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ƒ   przyjazne ustawienia;
ƒ   zwiększona efektywność 

energetyczna; 
ƒ   wygodny montaż;  
ƒ   komfortowe użytkowanie. 
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Zobacz prezentację Wilo-Yonos PICO 2.0  
na kanale Wilo Polska na YouTube.
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www.trox-bsh.pl

TROX BSH Technik Polska Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 13 | Stara Iwiczna | 05-500 Piaseczno 
tel.: 22/737 18 58 | faks.: 22/737 18 59 | biuro@trox-bsh.pl

AFRISO – Złoty Certyfikat Wiarygodności Biznesowej

Po raz kolejny firma AFriSO otrzymała złoty Certy-
fikat Wiarygodności Biznesowej. Otrzymanie tego 
wyróżnienia zaświadcza, że:
• firma ma bardzo dobrą kondycję i płynność fi-
nansową,
• jest lojalnym partnerem w biznesie,
• prowadzi biznes w sposób etyczny,

• kondycja firmy jest na bardzo wysokim poziomie.
Międzynarodowa wywiadownia gospodarcza 
Bisnode Dun&Bradstreet przyznaje Certyfikat 
najlepszym firmom, które osiągnęły w ostatnim 
roku obrachunkowym znakomity wynik kondy-
cji finansowej, jak również odznaczają się dosko-
nałą moralnością płatniczą.

100 mln zł podzieli NFOŚiGW na projekty, które spełnią kryteria w trwającym od 
20 lipca naborze w ramach programu priorytetowego „Poprawa jakości powie-
trza” Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie. Wnioski w tej spra-
wie można składać do 22 grudnia 2017 r.
O dofinansowanie w formie pożyczki mogą ubiegać się m.in. szpitale, zakłady 
opiekuńczo-lecznicze oraz pielęgnacyjno-opiekuńcze, hospicja, podmioty pro-
wadzące muzea lub domy studenckie, ale także te, które są właścicielem budyn-
ku wpisanego do „rejestru zabytków”, a ponadto kościoły, kościelne osoby praw-
ne lub związki wyznaniowe.
Celem programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej jest zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji zmniejszenie emisji CO2 
w związku z działaniami poprawiającymi efektywność wykorzystywania energii 
w budynkach.
Dofinansowywane będą termomodernizacje budynków, ale – w zakresie zmiany 
wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższych, uzasadnionych ekonomicznie 
standardach efektywności energetycznej związanych bezpośrednio z prowadzo-
ną termomodernizacją obiektów – także takie działania, jak np.: ocieplenie ścian, 
podłóg na gruncie, stropów, stropodachów, dachów, wymiana okien i drzwi ze-
wnętrznych, przebudowa systemów grzewczych, wymiana systemów wentylacji  
i klimatyzacji, zastosowanie systemów zarządzania energią w budynkach, wyko-
rzystanie technologii odnawialnych źródeł energii oraz przygotowanie dokumenta-

cji technicznej w tym au-
dytów energetycznych  
i ekspertyz.
Poprzedni nabór na do-
finansowanie w formie 
dotacji i pożyczki, zakoń-
czony 31 marca 2017 r., 
cieszył się dużą popular-
nością. Do Narodowego 
Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki 
Wodnej wpłynęło po-
nad 900 wniosków.
Szczegóły obecnego 
naboru

Pożyczki na zmniejszenie zużycia 
energii w budownictwie

http://www.instalreporter.pl
http://www.trox-bsh.pl/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/poprawa-jakosci-powietrza-energetyczne/zmniejszenie-zuzycia-energii-w-budownictwie/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/poprawa-jakosci-powietrza-energetyczne/zmniejszenie-zuzycia-energii-w-budownictwie/


Regulamin promocji oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronach:
www.nibe.pl oraz www.szwedzkadotacja.pl

DOTACJA 1000 zł 
na pompę ciepła z rekuperatorem

OGRZEWANIE
CHŁODZENIE
WENTYLACJA

Szwedzka dotacja 
do systemów NIBE
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Instaluj systemy evohome  
i odbierz smartwatcha Sony

System strefowego sterowania ogrzewaniem evohome 
marki Honeywell to nie tylko wygoda obsługi, komfort 
termiczny oraz oszczędność energii i pieniędzy. Teraz 
dzięki promocji Honeywell – z evohome można odnieść 
jeszcze więcej korzyści. Zasady: 
- kup 3 szt. produktów evohome,
- wymyśl hasło reklamowe,
- odbierz smartwatcha Sony.
Czas trwania programu: 1 czerwca 2017 r. – 31 grudnia 
2017 r. lub do wyczerpania zapasu nagród, faktury powin-
ny obejmować okres: 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r.
evohome to innowacyjny system strefowego sterowa-
nia ogrzewaniem w domu. System umożliwia tworze-
nie własnych harmonogramów ogrzewania dopaso-
wanych do stylu życia użytkownika. Podział domu na 
strefy ogrzewania pomaga efektywniej sterować tem-
peraturą i generować wymierne oszczędności. Dzięki 
evohome użytkownik wybiera optymalną temperatu-
rę dla każdego pomieszczenia i tworzy plany ogrzewa-
nia uwzględniające wyjścia z domu i powroty, a także 
pory zapotrzebowania na ciepłą wodę.
Zgłoszenia do programu: należy przesłać imię i nazwi-
sko, numer telefonu, e-mail, nazwę (firmę), hasło rekla-
mowe promującego evohome oraz fakturę/faktury do-
kumentujące zakup produktów 3 systemów evohome 

z dopiskiem „Marketing - Program Smartwatch Sony”;
• mailem: marketingpoland@honeywell.com
• lub na adres: Honeywell Sp. z o.o., ul. Domaniewska 
39, 02-672 Warszawa.
Dowiedz się więcej o systemie evohome: 
www.getconnected.honeywell.com

INSTALATORZE,  
INSTALUJ SYSTEMY EVOHOME  
I ODBIERZ SMARTWATCHA 
SONY!
Kup 3 szt. evohome, wymyśl hasło reklamowe i odbierz 
smartwatcha Sony!

hasło 
reklamowe

3 X
+

=

Zmiana na stanowisku Głównego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego

Z dniem 12 sierpnia 2017 roku pełnienie obowiązków 
Głównego inspektora Nadzoru Budowlanego zostało 
powierzone Anicie Oleksiak. Jacek Szer – pełniący po-

przednio tę funkcję – z powodów osobistych złożył dy-
misję na ręce prezesa rady Ministrów Beaty Szydło.
Źródło: GuNB

http://www.szwedzkadotacja.pl/
http://www.instalreporter.pl


Energooszczędne elektroniczne 
pompy obiegowe EVOSTA to:

• Doskonała jakość  
w rozsądnej cenie!

• Wysoka wydajność we  
wszystkich zastosowaniach.

• Znaczące efekty w zakresie  
oszczędności energii.

W KAŻDYM OPAKOWANIU 
PROMOCYJNYM

PREZENT DLA CIEBIE!
LATARKA Z FUNKCJĄ 

OTWIERACZA

Wybierz pompy obiegowe  
EVOSTA* i ciesz się doskonałą  
jakością w rozsądnej cenie!

* Promocja dotyczy pomp Evosta o długości korpusu 180 mm  Promocja trwa od 1.08 do 31.10 lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na www.dabpumