem, przy zacho-
waniu wymaganego odstępu, a które są „kierowni-
cą” dla wydobywającego się ogrzanego powietrza  
i kierują go do środka pomieszczenia.

W prawie wszystkich grzejnikach zasada ich działa-
nia jest bardzo podobna. Mianowicie opiera się na 
przekazywaniu ciepła do pomieszczenia na drodze 
konwekcji, czyli ogrzewaniu przepływającego po-
wietrza oraz na promieniowaniu (ogrzewaniu po-
wierzchni otaczających). Stosunek konwekcji do 
promieniowania zmienia się w zależności od kon-
strukcji grzejnika i systemu ogrzewania, np. ogrze-

wanie powietrzne jest to bardziej ogrzewanie kon-
wekcyjne, a ogrzewanie ścienne czy też podłogowe 
charakteryzuje się dużym udziałem promieniowa-
nia. Sprawia to, że dla każdego grzejnika obowią-
zują różne zależności mocy cieplnej od tempera-
tury powierzchni grzejnej lub różnicy temperatury 
grzejnika i w pomieszczeniu. Ta zależność jest opi-
sywana przez charakterystykę cieplną grzejnika –  

Φ = Km ∙ ∆Tn; gdzie wykładnik potęgowy n dla każ-
dego typu grzejnika mówi o tym, jak mocno odda-
wanie ciepła przez grzejnik zależy od różnicy tem-
peratury grzejnik – pomieszczenie. Im wartość jest 
bliższa 1,0, tym bardziej jest liniowa zależność odda-
wania ciepła przez powierzchnię grzejną od średniej 
różnicy temperatury powierzchni grzejnika i tempe-
ratury w pomieszczeniu.

Dobór wielkości grzejnika do różnych pomieszczeń dla różnych parametrów instalacji

Mając na uwadze modny ekologiczny trend w in-
stalacjach grzewczych, jakim są niskotemperatu-
rowe układy centralnego ogrzewania, bazujące na 
niezbyt wysokiej temperaturze zasilania (np. 45 lub 
40ºC, a nawet mniej) prześledźmy wielkości grzej-
ników do różnych przykładowych pomieszczeń.
Przykład. Pomieszczenie 10 m2 – parametry 
75/65, 70/50, 55/45, 40/30; wskaźnik obciążenia 
cieplnego 100 W/m2, 70 W/m2, 50 W/m2 – dobie-
rana wielkość grzejnika jest praktycznie stałą 
(grubość około 10 cm – poza nielicznymi odej-
ściami od reguły)
Jak widać na podstawie danych tabelarycznych 
wraz ze zmniejszaniem się parametrów instalacji 
wzrastają rozmiary samych grzejników. A w przy-
padku parametrów niskich w granicach 40̊ C na 
zasileniu ich długość wzrasta znacznie. Dlatego 
dobrym rozwiązaniem jest, że dany typ grzejni-
ka ma różne wielkości (grubość, wysokość), jeśli 
już nie starcza nam długości lub jesteśmy przez 
nią ograniczeni. W tabelach podano przykłado-
wy dobór wielkości, ale można było także, właśnie 
poprzez zmianę typu z np. 22 na typ 33 (grzejniki 
stalowe) zmniejszyć jego całkowitą długość i za-
miast długości przekraczających znacznie 2000 mm 
zejść poniżej 1800 mm na rzecz samej grubości.  

To samo dotyczy grzejnika żeliwnego, gdzie pod-
czas doboru można skorzystać z innych grubości 
grzejnika i zamiast rozmiaru 110 można wybierać 
wymiar grubości 160 lub 220, co spowoduje znacz-
ne zmniejszenie samego grzejnika pod względem 
całkowitej długości.
Rzeczą, którą także można zaobserwować na pod-
stawie tabel, jest porównanie wielkości samego 
grzejnika w zależności od wskaźnika obciążenia 
cieplnego. Na dzisiejszym rynku instalacyjnym 

(materiałowym) dostępne są coraz lepsze materia-
ły budowlane i izolacyjne, które powodują znacz-
ne zmniejszenie tej danej sięgające już nawet po-
niżej 50 W/m2. Ma to bezpośrednie przełożenie na 
samą wielkość grzejnika i jak widać nawet przy ni-
skich parametrach instalacji (pompy ciepła, ko-
tły kondensacyjne) dane grzejniki spełniają swoją 
funkcję i są w stanie dostarczyć wymaganą ilość 
ciepła potrzebną do odczucia komfortu cieplne-
go przez użytkowników.

100 W/m2

75/65 70/50 55/45 40/30
stalowy 22 550/700 22 550/900 22 550/1400 33 550/2300
aluminiowy 8 członów (640 mm) 11 członów (880 mm) 16 członów (1280 mm) 41 członów (3280 mm)
żeliwny 13 członów (780 mm) 18 członów (1080 mm) 25 członów (1500 mm) 64 człony (3840 mm)

70 W/m2

75/65 70/50 55/45 40/30
stalowy 22 550/500 22 550/600 22 550/900 22 550/2300
aluminiowy 6 członów (480 mm) 8 członów (640 mm) 11 członów (880 mm) 28 członów (2240 mm)
żeliwny 9 członów (540 mm) 12 członów (720 mm) 18 członów (1080 mm) 45 członów (2700 mm)

50 W/m2

75/65 70/50 55/45 40/30
stalowy 21 550/400 22 550/500 22 550/600 22 550/1600
aluminiowy 4 człony (320 mm) 6 członów (540 mm) 8 członów (640 mm) 20 członów (1600 mm)
żeliwny 7 członów (420 mm) 9 członów (540 mm) 13 członów (780 mm) 32 człony (1920 mm)
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Proces produkcji

Grzejniki stalowe płytowe produkowane są wie-
loetapowo. Pierwszy etap produkcji jest to wytwo-
rzenie grzejnika surowego, na który to proces składa 
się między innymi: magazynowanie blachy, tłocze-
nie paneli, zgrzewanie wielopunktowe stali, zgrzewa-
nie konwektora (jeżeli nie jest to wersja higieniczna 
– bez elementów konwekcyjnych), zgrzewanie kra-
wędzi grzejnika elektrodami krążkowymi, zgrzewa-
nie króćców przyłączeniowych, zaczepów (jeśli po-
trzeba) oraz elementów wzmacniających konstrukcję. 
Drugim etapem jest proces malowania polegający 
na początku na przygotowaniu powierzchni (mycie, 
odtłuszczanie, fosforanowanie żelazowe powierzch-
ni, płukanie) podczas przejazdu przez myjkę z zain-
stalowanym układem natryskowym z użyciem spe-
cjalnych środków chemicznych. Następnie grzejnik 
poddawany jest malowaniu podkładowemu meto-
dą kataforezy II generacji (tylko nieliczni wprowadzi-
li taką metodę, większość używa starszej metody). 
Polega ona na zanurzeniu całych grzejników w far-
bie podkładowej koloru białego, co zapewnia dosko-
nałe zabezpieczenie przed korozją. Kolejną fazą jest 
suszenie w komorze okapywania i tunelowej suszar-
ce gazowej. Po tym zabiegu grzejnik jest malowany 
epoksydową farbą proszkową, przez napylenie jej 
na powierzchnię metodą elektrostatyczną w kabi-
nie lakierniczej. Na końcu etapu jest on poddawany 
polimeryzacji, czyli utwardzaniu naniesionej war-
stwy farby proszkowej w czasie przejazdu przez piec 
gazowy, w którym temperatura sięga około 190̊ C. 

Elementy aluminiowe – tzw. człony, są wykonane 
ze stopu aluminium odlewanych ciśnieniowo lub 
wytłaczanych. Sam proces ich malowania przebie-
ga w dwóch etapach. Pierwszy polega na położeniu 
warstwy lakieru metodą anaforezy mającej na celu 
ochronę grzejnika, a drugi etap to malowanie lakie-
rem proszkowym nadającym ostateczny wygląd. 
Większość producentów grzejników aluminiowych 

oferuje gotową liczbę fabrycznie skręconych czło-
nów po kilka do kilkunastu, za pomocą specjalnych 
nypli, tworząc tym samym jedną całość. Oczywiście 
podczas dalszej eksploatacji można te człony rozkrę-
cić lub dokręcić nowe.

Natomiast żeliwo to wysokowęglowy stop żelaza  
z węglem, gdzie może jeszcze występować z krze-
mem, manganem, fosforem, siarką i innymi składni-
kami. Zawiera od 2,11 do 6,67% węgla w postaci ce-
mentytu lub grafitu. Występowanie konkretnej fazy 
węgla zależy od szybkości chłodzenia i składu sto-
pu. Żeliwo otrzymuje się przez przetapianie surówki 
z dodatkami złomu stalowego lub żeliwnego w pie-
cach zwanych żeliwniakami. Tak powstały materiał 
stosuje się do wykonywania odlewów. Wyroby odlew-
nicze po zastygnięciu, by usunąć ewentualne ostre 
krawędzie i pozostałości formy odlewniczej, poddaje 
się szlifowaniu. Odlew poddaje się także procesowi 
sezonowania, którego celem jest zmniejszenie we-
wnętrznych naprężeń, które mogą doprowadzić do 
odkształceń lub uszkodzeń wyrobu.

Moc cieplna, pojemność wodna, ciężar
 
Grzejnik ma za zadanie pokryć straty ciepła w po-
mieszczeniu i utrzymać poziom wymaganej tempe-
ratury w pomieszczeniu. Na jego wydajność cieplną 
decydujący wpływ mają parametry czynnika grzew-
czego: temperatura zasilania (Tz) i temperatura po-
wrotu (Tp). Na wykresie na następnej stronie pokaza-
no wydajności cieplne grzejników: stalowego (kolor 
zielony), aluminiowego (kolor niebieski) i żeliwnego 
(kolor brązowy) przy parametrach instalacji 75/65̊ C 
w zależności od jego długości. Wielkości grzejników 
przyjętych do wykonania wykresu także wzięte zo-
stały na postawie ich podobnych rozmiarów: gru-
bość około 10 cm i wysokość w granicach 550 mm.

Wszyscy producenci urządzeń grzewczych zobligo-
wani są do podawania w swoich materiałach tech-

Stalowy grzejnik p³ytowy Purmo Ventil Compact stanowi idealne wyposa¿enie 
ka¿dej domowej instalacji grzewczej. Wyró¿nia siê ponadczasowym designem. 
Doskonale sprawdzi siê w gabinecie, kuchni czy sypialni.

Purmo Ventil Compact

 

DESIGN
PONADCZASOWY
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nicznych wydajności produktu przy parametrach 
75/65̊ C przy założeniu, że w pomieszczeniu tem-
peratura jest równa 20̊ C (Ti). Dla grzejników alumi-
niowych i żeliwnych wartość ta podawana jest na  
1 człon lub także na 1 m.b. grzejnika.
Zachowując te same założenia pod względem dłu-
gości i wysokości: dla grzejnika stalowego typ 22  
o wysokości 550 mm i długości 1200 mm; dla grzejni-
ka aluminiowego 15 członów o szerokości 80 mm (co 
daje sumarycznie 1200 mm) i wysokości 558 mm; dla 
grzejnika żeliwnego 20 członów o szerokości 60 mm  
(co daje sumarycznie 1200 mm) i wysokości 580 mm, 
można zrobić porównanie pod względem pojemno-
ści wodnej oraz ciężaru grzejnika, nie wliczając wody. 
Dane zostały pokazane w tabeli poniżej.

Niewątpliwą zaletą grzejników aluminiowych jest ich 
ciężar oraz pojemność wodna w stosunku do innych 
porównywanych modeli. Jednakże każdy grzejnik ma 
swoje plusy i minusy. W grzejnikach aluminiowych 
nie można zbytnio „poszaleć” w kwestiach ich gru-
bości, w szczególności gdy podczas doboru mamy 
ograniczenia pod względem długości, ponieważ jest 
to np. jakaś wnęka, w którą należy grzejnik wpaso-
wać. Takich ograniczeń nie ma wsród grzejników sta-
lowych i żeliwnych – mamy do wyboru wiele warian-
tów wśród różnych modeli. 
Drugą rzeczą jest sam materiał. Jak wiadomo grzej-
niki wykonane z stopu aluminium są bardziej po-
datne na uszkodzenia mechaniczne i łatwiej spo-
wodować ich uszkodzenie podczas montażu, jak  
i również podczas dalszej eksploatacji, co z kolei 
praktycznie nie dotyczy grzejników stalowych i że-
liwnych.
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Stalowy Aluminiowy Żeliwny
Pojemność 
wodna [l] 7,32 3,9 16

Ciężar [kg] 36,72 22,5 80
Rettig Heating Sp. z o o.   ul. Przemysłowa 11   44-203 Rybnik 
Oddział w Wałczu   ul. Budowlanych 10   78-600 Wałcz
www.vogelundnoot.com.pl

KATALOG TECHNICZNY
GRZEJNIKI KANAŁOWE INTRATHERM

Połączenie najwyższych wymagań 
technicznych i jakościowych oraz 
doskonałego wzornictwa. 

Grzejniki kolumnowe
Laserline

Prosty design w nowoczesnym stylu

» bogata kolorystyka

» różnorodność wymiarów

» szybki montaż

» perfekcyjne wykonanie

» rewolucyjna technologia 
spawania laserowego

» szeroki wybór mocy 
grzewczej
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Nowoczesne grzejniki płytowe Logatrend są 
standardowo lakierowane w kolorze białym (RAL 
9016), zaś na zamówienie mogą być wykonane we 
wszystkich kolorach palety RAL. Właściwości wszyst-
kich grzejników Logatrend zostały udokumentowa-
ne niemieckim znakiem jakości RAL, a najwyższa ja-
kość wykonania potwierdzona 10-letnim okresem 

gwarancji. Przestrzeganie wymagań jakościowych 
monitorowane jest przez niezależne instytuty ba-
dawcze. Buderus uzyskał certyfikat DIN ISO 9001. 
Certyfikat ten, obejmuje kompletny proces produk-
cji, od projektu, poprzez wytwarzanie i logistykę, aż 
po dystrybucję i gwarantuje użytkownikom odpo-
wiednio wysoką jakość każdego produktu.

Do każdego pomieszczenia

Grzejniki Logatrend występują w dwóch warian-
tach: Plan i Profil. Grzejnik Plan z płaską płytą czo-
łową to rozwiązanie dla wymagających klientów, 
którzy oczekują od grzejnika nie tylko własności 
użytkowych, ale również bardzo nowoczesnego 
wyglądu. Grzejniki Profil to tradycyjne rozwiąza-
nie dla tych, którzy cenią wysoką jakość i oszczęd-
ną pracę systemu grzewczego.
Wszystkie grzejniki występują w trzech wariantach 

Grzejniki Logatrend marki Buderus to nowoczesny design pasujący 
do każdego pomieszczenia. Oferowane są w wielu kolorach  
i rozmiarach. Ich cechy konstrukcyjne zapewniają efektywne 
i oszczędne ogrzewanie. Specjalnie zaprojektowany system 
mocowań, który jest niewidoczny dla użytkownika, zapewnia 
estetyczny wygląd grzejnika. 

Grzejniki Buderus to 
jakość, niezawodność 

i doświadczenie
Jacek adaMiak

http://www.instalreporter.pl
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Buderus dla wszystkich grzejników płytowych Loga-
trend został specjalnie stworzony z uwzględnieniem 
indywidualnych rozwiązań w domu każdego użyt-
kownika. Dla systemu montażu FMS krzywe ściany 
lub inne wymagania instalacyjne nie stanowią żad-
nego problemu. Pozwala on na regulację wysoko-
ści zamontowania grzejnika, stopnia odchylenia od 
ściany oraz ma standardowo wbudowaną blokadę 
podniesienia. Wkładki izolacji akustycznej pozwalają 
zapobiec przenoszeniu hałasu już u samego źródła.
Montaż za pomocą systemu FMS jest nie tylko pro-
sty i bezpieczny, ale dodatkowo elementy mocują-
ce grzejnik są niewidoczne dla użytkownika. Grzej-
nik zawsze wygląda estetycznie i idealnie komponuje 
się z pomieszczeniem.
Wszystkie grzejniki Logatrend dostarczane są w kom-
plecie z mocowaniami oraz niezbędnym wyposaże-
niem takim jak korek i odpowietrznik.
Grzejniki dwu- oraz trzypłytowe dają się obracać  
i głowica termostatyczna może być umieszczona  
z lewej lub prawej strony.

Regulacja

Jednym z najważniejszych elementów grzejnika Lo-
gatrend jest zawór termostatyczny. Jego zdolność 
reagowania decyduje o komforcie ogrzewania oraz 
o efektywności grzejnika. Oszczędne zawory Bude-
rus 1K montowane są seryjnie w grzejnikach typu 
VC oraz VCM.
Zawory termostatyczne regulują temperaturę  
w pomieszczeniu do ustawionej wcześniej warto-
ści. Jeżeli temperatura wzrasta, np. wskutek silniej-
szego nasłonecznienia, to głowica termostatyczna  
Buderus rozpoznaje ocieplanie się pomieszczenia 

i za pomocą zaworu obniża moc grzejnika. Zawo-
ry 1K, współpracując z wysokiej jakości głowicami 
termostatycznymi, reagują w sposób szczególnie 
czuły, a mianowicie uruchamiają regulację już wów-
czas, gdy temperatura w pokoju przekroczy tylko 
o 1°C zadaną wcześniej temperaturę. Konwencjo-
nalne zawory termostatyczne reagują ze znacznym 
opóźnieniem i w tym czasie są jeszcze w połowie 
otwarte. Zamykają się dopiero po przekroczeniu 
temperatury w pokoju o 2°C i w ten sposób tracą 
kosztowną energię cieplną. 
Istotnym warunkiem efektywnej pracy instalacji 
grzewczej jest hydrauliczne zrównoważenie. Wbu-
dowany zawór grzejnikowy fabrycznie ustawiony 
jest w sposób optymalny według wielkości grzejni-
ka i na odpowiednią moc. Grzejniki płytowe Bude-
rus zapewniają nie tylko optymalne ciepło i kom-
fort, ale także maksymalizują wydajność instalacji 
grzewczej, ponieważ mogą zawsze pracować we 
właściwym zakresie. W ten sposób unika się niedo-
grzania lub przegrzania poszczególnych grzejników. 
Hydrauliczne zrównoważenie pozwala również  
w dużej mierze ograniczyć hałas wynikający z ru-
chu wody w instalacji. 

podłączeń: bocznym C, dolnym VC oraz dolnym z wy-
prowadzeniem przyłączy po środku grzejnika VCM. 
Grzejniki Logatrend dostępne są w 5 rozmiarach 

wysokości od 300 do 900 mm, 15 standardowych 
długościach od 400 do 3000 mm oraz 7 typach (10, 
20, 30 – grzejniki higieniczne, 11, 21, 22, 33 grzejni-
ki standardowe).
Zawory grzejnikowe Buderus, fabrycznie zainstalo-
wane w modelach VC i VCM, prezentują nowy design 
oraz stanowią kolejny znak rozpoznawczy marki Bu-
derus. W rezultacie nowe grzejniki płytowe pozwala-
ją zmniejszyć rachunki za ogrzewanie nawet o 11% 
w porównaniu do konwencjonalnych grzejników, 
które nie są wyposażone w indywidualnie dobrane 
wkładki zaworowe.

Łatwy montaż

Grzejniki Logatrend z serii VC oraz VCM mają fabrycz-
nie zamontowany zestaw z zaworem grzejnikowym.
Prawidłowe mocowanie do ściany jest warunkiem 
poprawnego montażu grzejników. System montażu 

Buderus dostarcza zamawiającemu 
wszystko, co jest potrzebne do zapew-
nienia przyjemnego ciepła i komfortu 
w budynku, i to z jednego źródła. Ide-
alnie dopasowane do siebie i efektyw-
nie wyregulowane systemy grzewcze 
pozwalają cieszyć się optymalnie do-
branym ciepłem.

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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z nielicznych metali na powierzchni wewnętrznej, 
którego w naturalny sposób tworzy się ochronna 
warstwa tlenku aluminium. Jedynie zniszczenie 
tej ochronnej warstwy może osłabić wytrzyma-
łość produktu.
Proces produkcji. Wysoką jakość grzejników 
gwarantuje zautomatyzowanie produkcji oraz 
ciągły monitoring na każdym etapie. Poza eta-
pem lakierowania proces produkcyjny obejmu-

je: odlewy ciśnieniowe, polerowanie, zgrzewanie, 
gwintowanie, łączenie pojedynczych elementów  
w zestawy za pomocą nypli i uszczelek oraz pró-
ba szczelności wykonywana przy ciśnieniu 150% 
ciśnienia roboczego.
Gama produktów. W ofercie Fondital znajdują się 
grzejniki standardowe oferowane w handlu w zesta-
wach po 10 elementów. Można je rozkręcać na mniej-
sze zestawy lub łączyć w większe, nie tracąc przy tym 

Charakterystyka grzejników 
aluminiowych

Wysoka jakość stopu. Grzejniki marki Fondital są 
produkowane z wieloskładnikowego stopu EN 1706 
o właściwościach uwzględnionych w normie EN 442-
1:1997. Głównymi składnikami stopu są: aluminium, 
krzem i miedź.
Odporność na korozję. Aluminium jest jednym  

Fondital oferuje kompletną gamę 
grzejników aluminiowych odlewanych 
ciśnieniowo, idealnych do nowych  
i remontowanych obiektów i do pracy 
w niskiej temperaturze. W trosce  
o środowisko, grzejniki Fondital są 
produkowane we Włoszech  
z aluminium wtórnego i zapewniają 
niską bezwładność cieplną oraz 
oszczędność energii. Aby jak najlepiej 
spełnić wszystkie oczekiwania 
użytkowników, ale też instalatorów, 
grzejniki są dostępne w różnych 
modelach, głębokościach  
i rozstawach między osiami.

Nowe modele grzejników 
aluminiowych Fondital

Rozwiązania patentowe

Jerzy luc

1

2
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mentów złączkami gwintowanymi.
• Idealne wykończenie oparte na dwuetapowym ma-
lowaniu pozwalające na łatwe utrzymanie w czysto-
ści. Pierwsza warstwa lakieru jest nakładana meto-
dą anaforezy, która gwarantuje całkowitą ochronę. 
Natomiast druga warstwa nakładana metodą prosz-
kową zapewniającą wyjątkową estetykę.
• Pełna gama wielkości i wydajności ułatwiająca zna-
lezienie optymalnego rozwiązania w fazie projekto-
wania, instalacji i użytkowania.
• Wysoka trwałość eksploatacyjna w instalacjach 
wykonanych ze stali, tworzyw sztucznych i miedzi.

Gwarancja
Grzejniki marki Fondital są objęte 10-letnią gwaran-
cją na wady fabryczne, pod warunkiem poprawności 

wykonania, z zachowaniem norm i przepisów doty-
czących warunków montażu, użytkowania i prawidło-
wej konserwacji.

gwarancji na połączenia fabryczne. Oprócz grzejni-
ków standardowych są do dyspozycji grzejniki de-
koracyjne do pokoi i łazienek.

Nowe rozwiązania technologiczne 
patentowe 

W nowych modelach grzejników zastosowane zosta-
ło odpowiednie ułożenie otworów i piór (rys. 2).  
Rozwiązanie to umożliwia zwiększenie konwekcyj-
nej wymiany ciepła.
Następna opatentowana nowość dotyczy korka 
(rys. 3, 4, 5). Dzięki zgrzewaniu termoelektryczne-
mu aluminium obecne w połączeniu między korkiem  
a grzejnikiem jest jednorodnym materiałem perfek-
cyjnie zintegrowanym z grzejnikiem.
Proces zgrzewania termoelektrycznego zachodzi  
w kontrolowanej temperaturze, dzięki czemu unika 
się formowania szorstkich powierzchni oraz pozo-
stałości po spawaniu. Rezultatem jest grzejnik, któ-
ry jest w 100% jednorodnym blokiem aluminiowym, 
jeszcze bardziej wytrzymały i niezawodny.

Pozostałe korzyści zastosowanej technologii:
· brak osadów zanieczyszczeń w korku;
· brak pozostałości po spawaniu w komorze wodnej 
grzejnika;
· bardziej estetyczne rozwiązanie;
· większa wytrzymałość mechaniczna;
· proces ekologiczny z odzyskiem materiału.

Cechy wspólne dla wszystkich 
grzejników aluminiowych Fondital

• Wytrzymałość i trwałość, połączone z niewielkimi 
gabarytami zewnętrznymi i niewielką masą. Ciśnie-
nie robocze do 16 bar.
• Wysoka wydajność: aluminium emituje ciepło już 
przy niskiej temperaturze czynnika grzewczego przez 
co następuje redukcja strat ciepła w trakcie nagrze-
wania.
• Wysoki komfort użytkowania zapewniony przez 
emisję cieplną poprzez promieniowanie i kon-
wekcję.
• Wyjątkowa estetyka łącząca elegancję grzejnika 
panelowego z wszechstronnością grzejnika segmen-
towego, pozwalającego na praktyczny montaż ele-

Nowe modele grzejników i ich dane techniczne

• Nazwy handlowe modeli grzejników Fondital 
(rys. 1): EXCELSO A3, EXPERTO A3, MYTICO A3, 
BIG B3, DESIDERYO B3, EXCLUSIVO B3, MASTER 
B3, CALIDOR SUPER B4, BLITZ SUPER B4, EXTRA-
THERM SERIR SUPER B4.

• Wysokość rozstawu w osiach: 350, 500, 600, 700, 
800 mm (pełna gama wysokości tylko dla modeli B4.

• Głębokość: 97 mm.

• Średnica przyłączy: G1″.

• Szerokość jednego elementu: 80 mm.

• Ciśnienie robocze: 16 bar, testowe: 24 bar,
rozerwania: 60 bar.

• Moc cieplna przy Δt = 50K [W/element], dla roz-
stawu między osiami 500 mm: 98 W (modele A3), 
115 W (modele B3) i 125 W (modele B4).

Fondital Service Polska sp. z o.o.
Biuro handlowe:
ul. Przemysłowa 7a, 32-050 Skawina 
tel. 12 256 27 60, www.fondital.it/pl
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Potwierdzenie efektywności: 
znak jakości ECO

Dzięki dużej mocy cieplnej grzejniki płytowe COSMO 
noszą znak jakości ECO (Renewable Energy COmpati-
ble), który potwierdza ich kompatybilność ze wszyst-
kimi (odnawialnymi) źródłami energii. Znak ten gwa-
rantuje, że niezależnie od stosowanego źródła ciepła 
(pompa ciepła, system solarny, biomasa, ogrzewa-
nie lokalne lub zdalaczynne, drewno, olej lub gaz), 
zapewniony jest komfort termiczny w pomieszcze-
niach mieszkalnych, które są ogrzewane w sposób 
efektywny energetycznie, niezawodny i elastyczny.

COSMO T6 – kompatybilny 
ze wszystkimi źródłami ciepła

W przypadku nowych budynków z pompą ciepła po-
wszechne jest ogrzewanie podłogowe, jednak również 
stosowanie grzejników może dawać doskonałe efek-
ty: grzejniki płytowe COSMO udowadniają, że również  
w przypadku niskiej temperatury zasilania – nawet 
poniżej 45 °C – możliwe jest bezproblemowe osią-
gnięcie efektywnej wymiany ciepła i komfortu ter-
micznego. 
Kompatybilność grzejników płytowych COSMO ze 
wszystkimi (odnawialnymi) źródłami energii pozwa-
la na elastyczność przy wyborze źródła ciepła. Prze-
prowadzony test oraz liczne pomiary pokazują, że 
można je eksploatować także przy najniższej tempe-
raturze zasilania. Możliwa jest zarówno współpraca 
grzejnika z pompą ciepła, jak i praca z systemem so-
larnym, z kotłami na biomasę, gaz, olej, oraz ogrze-
waniem zdalaczynnym. Testy wykazały, że grzejni-
ki płytowe COSMO T6 idealnie nadają się do pracy 
w zakresie temperatury zasilania od 35 do 90°C, speł-
niając przy tym wszystkie kryteria komfortu. Systemy 
ogrzewania podłogowego zdecydowanie nie wyka-
zują kompatybilności z wysokimi temperaturami za-
silania. Osiągnięcie szerokiego spektrum mocy przy 
danej temperaturze zasilania jest możliwe tylko dzię-

ki temu, że grzejniki płytowe COSMO stanowią wy-
soce efektywny, wydajny system oddawania ciepła. 
Badania wykazały, że zastosowanie grzejników pły-
towych COSMO w budynku po termomodernizacji 
oraz po zaizolowaniu przewodów wciąż oferuje po-
tencjał oszczędności w wysokości do 8% – pokazu-
je to, jak ważny jest udział oddawania ciepła w su-
marycznej efektywności energetycznej. Wymiana 
starych grzejników żeberkowych na grzejniki pły-
towe daje w przypadku różnych badanych budyn-
ków oraz systemów grzewczych średnio nawet 15% 

Celem firmy Vogel&Noot zawsze było projektowanie urządzeń grzewczych  
o najwyższej mocy cieplnej i kompatybilności tak, aby transport energii grzejnej  
z każdego źródła na miejsce przeznaczenia mógł odbywać się w najbardziej 
efektywny sposób. Dzięki temu nowoczesne grzejniki płytowe T6 mają nie tylko  
dużą mocą cieplną, ale także wiele innych zalet. 

Grzejniki COSMO T6 
– kurs na ECO

lidia Bohdanowicz

Dr Norbert Adam 
Prof. Michael Graf

Mgr Markus Hörtner
Prof. Richard Krotil

Wyniki testów komfortu, kompatybilności z różnymi źródłami ciepła i efektywności energetycznej

COSMO T6 – szereg zalet

- kompatybilność ze 
wszystkimi systema-
mi grzewczymi,
- podłączenie środkowe 
– elastyczne rozwiązanie mon-
tażu na ścianie grzejnika z za-
wieszkami,
- zmienność stron – zawór ter-
mostatyczny w każdym momen-
cie nawet po zamontowaniu grzejnika można 
zamienić stronami z lewej na prawą i odwrot-
nie, bez obracania samego grzejnika
- zmienność typów – jednolity odstęp przy-
łącza grzejnika do ściany we wszystkich wie-
lopłytowych grzejnikach (w grzejniku jed-
nopłytowym po użyciu specjalnej zawieszki 
ściennej),
- zmienność wielkości – zmiana długości i wy-
sokości możliwa jest zawsze, także w okre-
sie późniejszym; pozycja przyłącza pozosta-
je ta sama,
- perfekcyjny montaż wstępny – położenie 
instalacji i jej sprawdzenie jest możliwe bez 
użycia grzejnika
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59s t r.0 8 / 2 0 1 7
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

oszczędności energii rocznie. W przypadku przesta-
rzałych systemów grzewczych potencjał oszczędno-
ści wzrasta: w budynku po termomodernizacji, który 
nie ma zaizolowanych przewodów, w wyniku mniej-

szych strat w zasobniku i przy dystrybucji ciepła wy-
nikających z niższej temperatury na zasilaniu, możli-
wa oszczędność energii może wynieść nawet 40%.

Testy grzejników COSMO T6

Komfort termiczny zapewniany w różnych stanach ro-
boczych grzejników nie był dotychczas przez żadne-
go z producentów w należyty sposób uwzględniany  
i udokumentowany liczbami. Dotąd jedynymi kry-

teriami wyboru były parametry mocy cieplnej oraz 
wzornictwo. W niezależnym badaniu poczucia kom-
fortu, przeprowadzonym przez Wyższą Szkołę Zawo-
dową FHS Burgenland w Austrii, testom porównaw-
czym poddano kilka produktów markowych, jeden 
produkt dyskontowy oraz stary grzejnik żeberkowy. 
Studium opisuje znaczne zróżnicowanie wpływu da-
nego modelu grzejnika na komfort termiczny. Zarów-
no podczas dynamicznej pracy przy nagrzewaniu, 
jak i w trakcie pracy statycznej, grzejnik T6 osiągnął 
najlepsze wyniki.
Pomiary zostały przeprowadzone w kabinie klima-
tycznej z możliwością uprzedniego zdefiniowania 
parametrów otoczenia tak, aby wszystkie grzejniki 
były badane w tych samych, powtarzalnych warun-
kach. Celem badania było porównanie pięciu pro-
duktów w „rzeczywistych warunkach pracy”. Pod-
stawowym badanym parametrem był dynamiczny 
proces nagrzewania po symulowanym (nocnym) ob-
niżeniu temperatury. Badano grzejniki w rozmiarze 
600x1000 mm. Zastosowano dwupłytowe typy grzej-
ników. Grzejniki zostały nastawione na równy prze-
pływ wody. Badano moce cieplne (według danych 
producentów) dla temperatury: 75/65/20°C. 
Po uwzględnieniu wszystkich pomiarów przepro-
wadzonych w ramach testu, poszczególne mode-
le grzejników sklasyfikowano w sposób pokazany  
w tabeli, przy czym grzejnik T6 osiągnął najlepsze 
wyniki (skala ocen: najlepszy wynik = 4 punkty, naj-
gorszy = 0 punktów).
Model grzejnika 1: grzejnik COSMO T6, podłączenie 
środkowe, przepływ równoległy przez stronę przed-
nią i tylną.

Model grzejnika 2: grzejnik płytowy markowego pro-
ducenta, podłączenie środkowe, szeregowe połą-
czenie płyt.
Model grzejnika 3: grzejnik płytowy markowego pro-
ducenta, podłączenie jednostronne, przepływ rów-
noległy przez stronę przednią i tylną.
Model grzejnika 4: grzejnik dyskontowy z marketu 
budowlanego, podłączenie jednostronne, przepływ 
równoległy przez stronę przednią i tylną.
Model grzejnika 5: 30-letni grzejnik żeberkowy.

13

Model 1 = T6 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5

Temperatura na powierzchni podczas nagrzewania 3 4 3 3 2

Statyczna temperatura na powierzchni 4 4 4 4 2

Moc cieplna w trybie nagrzewania 3 2 4 3 3

Czas nagrzewania po obniżeniu nocnym 4 3 3 1 2

Komfort 4 2 2 4 1

Suma 18/20 15/20 16/20 15/20 10/20

Źródło: FHS Burgenland
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Test:  Komfort  termiczny

* PPD – (Predicted Percentage of Dissatisfied = oczekiwany odsetek niezadowolonych z warunków cieplnych panujących w pomieszczeniu) jest globalnym wskaźnikiem opisującym 
komfort termiczny. Im niższa jest wartość wskaźnika PPD, tym większy jest komfort termiczny.

Pomiary temperatury powietrza, temperatury promieniowania, wilgotności i prędkości 
powietrza oraz przeprowadzone na ich podstawie obliczenia wskaźnika PPD dostarczyły 
następujących krzywych dla czasu 1 godziny
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dardowym nie wolno stosować w pomieszczeniach 
o podwyższonej wilgotności (nie dotyczy grzejników 
płytowych ocynkowanych). 

Podłączenie
Sposób podłączenia grzejnika do instalacji central-
nego ogrzewania jest jednym z najważniejszych ele-

mentów, na który należy zwrócić uwagę projektu-
jąc instalację grzewczą. Od niego w dużej mierze 
zależy wybór grzejnika oraz ogólne wrażenie este-
tyczne instalacji. Grzejniki płytowe marki PURMO 
oferowane są w trzech wariantach podłączeń. Naj-
częściej stosowanym jest podłączenie boczne, któ-
re sprawdza się doskonale przy wymianie starych 

Grzejniki płytowe PURMO są przeznaczone do 
ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych, biurowych oraz 
usługowych. Doskonale sprawdzą się zarówno w no-
woczesnych, jak i klasycznie urządzonych domach, za-
pewniając oryginalny i estetyczny wygląd. Produkowa-
ne są z wysokiej jakości stali i mają doskonałe 
zabezpieczenie powierzchni. Szeroka oferta grzejników 
płytowych marki PURMO pozwala na zakup profesjo-
nalnych urządzeń grzewczych, doskonale wpisujących 
się w indywidualną stylistykę każdego wnętrza.
Grzejniki płytowe PURMO dostępne są w wielu ty-
pach i rozmiarach zarówno w wersji profilowanej, 
gładkiej, jak i z delikatnymi przetłoczeniami. W wersji 
specjalnej grzejniki mogą być stosowane w obiektach 
o podwyższonych wymaganiach higienicznych. Uni-
wersalny styl tych urządzeń oraz możliwość wyboru 
dowolnego koloru spośród 71 kolorów z palety RAL 
lub specjalnych sprawia, że grzejniki PURMO spełnią 
oczekiwania nawet bardzo wymagającego klienta.

Zastosowanie
Przeznaczone są do pracy w pompowych instala-
cjach centralnego ogrzewania jednorurowych i dwu-
rurowych. Grzejników płytowych w wykonaniu stan-

Wybór ogrzewania domu czy mieszkania to kluczowa decyzja, którą należy podjąć 
jeszcze na etapie planowania budowy. Warto podkreślić, że system grzewczy 
powinien być trwały, wyróżniać się niskimi kosztami eksploatacji, a także zapewnić 
nam jak najwyższy komfort cieplny. Dlatego też warto dokonywać zakupu 
produktów wyróżniających się funkcjonalnością oraz wysoką jakością techniczną.

Purmo – ogrzewanie 
w dobrym stylu

Zalety grzejników 
płytowych PURMO

• wysoka jakość: doskonała powłoka 
lakiernicza nakładana w wieloetapowym 
procesie produkcji – malowanie 
podkładowe metodą kataforezy drugiej 
generacji KTL II, malowanie gruntowe, 
nanoszenie farby proszkowej metodą 
elektrostatyczną, polimeryzacja 
(utwardzanie)
• 10-letni okres gwarancji
• szeroki asortyment: łatwy dobór grzejnika 
do indywidualnych potrzeb
• możliwość wyboru koloru z palety kolorów 
RAL i kolorów specjalnych
• szeroko rozwinięta sieć sprzedaży – ponad 
250 autoryzowanych dealerów
• praca w szerokim zakresie temperatury
• możliwość pracy w instalacjach 
niskotemperaturowych – zapewnia wysoką 
efektywność przy niskiej temperaturze 
czynnika grzewczego
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grzejników żeliwnych na grzejniki płytowe, gdyż nie 
wymaga znacznych przeróbek istniejącej już insta-
lacji. Drugim, najbardziej rozpowszechnionym, jest 
podłączenie od dołu. Stosuje się je w nowym bu-
downictwie mieszkaniowym, usługowym oraz biu-
rowym, gdzie istotną sprawą jest estetyczne ukrycie 
rurek zasilających i powrotnych. Trzecim rozwiąza-

niem jest podłączenie środkowe dolne, które cie-
szy się popularnością wśród instalatorów z branży 
budownictwa jednorodzinnego.

Grzejniki w wersji 200 mm 
Grzejniki w wysokości 200 mm to dodatkowa możliwość 
dla właścicieli mieszkań z dużymi przeszkleniami czy nie-
typowymi wymiarami ścian. To również doskonałe roz-
wiązanie dla wszystkich, którzy chcą zaaranżować prze-
strzeń sypialni, jadalni bądź salonu indywidualnie,  
w subtelny i minimalistyczny sposób. Nałożenie gład-
kiej płyty na profilowaną , pozwala na uzyskanie este-
tycznego wykończenia standarowego grzejnika. Na 
przykład model Plan Ventil Compact D wyposażony 
jest w gładką płytę zarówno z przodu, jak i z tyłu grzej-
nika. Dla zachowania walorów dekoracyjnych przezna-
czony jest do montażu na stojakach podłogowych.

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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ELEKTRA wznawia promocję pakietów MD Pack

Powróciła popularna promocja pakietów MD Pack skła-
dających się z jednostronnie zasilanych mat grzejnych 
ELEKTRA MD oraz najnowszego modelu regulatorów 
temperatury ELEKTRA ELR20. Maty grzejne ELEKTRA  
z regulatorem w zestawie umożliwiają szybką instalację 
ogrzewania podłogowego, a ceny zestawów do 35% ta-
niej zachęcają do zakupu.
Maty grzejne ELEKTRA MD występują w dwóch zakre-
sach mocy: 100 W/m2 i 160 W/m2 . ELEKTRA ELR 20 wy-
stępujący w pakietach to programowalny, elektronicz-
ny regulator do montażu podtynkowego z niezależnie 
programowanym czasem i temperaturą dla sześciu zda-
rzeń w ciągu doby. Wyposażony jest w bardzo duży (2,9”), 
czytelny wyświetlacz LCD oraz wygodne, dobrze ozna-
kowane klawisze ułatwiające programowanie i kontro-

lowanie pracy regulatora.
Ceny pakietów i szczegóły promocji tutaj

Kotły TOPTEN 2017 – składanie wniosków  
już tylko do 31 sierpnia

Konkurs Topten trwa. To już szósta edycja konkursu dla 
producentów kotłów na paliwa stałe.
Celem Konkursu jest promowanie w Polsce, a także poza 
jej granicami, najbardziej efektywnych energetycznie  
i jednocześnie najmniej obciążających środowisko urzą-
dzeń wytwarzających ciepło użytkowe z paliw stałych 
(kotłów grzewczych małej mocy). W tej edycji rozszerzo-
no zakres mocy kotłów grzewczych – z 25 kW do 50 kW.
Termin składania wniosków rozpoczął się 1 marca i trwa 
do 31 sierpnia 2017 r.
Lista najlepszych kotłów wyłonionych zgodnie z „Za-
sadami. Kryteriami wyboru TOPTEN” zostanie opubli-
kowana na stronie Topten w zakładce Kotły grzewcze. 
Zostanie także opublikowana lista wszystkich kotłów 
opalanych paliwami stałymi – węglem i stałymi biopa-

liwami pochodzenia drzewnego spełniających wymaga-
nia klasy 5, zgodnie z normą PN EN 303-5:2012 zgłoszo-
nych do Konkursu. Lista tych kotłów jest uzupełniana 
systematycznie po wpłynięciu dokumentów i dostęp-
na na www.kotlyna5.pl.
Uczestnikami Konkursu mogą być producenci oraz dys-
trybutorzy kotłów opalanych paliwami stałymi o mocy 
do 50 kW przeznaczonych do instalowania w budow-
nictwie indywidualnym i komunalnym.
Więcej

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2017/08/MD-Pack.pdf
http://topten.info.pl/index.php?page=konkurs_-_kotly_topten_2017
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Mniejsza średnica
Najważniejszą zaletą uszczelnienia powierzchniowe-
go jest brak zmniejszania średnicy przez o-ring oraz 
korzystna dla przepływu geometria wszystkich punk-
tów zmiany kierunku. W przypadku standardowych 
złączek zaprasowywanych do rur wielowarstwowych 
z mosiądzu lub tworzywa sztucznego istnieją prosto-
kątne zmiany kierunku przepływu oraz mocne zwę-
żenia przekroju z powodu o-ringów, które powodu-
ją duże straty ciśnienia.
Miejsca zmiany kierunku przepływu w korpusie pod-
stawowym złączek Viega Smartpress ze stali nie-
rdzewnej lub brązu mają kształt optymalny dla prze-
pływu. Złączki te mają bardzo niskie współczynniki 
oporu miejscowego, znacznie poniżej wartości złą-
czek standardowych.
Dzięki niewielkim oporom hydraulicznym już na eta-
pie projektowania instalacji sanitarnej można przyjąć 
mniejszą średnicę przewodów i złączek. Pozwala to 
na obniżenie kosztów materiałów. Dodatkowo dzię-
ki mniejszej średnicy można zagwarantować krótki 
czas oczekiwania na ciepłą wodę po odkręceniu kur-
ka oraz większe rezerwy przy szczytowym zużyciu.

Wysokiej klasy rura zapewniająca łatwe układanie
Należąca do systemu Viega Smartpress rura wielowar-
stwowa jest dostępna w średnicach od 16 do 63 mm.  

Składa się z rury bazowej PE-Xc, powłoki aluminiowej 
i płaszcza PE-Xc. Taka konstrukcja zapewnia wyso-
ką stabilność, niezawodną szczelność tlenową oraz 
wysoką odporność na obciążenia przy łatwym ukła-
daniu z rolki. Te wytrzymałe rury są produkowane 
w zakładzie Viega w bawarskim Niederwinkling. Za-
kład ten specjalizuje się w produkcji rur z tworzyw 
sztucznych. 

Do instalacji sanitarnych i grzewczych
Rury wielowarstwowe Viega Smartpress wolno sto-
sować w instalacjach wody użytkowej i instalacjach 
grzewczych. 
W instalacjach wody użytkowej system instalacyjny 
Viega Smartpress o zoptymalizowanym przepływie 
zapewnia wysoki komfort użytkowania przy wyso-

kich ilościach poboru wody. Z drugiej strony takie in-
stalacje przyczyniają się do zachowania jakości wody 
użytkowej: mniejsza średnica systemu instalacyjnego 
wspiera regularną wymianę wody. Znacznie zmniej-
sza to niebezpieczeństwo stagnacji.
Do instalacji grzewczych już w momencie wprowa-
dzenia systemu Viega Smartpress na rynek dostępne 
są liczne praktyczne wersje podłączenia i elementy 
zapewniające łatwy i szybki montaż. Oferta obejmu-
je między innymi bardzo ekonomiczne bloki przyłą-
czeniowe do grzejników oraz przewody w otulinie.

Do zaprasowywania innowacyjnych złączek Viega 
Smartpress stosuje się zaciskarki Viega w połącze-
niu z dostosowanymi do systemu szczękami zaci-
skowymi.

Innowacyjne złączki Viega Smartpress stanowią duży skok w rozwoju dla rur wielowarstwowych: złączki zaprasowywane ze stali 
nierdzewnej i brązu nie mają o-ringów, lecz korpusy oporowe z PPSU odporne na duże obciążenia. Założona na nie rura zapewnia 
po zaprasowaniu uszczelnienie na całej powierzchni. Ułatwia to montaż, bowiem bezpośrednio po docięciu na rurę można założyć 
złączkę i zaprasować. Nie ma konieczności usuwania zadziorów, kalibrowania ani poszerzania rur wielowarstwowych. 

Złączki Viega Smartpress bez o-ringów
Szybszy i bardziej ekonomiczny montaż rur wielowarstwowych

Złączki Viega Smartpress ze stali nierdzewnej lub 
brązu (tutaj na przekroju) mają w przeciwieństwie 
do standardowych złączek zaprasowywanych do rur 
wielowarstwowych optymalną geometrię przepływu  
i nie wymagają stosowania o-ringów

Złączki Viega Smartpress mają charakterystyczny dla 
wszystkich złączek Viega profil SC-Contur, który zapewnia 
natychmiastową widoczność niezaprasowanego 
połączenia

Na ilustracji widać, jak korzystny przepływ zapewniają 
złączki Viega Smartpress (po lewej) w porównaniu ze 
zwyczajną złączką z tworzywa sztucznego lub mosiądzu

http://www.instalreporter.pl
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Druki zgłoszenia dostępne są w starostwie powiato-
wym oraz na stronach producentów oczyszczalni. Do 
montażu przydomowej oczyszczalni ścieków moż-
na przystąpić, jeśli w terminie 30 dni od dnia zgło-
szenia, właściwy organ nie wniesie w drodze decyzji 
sprzeciwu i nie później niż po upływie dwóch lat od 
określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. 
Podstawą prawną zobowiązującą do przeprowadze-
nia badań podłoża gruntowego jest natomiast roz-
porządzenie2 w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz.U. nr 81, poz. 463), ale co istotne – obiektów, któ-
re wymagają pozwolenia budowlanego i nie zaliczy-
my do nich typowych przydomowych oczyszczalni, 
czyli o wydajności do 7,50 m3 na dobę. 

W zależności od rodzaju projektowanego obiektu – 
tzw. kategorii geotechnicznej obiektu i złożoności 
budowy geologicznej terenu, rozporządzenie okre-
śla, jaki jest zakres badań oraz rodzaj dokumenta-
cji, który należy wykonać. 

Warunki gruntowe w zależności od stopnia ich 
skomplikowania dzieli się na:
- proste – warstwy gruntów jednorodnych, nieobej-
mujących mineralnych gruntów słabonośnych, grun-
tów organicznych i nasypów niekontrolowanych, przy 
zwierciadle wody poniżej projektowanego poziomu 
posadowienia oraz braku występowania niekorzyst-
nych zjawisk geologicznych;
- złożone – warstwy gruntów niejednorodnych, 

Brak właściwego uregulowania 
prawnego badań gruntowo-wodnych  
dla przydomowych oczyszczalni ścieków

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków nie 
wymaga pozwolenia na budowę, a jedynie zgłosze-
nia, o czym mówi „Prawo budowlane” art. 29 ust. 3  
„1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa: (…) 
indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków 
o wydajności do 7,50 m3 na dobę”.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków wymagają jedy-
nie zgłoszenia w starostwie powiatowym. 
Zgłoszenie takie powinno zawierać: 
- rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowla-
nych, 
- termin rozpoczęcia robót budowlanych, 
- oświadczenie o posiadanym prawie do dyspono-
wania nieruchomością na cele budowlane, 
- projekt przydomowej oczyszczalni ścieków,
- deklarację właściwości użytkowych oczyszczalni. 

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków jest alternatywnym rozwiązaniem 
odprowadzenia ścieków pochodzących z gospodarstw domowych położonych na 
terenach nieskanalizowanych i z pewnością w odniesieniu do zbiorników szambowych 
– jedynym rozsądnym. Zasadność i możliwość montażu przydomowej oczyszczalni na 
działce powinien jednak potwierdzić szereg formalności wynikających z odpowiednich 
aktów prawnych, dotyczący chociażby usytuowania1 urządzenia od granicy działki – 
2 m, studni wody pitnej – 30 m, drzew czy krzewów – 3 m. Po ich spełnieniu należy 
wziąć jeszcze pod uwagę, że zastosowanie przydomowej oczyszczalni zależy 
w głównej mierze od warunków gruntowo-wodnych działki przeznaczonej pod 
inwestycję. Etap często pomijany na placu budowy, a z punktu widzenia przyszłej, 
prawidłowej, bezawaryjnej eksploatacji przydomowej oczyszczalni – najważniejszy. 
Dopiero bowiem po analizie warunków terenowych (rodzaju gruntu, obecności 
wód gruntowych), można ostatecznie podjąć decyzję o budowie oczyszczalni oraz 
przystąpić do wyboru producenta i rodzaju urządzenia. 

Rozpoznawanie warunków 
gruntowo-wodnych  
pod budowę POŚ

JuStyna PytkowSka

Wykop pod przydomową oczyszczalnię

1 rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami i poprawkami

2 rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.  
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych

http://www.instalreporter.pl
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oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 
dla środowiska wodnego. Według § 11 ust. 5 tego 
rozporządzenia: „Ścieki pochodzące z własnego go-
spodarstwa domowego lub rolnego mogą być wpro-
wadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowiące-
go własność wprowadzającego, jeżeli spełnione są 
łącznie przed wszystkim następujące warunki: 
1) ilość ścieków nie przekracza 5,0 m3 na dobę, 
2) miejsce wprowadzania ścieków oddzielone jest 
warstwą gruntu o miąższości, co najmniej 1,5 m od 
najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego 
wód podziemnych”.
I właśnie na tej podstawie w celu uniknięcia błędu 
posadowienia, żaden szanujący się instalator nie po-
dejmie się budowy przydomowej oczyszczalni ście-
ków bez znajomości rodzaju lokalnego podłoża, czy 
jest korzystne dla posadowienia zbiornika (np. grun-
ty nieprzepuszczalne – gliny). 
Te czynniki w sposób istotny wpływają na zakres 
robót i wybór modelu oczyszczalni lub w ogó-
le wykluczają możliwość jej zastosowania. Wy-
sokość zwierciadła wody gruntowej (jeśli jest)  
w dalszej kolejności decyduje o rodzaju odbiorni-
ka ścieku oczyszczonego (np. drenaż, kopiec filtra-
cyjny, studnia chłonna).

Badanie warunków gruntowo-
wodnych pod przydomową 
oczyszczalnię 

Przez specjalistę
Ocenę przepuszczalności gruntu należy standardo-
wo powierzyć fachowcowi – specjaliście geologowi/
geotechnikowi. 
Geolog w trakcie prowadzenia wierceń, wyko-
nuje badania makroskopowe gruntów oraz po-
biera próbkę gruntu do badań laboratoryjnych. 
W laboratorium przeprowadza się analizę sitową prób-
ki oraz oblicza prędkość przepływu wody przez grunt 
(współczynnik filtracji). W niektórych przypadkach 
badanie prędkości wsiąkania wody w grunt również 

przeprowadza się w terenie, dokładnie w miejscu lo-
kalizacji drenażu lub studni, wykonując tzw. „test per-
kolacyjny”. Wyniki badań opracowywane są w formie 
„Opinii o warunkach hydrogeologicznych”.

Samodzielnie 
Samodzielnie można przeprowadzić wyłącznie 
wcześniej wspomniany test perkolacyjny. Zakres 
czynności nie jest skomplikowany, a do oceny pod 
budowę POŚ zupełnie wystarczający.
„Badanie” podłoża polega na wykonaniu co naj-
mniej dwóch otworów badawczych do głębokości 
3 m poniżej powierzchni terenu. Jeden z otworów 
lokalizowany jest w miejscu projektowanego zbior-
nika oczyszczalni, drugi w obrębie poletka drenażu 
rozsączającego lub studni chłonnej.
1. Wykonujemy wykop nr 1. 
2. Na dnie wykopu robimy dołek o wymiarach 30 cm  
na 30 cm i głębokości około 15 cm (z wykopu po-
winna zostać usunięta cała luźna ziemia, ściany 
wykopu nie powinny być równe, szerokość w gór-
nej części wykopu nie powinna być większa niż  
30 cm, a szerokość dolnej części powinna być więk-
sza niż 10 cm).

zmiennych, obejmujących mineralne grunty słabo-
nośne, grunty organiczne i nasypy niekontrolowane, 
przy zwierciadle wód gruntowych w poziomie pro-
jektowanego posadawiania i powyżej tego poziomu 
oraz przy braku występowania niekorzystnych zja-
wisk geologicznych;
- skomplikowane – warstwy gruntów objętych wy-
stępowaniem niekorzystnych zjawisk geologicznych, 
zwłaszcza zjawisk i form krasowych, osuwiskowych, 
na obszarach szkód górniczych, w obszarach dolin  
i delt rzek oraz na obszarach morskich.

Kategorie geotechniczne obiektu przedstawiają się  
następująco:
- pierwsza kategoria geotechniczna (zakres badań 
geotechnicznych może być ograniczony do wierceń 
i sondowań oraz określenia rodzaju gruntu na pod-
stawie analizy makroskopowej)
a) 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i go-
spodarcze,
b) ściany oporowe i rozparcia wykopów, jeżeli różni-
ca poziomów nie przekracza 2,0 m,
c) wykopy do głębokości 1,2 m i nasypy budowla-
ne do wysokości 3,0 m wykonywane w szczególno-
ści przy budowie dróg, pracach drenażowych oraz 
układaniu rurociągów;
- druga kategoria geotechniczna
a) fundamenty bezpośrednie lub głębokie,
b) ściany oporowe lub inne konstrukcje oporowe (…) 
utrzymujące grunt lub wodę,
c) wykopy, nasypy budowlane (…) oraz inne budow-
le ziemne,
d) przyczółki i filary mostowe oraz nabrzeża,
e) kotwy gruntowe i inne systemy kotwiące;
- trzecia kategoria geotechniczna (wymagana do-
kumentacja geologiczno-inżynierska)
a) obiekty budowlane posadawiane w skompliko-
wanych warunkach gruntowych,
b) nietypowe obiekty budowlane, których wykona-
nie lub użytkowanie może stwarzać poważne za-
grożenie dla użytkowników, takie jak: obiekty ener-

getyki, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne 
i inne budowle hydrotechniczne o wysokości pię-
trzenia powyżej 5,0 m, budowle stoczniowe, wyspy 
morskie i platformy wiertnicze oraz inne skompliko-
wane budowle morskie,
c) obiekty budowlane zaliczane do inwestycji mogą-
cych zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
d) budynki wysokościowe projektowane w istnieją-
cej zabudowie miejskiej,
e) obiekty wysokie, których głębokość posadawiania 
bezpośredniego przekracza 5,0 m lub które zawierają 
więcej niż jedną kondygnację zagłębioną w gruncie,
f) tunele w twardych i niespękanych skałach, w wa-
runkach niewymagających specjalnej szczelności,
g) obiekty infrastruktury krytycznej,
h) obiekty zabytkowe i monumentalne.

Rozpatrujemy kategorię pierwszą – 
dla domów jednorodzinnych

Każdy nowo powstały dom zgodnie z rozporządze-
niem2 podlega zatem konieczności wykonania ba-
dań geotechnicznych. Uzyskanie takiej wiedzy jest 
niezbędne, aby projektowany fundament został do-
stosowany do podłoża gruntowego, na którym bu-
dynek będzie posadowiony (dla równomiernego 
osiadania budynku, w tym uniknięcia poważnych 
spękań ścian oraz pozwala określić możliwość wy-
konania podpiwniczenia, jak również zastosowania 
przydomowej oczyszczalni ścieków, jeśli teren nie 
jest skanalizowany. 
Niestety rozporządzenie2 dotyczące sporządzania 
badań gruntowo-wodnych dla domów jednorodzin-
nych funkcjonuje dopiero od roku 2012, stąd właści-
ciele budynków istniejących przed tą datą, którzy 
obecnie planują wymianę szamba na rzecz przydo-
mowych oczyszczalni, nie robią badań gruntowo-
-wodnych. Osobiście uważam, że obowiązek badań 
gruntowych regulują od dawna inne przepisy – roz-
porządzenia3 w sprawie warunków, jakie należy speł-
nić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi 

Dołek do testu perkolacyjnego

3 rozporządzenie ministra środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi 
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (najnowsze z dnia 18 listopada 2014 r.)
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3. Przed przystąpieniem do pomiaru dół należy na-
wilżyć, wykop testowy zalewamy wodą i utrzymuje-
my go w tym stanie do momentu, aż woda w wyko-
pie nie wsiąknie w czasie krótszym niż 10 minut (ilość 
wody niezbędnej do tego celu zależy od rodzaju gle-
by i pory roku).
4. Właściwy test perkolacyjny – zalewamy dołek wodą 
w ilości 12,5 l, tak aby wysokość słupa wody wynosiła 
około 13,9 cm i mierzymy czas jaki jest potrzebny na 
obniżenie się poziomu wody o 1 cm lub wchłonięcie się 
całej objętości wody (w zależności od pomierzonych 
wartości, klasę przepuszczalności gruntu określa się na 
podstawie współczynnika filtracji gruntu otrzymanego 
na podstawie zmierzonego czasu wsiąkania wody).
5. Aby zweryfikować poprawność pomiaru i wyeli-
minować ewentualny błąd, należy wykonać co naj-
mniej 3 pomiary i obliczyć z nich średnią, otrzyma-
ny wynik można porównać z tabelą:

Najlepszymi własnościami charakteryzują się grun-
ty A i B. Dla gruntów kategorii C zaleca się wybrać 
już inny sposób oczyszczania ścieków. Kategorii D 
do budowy oczyszczalni i drenażu w ogóle nie bie-
rzemy pod uwagę!
Rys. opracowania własne autora
Fot. archiwum Roth Polska

Rodzaj gruntu
Czas wsiąkania 
wody 12,5 dm3 
[min]

Ocena 
przepuszczalności 
gruntu

A (pospółka, 
żwir, piasek 
gruboziarnisty) 

< 20 bardzo dobra

B (średnie  
i drobne piaski, 
piasek gliniasty)

20-30 dobra

C gliny 
piaszczyste 30-180 umiarkowana

D glina lub ił 
z domieszką 
piasku

> 180 zła

Tabela  Klasy przepuszczalności gruntu

Dobry Wzór 2017

Instytut Wzornictwa Przemysłowego od 1993 roku moni-
toruje polski rynek, wyszukując najlepiej zaprojektowa-
ne produkty i usługi. Wyróżniające się projekty zaprasza-
ne są do konkursu Dobry Wzór. Zgłoszenia konkursowe 
ocenia Komisja Ekspertów i wskazuje finalistów. W dru-
gim etapie oceny dokonuje interdyscyplinarne jury, któ-
re wyłania zwycięzców. Laureaci konkursu zostaną ogło-
szeni 26 października br.
Produkty, które zakwalifikowały się do finału kon-
kursu zostaną zaprezentowane na wystawie Dobry 
Wzór 2017. Wystawa ta oceniana jest przez środowi-
sko projektantów i przedsiębiorców jako najlepsza 
wystawa designu w Polsce. Będzie można ją oglą-
dać od 27 października do 3 grudnia br. w siedzibie 
Instytutu Wzornictwa Przemysłowego przy ul. Świę-
tojerskiej 5/7 w Warszawie. 
W tegorocznej edycji aż 175 produktów i usług zosta-
ło zgłoszonych do konkursu Dobry Wzór 2017. 
Wśród 114 finalistów znalazły się w kategorii Sfe-
ra Dom m.in.: kocioł Buderus Logamax plus GB192i  
i panel do natrysków bezbrodzikowych Geberit Se-

taplano, w kategorii Sfera Usług – aplikacja sterują-
ca toaletami myjącymi Geberit AquaClean.
W kotle kondensacyjnym Buderus Logamax plus 
GB192i doceniono wyjątkowe, nowoczesne wzornic-
two urządzenia, które wyznacza nowe trendy w branży 
grzewczej. Eleganckiego charakteru nadaje mu m.in. 
gładki, czysty, wytrzymały i odporny na uderzenia front 
ze szkła tytanowego. Komfortowy panel dotykowy wy-
świetlający komunikaty umożliwia intuicyjną i łatwą 
obsługę kotła. Urządzenie jest seryjnie przygotowane 
do montażu modułów umożliwiających współpracę  
z internetem. Dzięki temu użytkownik może sterować 
nim za pomocą tabletu lub smartfona. Zastosowana 
technika kondensacyjna pozwala na znaczne oszczęd-
ności eksploatacyjne, a technologia ALU plus zasto-
sowana w wymienniku kotła, redukuje osadzanie za-
nieczyszczeń i pozostałości po spalaniu.
Panel Geberit Setaplano został wykonany z wyso-
kiej jakości materiału mineralnego o ciepłej w dotyku  
i gładkiej jak jedwab powierzchni, łatwej do utrzy-
mania w czystości. Wszystkie miejsca krytyczne  
w szczególności odpływ, zostały zaprojektowane  
w taki sposób, aby zapewnić wygodę podczas czysz-

czenia. W panelu do natrysków bezbrodzikowych  
Geberit Setaplano wiele elementów jest wstępnie 
zamontowanych już w fabryce. 
W uzupełnieniu do pilota i paneli ściennych Geberit ofe-
ruje teraz aplikację do zdalnej obsługi toalet myją-
cych AquaClean. Za pomocą tej aplikacji można wpro-
wadzić osobiste ustawienia takich funkcji, jak natężenie 
strumienia myjącego, pozycja dyszy myjącej, ruch oscy-
lacyjny oraz ogrzewanie deski, wentylacja czy suszenie. 
Aplikacja ma jeszcze jedną istotną zaletę dla użytkow-
nika końcowego – indywidualne ustawienia użytkow-
nik może teraz zabrać ze sobą w podróż i korzystać  
z nich w prosty sposób w łazienkach hotelowych wy-
posażonych w toalety myjące. 
W kategorii Strefa Domu finalistami są m.in.: grzej-
nik MANHATTAN (Instal-Projekt), ceramika sanitarna 
PLENDOUR (Cersanit), nawiewnik powietrza Ventair 
Integro (marka Ventair); toaleta myjąca IN-WASH® IN-
SPIRA (Roca); brodzik kompozytowy HELIOS (Roca); 
toaleta myjąca CLEANET RIVA (Laufen); kolekcja pa-
neli podtynkowych MULTIBOX (Deante); wanna akry-
lowa trapezowa FREE LINE WTL(P)/Free (Sanplast); 
parawan prysznicowy ALTUS PII/ALTIIa (Sanplast).
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Sprzyjające warunki terenowe

Do sprzyjających warunków terenowych należy pod-
łoże piaszczyste, zupełny brak lub niski poziom wód 
gruntowych, czyli sytuacje, gdy miejsce wprowadzania 
ścieków w granicach gruntu stanowiącego własność 
wprowadzającego oddzielone jest warstwą gruntu  
o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użyt-
kowego poziomu wodonośnego wód podziemnych. 
Po zaplanowaniu rozmieszczenia poszczególnych 
elementów oczyszczalni i rozsączenia, można przy-
stąpić do montażu.

Przykładowy instruktaż montażu oczyszczalni
Podłoże ziemne pod wykop dla zbiornika/-ów oczysz-
czalni powinno być równe i dokładnie wypoziomo-

wane, aby zachować prawidłową wysokość pomię-
dzy wlotem i wylotem oraz aby zapewnić stateczność 
zbiornika w wykopie.
W przypadku wytrzymałego gruntu, na dno wyko-
pu usypuje się podwalinę ze żwiru (maks. uziarnie-
nie 8/16) do wysokości h ≥ 0,1 m.
Wielkość wykopu dopasowujemy do wysokości do-
pływu i odpływu zbiornika/-ów oczyszczalni.
Aby stworzyć dostatecznie dużo przestrzeni do prac 
montażowych, powierzchnia oparcia fundamentu wy-

W zależności od warunków terenowych, montaż oczyszczalni trwa zazwyczaj 
jeden, czasem dwa dni. Rozpatrzmy poszczególne etapy w w sprzyjających  
i niesprzyjających gruntach. 

Czy w każdym gruncie można zamontować 
przydomową oczyszczalnię ścieków i drenaż?

TAK, ale…

JuStyna PytkowSka

1  Wyrównywanie dna wykopu

2  Ułożenie podwaliny ze żwiru

 

B = szer. zbiornika [ mm] 
L = dł. zbiornika [mm] 
h ≥ 100 mm 
a = wysokość dopływu [mm] 
b = wys. zbiornika [mm] 
c = wys. zbiornika ze 
studzienką [mm] 

a
b

c

h

B/L ≥600≥600

3  Przykładowy schemat wykopu dla zbiornika oczyszczalni

kopu musi przekraczać wymiary zbiornika o 0,6 m  
z każdej strony. Dodatkowo od stałych konstrukcji bu-
dowlanych należy zachować odstęp minimum 1 m.
Zbiornik ostrożnie umieszczamy w wykopie budow-
lanym i poziomujemy we właściwym położeniu.

Przystępujemy do wypełniania wykopu. Wykop na-
pełniamy warstwami po ca. 0,3 m odpowiednim ma-
teriałem zasypowym (żwir okrągły o maks. uziarnie-
niu 8/16), a zbiornik wewnątrz wodą, aby wyrównać 
napór gruntu i wody na ścianki zbiornika i wyelimi-
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Wykop obok przejezdnych powierzchni. W przy-
padku instalacji zbiornika przy przejezdnych po-
wierzchniach należy go tak zabezpieczyć, aby wy-
stępujące obciążenia wywoływane przez ciężkie 
pojazdy nie były przenoszone na zbiornik. 

Ogólne zasady wykonania drenażu

Na podstawie kategorii gruntu, która zależy od prze-
siąkliwości, obliczamy dopuszczalne obciążanie dre-
nów, a następnie jednostkową długość drenów.
Do ułożenia drenażu rozsączającego należy przygo-

nować naprężenia, które mogą nawet doprowadzić 
do uszkodzenia konstrukcji zbiornika. 
Poszczególne warstwy mocno utwardzamy ręcznym 
ubijakiem. Zwracamy szczególną uwagę na dokład-
ne wypełnianie materiałem wszystkich zagłębień/
użebrowań zbiornika (jeśli takie ma), tak by w zasyp-
ce nie było żadnych pustych przestrzeni. Obsypka  
z odpowiedniego materiału musi mieć szerokość ca. 
0,6 m. Wykop wypełniamy piaskiem wstępnie tylko 
do poziomu przyłączy dopływu i odpływu, nato-
miast zbiornik wypełniamy wodą maksymalnie po-
niżej poziomu rury odpływu. Pozostałą przestrzeń 
w wykopie wypełniamy ziemią z wykopu, o ile nie 
jest to glina. W przypadku głębszego posadowienia 
oczyszczalni, celem późniejszego dostępu do zbior-
nika w celach serwisowych, montujemy studzienki 
kontrolne z deklami.

Wykop przy zboczach, skarpach. W przypadku za-
budowy zbiornika na terenie pochyłym lub w bez-
pośrednim sąsiedztwie (< 5 m) zbocza, wzgórza lub 
skarpy, wykonujemy obliczony na obciążenia sta-
tyczne mur oporowy do przyjęcia parcia gruntu. Mur 
musi przekraczać wymiary zbiornika przynajmniej  
o 0,5 m we wszystkich kierunkach oraz mieć mini-
malny odstęp od zbiornika wynoszący 1 m. Grunt na 
zboczu może się bowiem przemieszczać.

4  Poziomowanie zbiornika we właściwym położeniu

5  Napełnianie zbiornika wodą

6  Wypełnianie wykopu piaskiem 7  Mocowanie studzienki kontrolnej

8  Wykop oczyszczalni przy skarpie

9  Płyta odciążająca zbiornik oczyszczalni na 
terenach przejezdnych

Głębokość zalegania 
wody gruntowej od 
terenu [m]

Dopuszczalne obciążenie drenów dla 
różnych kategorii gruntu [dm3/m2 x d]

Jednostkowa długość drenów dla różnych 
kategorii gruntu [m/M]

A B C A B C
1,0-1,5 12-18 6-12 4-8 16,6-11 33,3-16,6 50-25
>1,5 15-25 12-20 6-10 13,3-8 16,6-10 33,3-20

Tabela 1  Dopuszczalne obciążenie rur drenażu rozsączającego
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tować wykopy o szerokości 0,5-0,8 m na stosunkowo 
płytkiej głębokości 0,4-0,5 m w rozstawach 1,5-2,0 m.  
Dno wykopów należy wypełnić warstwą żwiru o gra-
nulacji ca. 15-40 mm. Standardowo układane są rury 
o średnicy 100 mm z PCV. 

Po ułożeniu rur drenarskich w wykopach należy je 
przykryć geowłókniną przepuszczającą powietrze 
i wodę (cienka tkanina ze sztucznego włókna). Rolą 
geowłókniny jest zabezpieczenie rur i podsypki żwi-
rowej przed zamuleniem. 
Poprzez otwory w rurach, ścieki będą powoli prze-
sączały się do gruntu. Najczęściej drenaż stanowi 
układ dwóch, trzech nitek.
Końce ciągów drenażowych zakończone są komin-
kami wentylacyjnymi, wyprowadzonymi na wyso-
kość ok. 0,5 m nad powierzchnię terenu.

Niesprzyjające warunki terenowe

Trudności zaczynają się, gdy na podstawie badań 
geologicznych lub testu perkolacyjnego, stwierdzi 

się występowanie gruntów nieprzepuszczalnych, 
np. gliny piaszczystej, gliny lub iłu lub/-i, gdy wody 
gruntowe występują płytko w odniesieniu do pozio-
mu terenu. Pamiętajmy, że poziom zwierciadła wody 
gruntowej jest dodatkowo zmienny w ciągu roku.
 
Zasady posadowienia zbiornika oczyszczalni
To nie jest niemożliwe, ale wymaga szczególnej 
ostrożności i ustalenia stosownych zabezpieczeń 
przez projektanta instalacji. 
Najczęściej w przypadku gruntów słabonośnych i wy-
stępującej wody gruntowej po jej skutecznym odpro-
wadzeniu z wykopu, stosuje się kotwienie zbiornika 
do podłoża z płyty (piasek stabilizowany cementem 
szybkowiążącym, tzw. suchy beton o miąższości ca. 
0,3 m). Obsypka boczna wykopu również powinna 
zostać wykonana przy zastosowaniu piasku stabili-
zowanego cementem.

Wykonanie drenażu
Sprawa się komplikuje, bo warunki gruntowo-wod-
ne nie pozwalają na wykonanie bezpośrednio na ist-

niejącym gruncie nieprzepuszczalnym oczyszczalni 
ścieków na zasadzie drenażu.
Aby wykonanie drenażu rozsączającego było moż-
liwe w tych warunkach, konieczna jest aż wymiana 
gruntów spoistych na grunty piaszczyste, dobrze 
przepuszczalne oraz wykonanie tzw. ,,kopca drena-
żowego/filtracyjnego’’.

Liczba mieszkańców 4 6 8 10 12 +1 mieszkaniec

Qdśr [m
3/d] 0,64 0,96 1,28 1,60 1,92 +0,16

Piasek drobny qdop 32 dm3/m2 x d
Wymagana powierzchnia 
infiltracyjna [m2] 20 30 40 50 60 5 m2/M

Długość drenażu przy 
szerokości rowka 50 cm 40 60 80 100 120 10 m2/M

Tabela 2  Dobór długości drenażu (Leksykon przydomowych oczyszczalni ścieków Z. Heidrich)

 

zwierciadło wody gruntowej ~1,5 m

żwir 15-40 mm

rura 100 mm drenażowa
geowłóknina

grunt rodzimy

10 Schemat przykładowego przekroju drenażu 

11  Mocowanie studzienki kontrolnej

system 
niskiej 

wentylacji

studzienka rozdzielacza

ca.1,5%

ca. 1%
ca. 1%

ca. 1,5%

ca. 1,5%

12 Schemat przykładowego rozwiązania drenażu 
rozsączającego dla 6 osób

13  Pole drenażowe (żwir i geowłóknina) przy zastosowaniu skrzynek zamiast naciętych rur

14  Drenaż na tzw. pakietach rozsączających
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układania drenów do 1 m. Rury drenarskie układane są 
na podsypce ze żwiru o miąższości 0,1 m, pod którym 
jest warstwa piasku ca. 0,6 m. Kopiec przykrywamy już 
warstwą gruntu rodzimego ca. 0,15 m. Jeśli kopiec wy-
niesiony jest ponad poziom zbiornika oczyszczalni, na-
leży zastosować przepompownię, aby podniosła ściek 
do rur drenażowych na odpowiednią wysokość. 

Skutki braku oceny przydatności gruntu

Do tych najniebezpieczniejszych należy uszkodzenie 
konstrukcji zbiornika, która jest z polietylenu w więk-
szości przypadków ofert oczyszczalni na rynku. Proszę 
sobie wyobrazić, że nasypany na zbiornik grunt nie-
przepuszczalny w postaci gliny, nie nadaje się nawet 
na częściowe wypełnienie wykopu. Materiałem od-
powiednim do tego celu są mieszanki piasku i żwiru. 
Dla odniesienia 1 m3 (1000 dm3) suchego piasku, dla 
którego średnia gęstość wynosi 1,4-1,65 kg/dm3, już 
waży ~1400 kg (1,4 tony). Nie ulega zatem wątpliwości, 
że grunt gliniasty jest po prostu wielokrotnie cięższy.

Czy dno wykopu może być z gliny? Oczywiście, że 
nie. Glina nie jest materiałem stabilnym, nawodnio-
na zachowuje się jak „plastelina” i osiada, tym bar-
dziej pod wpływem zbiornika wypełnionego wodą 
ze ściekami. Wraz z osuwaniem się gliny, zauważy-

my reakcję zbiornika, który po prostu się przechyli.
Plastyczne i upłynnione gliny ogólnie nie stanowią 
właściwego podłoża, tak w przypadku fundamentu 
pod budynek, jak również dla zbiornika oczyszczalni.

A co w przypadku drenażu? Grunty nieprzepusz-
czalne, w tym niedostosowanie odpowiedniej dłu-
gości nitek drenarskich spowodują, że woda nie bę-
dzie miała szansy rozsączyć się na tak przygotowanej 
powierzchni, zacznie cofać się do zbiornika oraz po-
jawiać na zewnątrz. Sprawność działania oczyszczal-
ni zostanie mocno ograniczona.
W takich przypadkach niestety, pierwszym odbior-
cą reklamacji jest producent oczyszczalni. Tylko na 
jakiej podstawie? Przecież nie on zawinił, za montaż 
odpowiada wykonawca instalacji.

Rys. opracowania własne autora
Fot. archiwum Roth Polska

Zakres wymiany powinien być określony przy założeniu, 
że rury rozsączające powinny się znajdować na głębo-
kości 0,6 m poniżej docelowej rzędnej terenu oraz gdy 
spełniony będzie warunek rozporządzenia1 (miejsce 
wprowadzania ścieków oddzielone jest warstwą grun-
tu o miąższości co najmniej 1,5, od najwyższego użyt-
kowego poziomu wodonośnego wód podziemnych).
W przypadku wykonywania wymiany gruntu pod dre-
naż na rozsączanie, na czas robót ziemnych często 
ustala się nadzór geologiczny.
Takie rozwiązanie narzuca konieczność zagęszczenia 

15 Niekorzystne warunki terenowe – płytko zalegająca 
woda gruntowa

16 Wykop zabezpieczony omurowaniem 

17 Zabezpieczenie zbiorników szalunkiem przed 
osunięciem niestabilnego gruntu 

19 Stabilizowana obsypka
18  Podłoże z suchego betonu

 

 

 

przepompownia zbiornik oczyszczalni 

kopiec filtracyjny 

~50 cm 

20  Schemat przykładowego kopca filtracyjnego z przepompownią

Pamiętajcie zatem Panowie Instalatorzy, 
że sprawdzone podłoże, to podstawa gwa-
rancji bezpiecznej instalacji i bezawaryjnej 
eksploatacji przydomowej oczyszczalni! 

1 rozporządzenie ministra środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub  
do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (najnowsze z dnia 18 listopada 2014 r.)
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„Prosta i przemyślana toaleta myjąca Geberit  
AquaClean Tuma kryje w sobie poczucie elegancji”  
– tak mieszkający w Londynie, renomowany projektant 
Christoph Behling, szef zespołu projektowego producen-
ta luksusowych zegarków TAG Heuer, wypowiedział się 
o swoim ostatnim projekcie zrealizowanym dla firmy Ge-
berit. Jest on także autorem projektu luksusowej toale-
ty myjącej Geberit AquaClean Mera, wprowadzonej na 
rynek w 2015 roku. „Projektując toaletę Geberit Aqua 
Clean Tuma, chodziło mi także o uzyskanie spójnej linii 
wśród wszystkich toalet myjących Geberit AquaClean, 
by użytkownik mógł zawsze powiedzieć: to jest toale- 
ta myjąca Geberit, a zatem ma wszystkie zalety produk-

tów tej marki” – wyjaśnia Behling. W ten sposób Gebe-
rit, wprowadzając na rynek Geberit AquaClean Tuma, 
doskonale uzupełnił i wzbogacił dotychczasową pale-
tę toalet myjących pasujących do każdego domu.

Komfortowe wyposażenie 
Model Tuma jako kompleksowe rozwiązanie oferu-
je, oprócz technologii natrysku WhirlSpray i modułu 
usuwania zapachów, bezkołnierzową miskę ceramicz-
ną Rimfree®, a także zapewniający stale ciepłą wodę 
podgrzewacz przepływowy (zaprojektowany specjal-
nie do twardej wody), ergonomiczną i podgrzewaną 
deskę toaletową, suszarkę z ciepłym powietrzem oraz 

intuicyjny pilot. W ofercie firmy Geberit pojawi się apli-
kacja mobilna umożliwiająca obsługę toalety myjącej 
za pomocą smartfona. To uzupełnienie zdalnej obsłu-
gi, które zostanie wzbogacone o dodatkowe funkcje. 

Wszechstronne zastosowanie 
Dzięki prostemu i eleganckiemu wzornictwu oraz wy-
jątkowo smukłej i płaskiej formie, toaleta AquaClean 
Tuma pasuje do łazienki w każdym stylu. Ogromną 
zaletą jest możliwość elastycznego łączenia jej z in-
nymi elementami. Dzięki płycie ozdobnej, dostępnej 
w różnych wariantach kolorystycznych i materiało-
wych, nowa toaleta myjąca może być harmonijnie 
komponowana z Geberit Monolith i indywidualnie 
dobrana do konkretnego wystroju łazienki. 

Elastyczność 
Oprócz kompleksowej instalacji dostępna jest tak-
że deska myjąca do montażu na zainstalowanych 
już miskach ceramicznych. Rozwiązanie to zapew-

nia dużą elastyczność osobom, które również chcia-
łyby mieć w swoim mieszkaniu toaletę myjącą. Des- 
ka myjąca ma te same funkcje co rozwiązanie kom-
pleksowe i może być odpowiednio dopasowana do 
zainstalowanych wcześniej misek ceramicznych. 
Można łatwo i w nieskomplikowany sposób zamon-
tować deskę myjącą, bez konieczności przeprowa-
dzania dużego remontu.

Najważniejsze cechy produktu
• Technologia natrysku WhirlSpray z pięcioma usta-
wieniami ciśnienia.
• Delikatne urządzenie do higieny intymnej kobiet.
• Bezkołnierzowa miska ceramiczna.
• Moduł usuwania zapachów.
• Suszarka z ciepłym powietrzem.
• Ogrzewana deska toaletowa.
• Sterowanie za pomocą wygodnego pilota.
• Panel sterowania umieszczony na ścianie (opcjo-
nalnie).

Nowość na polskim rynku — toaleta myjąca Geberit AquaClean Tuma –  
to kompaktowe uniwersalne rozwiązanie dla każdego wnętrza. Dopracowana  
i przemyślana koncepcja produktu łączy w sobie proste i eleganckie wzornictwo  
z zaawansowaną technologią. Toaleta Geberit AquaClean Tuma jest dostępna  
także jako deska myjąca nakładana na istniejącą już miskę ceramiczną.

Dzięki zastosowaniu deski sedesowej wykończonej okładką z plastiku, szkła lub szczotkowanej 
stali nierdzewnej, toalety myjące pasują do każdego projektu łazienki

Nowa toaleta myjąca 
Geberit AquaClean Tuma

System Geberit AquaClean Tuma jest dostępny w formie kompleksowego rozwiązania  
z idealnie dopasowaną miską ceramiczną. Dostępny jest także zestaw adaptacyjny,  
który można przytwierdzić do wcześniej zamontowanych misek ceramicznych
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klimatyzatory komercyjne 
Mini Paci od Panasonic

Panasonic wprowadził do oferty nowe jednostki zewnętrzne z linii Mini PACi Eli-
te oraz Standard. Nowa linia agregatów Mini PACi Elite z serii PE2 obejmuje dwa 
modele Standard o mocach 6 i 7 kW oraz trzy modele Elite o mocach 3,6, 5 i 6 kW.  
Zostały one zaprojektowane z myślą o niewielkich biurach i obiektach handlo-
wych. Za sprawą kompaktowych wymiarów i niewielkiego ciężaru urządzenia 
nie wymagają dużo przestrzeni na instalację. Dzięki temu oraz za sprawą prze-
wodów o długości 40 m instalatorzy mają większą elastyczność w projektowa-
niu układu. Agregaty mogą być zintegrowane z jednostkami wewnętrznymi – ka-
nałowymi, ściennymi, sufitowymi oraz kasetonowymi.
Udoskonalona została konstrukcja nowych jednostek PACi. Zostały wyposażone 
w sprężarkę najnowszej generacji, większy wentylator i nowy wymiennik ciepła, co 
pozwoliło uzyskać wysokie wartości współczynnika SEER: A++ i SCOP: A++. Jed-
nocześnie urządzenia oferują szeroki zakres pracy – chłodzenie przy temperaturze 
zewnętrznej nawet 46°C i ogrzewania przy temperaturze rzędu do -20°C. 
Seria PE2 Elite jest kompatybilna ze sterownikiem CZ-RTC5A, który zapewnia użyt-
kownikom pełną kontrolę nad systemem klimatyzacji i ogrzewania. Jego podsta-
wowe funkcje pozwalają na łatwe programowanie timera i wprowadzanie nastaw 
jednostki wewnętrznej. Na wyświetlaczu sterownika można także monitorować 
zużycie energii w systemie i ograniczać je za pomocą programatora.
Nowe jednostki zewnętrzne Mini PACi obejmują modele:
• Elite: U-36PE2E5A, U-50PE2E5A, U-60PE2E5A
• Standard: U-60PEY2E5, U-71PEY2E5

PanaSonic

W sprzedaży Iglotech pojawiła się pompka zbiornikowa MAX 
Hi-Flow, jedyna na rynku o I klasie ochrony IP24. Dzięki bry-
zgoszczelności możliwe jest zapewnienie bezpiecznej pracy 
nawet w przypadku przecieków wody w pobliżu pompki. Sil-
nik oraz system wirnika we wnętrzu urządzenia zostały skon-
figurowane w taki sposób, by możliwe było osiągnięcie – naj-
niższego wśród wszystkich dostępnych obecnie na rynku 
pompek zbiornikowych – poziomu hałasu pracy wynoszące-
go zaledwie 44 dB(A). 
Charakterystyczne cechy pompki zbiornikowej MAX Hi-FLOW:
• klasa ochrony IP 24 
• najcichsza pompka zbiornikowa 44 db(A)
• przepływ do 550 l/h
• wbudowana poziomica
• złącza plug &play
· elastyczność montażu 4 wloty
Pompka wyposażona jest w kilka uchwytów mocujących,  
a także ma wbudowaną poziomicę oraz złącza typu plug & 
play i cztery wloty, które sprawiają, że instalacja jest prosta  
i niezawodna. Wykręcany jednokierunkowy króciec wylotowy 
typu twist & click, zapewnia łatwość obsługi, podczas gdy pier-
ścień ustalający zabezpiecza wylot w trakcie pracy. Przeznaczo-
na jest do klimatyzatorów kanałowych, stojących, podwiesza-
nych i kanałowych o wydajności do 733 kW/2,5 m Btu/h.

iGlotech

Pompka zbiornikowa do 
usuwania kondensatu

Czujnik wody GROHE Sense oraz moduł sterujący siecią wodociągową 
GROHE Sense Guard powstały, by rozwiązywać problem zagrożeń, ta-
kich jak zalanie domu. 
GROHE Sense monitoruje poziom wilgotności, wykrywa przecieki i za 
pomocą aplikacji na smartfon wysyła powiadomienia w wypadku wy-
stąpienia problemu. Wystarczy umieścić go na podłodze, by wykrywał 
zalanie, monitorował poziom wilgotności oraz temperaturę w pomiesz-
czeniu. Umieszczenie kilku urządzeń w różnych pomieszczeniach po-
zwala na natychmiastowe powiadamianie właściciela o każdej sytuacji 
awaryjnej, co daje szansę na szybką reakcję. Natomiast GROHE Sense 
Guard, zainstalowany na głównym wodociągu, natychmiast odcina do-
prowadzenie wody w przypadku pęknięcia rury. Co więcej, moduł eli-
minuje również ryzyko zamrożenia czy małych wycieków. Urządzenie to 
zamontowane na głównym dojściu wody przez profesjonalistę, automa-
tycznie odcina doprowadzenie wody w przypadku sytuacji awaryjnej. 
Ten innowacyjny system opiera działanie na technologii LAN oraz ob-
słudze za pomocą aplikacji GROHE ONDUS na smartfony. Oferuje naj-
wyższy poziom 
bezpieczeń-
stwa dzięki sta-
łemu monitoro-
waniu i kontroli. 
Użytkownicy są 
powiadamiani o 
każdej sytuacji, 
która może grozić 
zalaniem. GRO-
HE Sense Guard 
daje możliwość 
odcięcia dopływu 
wody z poziomu 
aplikacji. Dodat-
kowo, aplikacja 
ma funkcję, któ-
ra śledzi zużycie 
wody w domu. 

Grohe

Grohe Sense i Sense Guard
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Blokada demontażu głowicy  
termostatycznej ferro

nowe kształtki Systemu kan-therm PP 
dostępne już w ofercie

W związku z ciągłym rozwojem Systemu KAN-therm PP, do oferty wprowadzono kilka kolejnych nowych elemen-
tów. Tym razem oferta rozszerzona została o kolejne wersje muf z gwintem wewnętrznym oraz zewnętrznym.
W przypadku mufy z gwintem wewnętrznym pojawiły się konfiguracje: 25 x 1” i 32 x 11/4”.
W przypadku mufy z gwintem zewnętrznym pojawiły się konfiguracje: 25 x 1” i 32 x 11/4”.
Obie wersje nowych kształtek, z uwagi na duże rozmiary mosiężnych gwintów, wyposażone są dodatkowo  
w specjalnie wielokąty pod klucz 
płaski. Kształtki umożliwiają reali-
zację połączeń skręcanych, dzię-
ki którym możliwe jest podłączenie 
dodatkowej armatury kontrolno-
-pomiarowej lub odcinającej.

kan

Pierścień wykonany jest z ABS i służy do zatrzaśnięcia na nakrętce gło-
wicy termostatycznej. Uniemożliwia on odkręcenie głowicy bez użycia 
narzędzi. Blokada jest jednorazowa, może zostać zdjęta tylko poprzez jej 
zniszczenie. Pasuje do głowic GT10, GT11, GT12, GT20. Zastosowana z głowi-
cą GT12 dodatkowo uniemożliwia zmianę blokady nastaw. W zestawie dodatko-
wy element do blokowania nastaw głowicy GT12.

ferro

Na rynku dostępny jest ogrzewacz wody, z cyfrowym sterowaniem, który dostosowuje się do rytmu życia rodziny. 
Dzięki zaawansowanej elektronice, ogrzewacz wody Vizengo, codziennie zbiera i analizuje dane o swej pracy. 
Urządzenie wyposażone jest w przenośny sterownik, który ma wyświetlacz LCD. Dzięki temu zarządzamy jego 
pracą, z dowolnego miejsca w domu, gdyż sterownik możemy zamontować lub ustawić gdziekolwiek chcemy.

Można wybrać jeden z 3 
trybów pracy ogrzewacza:
- Serenite (oszczędność),
- Controle (sterowanie),
- Absence (nieobecność).
Ochrona antykorozyjna 
zbiornika to anoda hybry-
dowa (połączenie tytano-
wej z magnezową), wraz 
z akumulatorem o du-
żej wydajności i inteligent-
ną elektroniką. System ACI 
Hybride zapewnia natych-
miastową ochronę dyna-
miczną, odporną nawet na 
wodę bardzo agresywną.
Ogrzewacz ma zabezpie-
czenie:
- przeciwbakteryjne, które 
zmniejsza do minimum, ry-
zyko rozwijania się w zbior-
niku bakterii Legionelli;
- przed pracą na sucho i 
nadmiernym wzrostem 
temperatury;
- system antyzamarzanio-
wy (min. temp. wody 7°C.).
Model naścienny, o pojem-
ności 150 l kosztuje 2509 zł,  
natomiast modele stoją-
ce 200 l i 300 l odpowiednio 
2635 zł i 2823 zł.

atlantic

inteligentny ogrzewacz wody Vizengo 
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Rura z rewizją
 Rura + rewizja to nowy detal w ofercie Komin-Flex służący do 
wykonania elementu rewizyjnego w ciągu kominowym podczas 
montażu komina „od góry” np. wewnątrz rozwiercanych komi-
nów ceramicznych. Prosta i zwarta budowa pozwala na zamon-
towanie całego wkładu kominowego, na odcinku którego w do-
wolnym miejscu zaplanowany jest element rewizyjny.
Dostępne średnice: 100; 110; 120; 130; 140; 150; 160; 180; 200 mm.

Obejma OBD
Obejma OBD to element 
mocujący dla większych 
średnic systemów komi-
nowych z oferty Komin-
-Flex Pszczyna. Obejma  
ta pozwala na mocowanie 
systemów kominowych, 
których płaszcz zewnętrz-
ny mieści się w przedzia-
le 300-600 mm, w trzech 
różnych zakresach odle-
głości względem płasz-
czyzny mocowania.

Obejma OBD 1 zakres regulacji 70-150 mm
Obejma OBD 2 zakres regulacji 150-300 mm
Obejma OBD 3 zakres regulacji 300-500 mm

Opaska OBL
Opaska OBL to element będący częścią nowego systemu mocującego  
w ofercie Komin-Flex. Przy zastosowaniu ze wspornikiem OBL, umożli-
wia zamocowanie dowolnego systemu kominowego, będącego w ofer-
cie K-F, do elementów stałych budynków ciągów kominowych 
lub wentylacyjnych. Jego zakres średnic obejmuje wiel-
kości od 150 do 360 mm, umożliwiając pełną regu-
lacje odsunięcia od powierzchni ściany mocującej, 
pomiędzy wielkościami 70-430 mm.

koMin-fleX

nowe elementy kominowe komin-flex

http://www.instalreporter.pl

	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

	Przycisk 118: 
	Strona 2: Off
	Strona 3: 
	Strona 4: 
	Strona 5: 
	Strona 6: 
	Strona 47: 

	Przycisk 123: 
	Strona 2: Off
	Strona 3: 
	Strona 4: 
	Strona 5: 
	Strona 6: 
	Strona 47: 

	Przycisk 115: 
	Strona 7: Off
	Strona 8: 
	Strona 9: 
	Strona 12: 
	Strona 13: 
	Strona 15: 
	Strona 16: 
	Strona 17: 
	Strona 18: 
	Strona 19: 
	Strona 20: 
	Strona 21: 
	Strona 23: 
	Strona 25: 
	Strona 26: 
	Strona 27: 
	Strona 28: 
	Strona 29: 
	Strona 30: 
	Strona 31: 
	Strona 32: 
	Strona 33: 
	Strona 34: 
	Strona 35: 
	Strona 36: 
	Strona 37: 
	Strona 38: 
	Strona 39: 
	Strona 41: 
	Strona 42: 
	Strona 43: 
	Strona 44: 
	Strona 45: 
	Strona 46: 
	Strona 48: 
	Strona 49: 
	Strona 50: 
	Strona 51: 
	Strona 54: 
	Strona 55: 
	Strona 56: 
	Strona 57: 
	Strona 58: 
	Strona 59: 
	Strona 60: 
	Strona 61: 
	Strona 62: 
	Strona 63: 
	Strona 64: 
	Strona 65: 
	Strona 66: 
	Strona 67: 
	Strona 68: 
	Strona 69: 
	Strona 70: 
	Strona 71: 
	Strona 72: 

	Przycisk 114: 
	Strona 7: Off
	Strona 8: 
	Strona 9: 
	Strona 12: 
	Strona 13: 
	Strona 15: 
	Strona 16: 
	Strona 17: 
	Strona 18: 
	Strona 19: 
	Strona 20: 
	Strona 21: 
	Strona 23: 
	Strona 25: 
	Strona 26: 
	Strona 27: 
	Strona 28: 
	Strona 29: 
	Strona 30: 
	Strona 31: 
	Strona 32: 
	Strona 33: 
	Strona 34: 
	Strona 35: 
	Strona 36: 
	Strona 37: 
	Strona 38: 
	Strona 39: 
	Strona 41: 
	Strona 42: 
	Strona 43: 
	Strona 44: 
	Strona 45: 
	Strona 46: 
	Strona 48: 
	Strona 49: 
	Strona 50: 
	Strona 51: 
	Strona 54: 
	Strona 55: 
	Strona 56: 
	Strona 57: 
	Strona 58: 
	Strona 59: 
	Strona 60: 
	Strona 61: 
	Strona 62: 
	Strona 63: 
	Strona 64: 
	Strona 65: 
	Strona 66: 
	Strona 67: 
	Strona 68: 
	Strona 69: 
	Strona 70: 
	Strona 71: 
	Strona 72: 

	Przycisk 136: 
	Przycisk 137: 
	Przycisk 138: 
	Przycisk 133: 
	Przycisk 134: 
	Przycisk 141: 
	Przycisk 139: 
	Przycisk 140: 
	Przycisk 119: 


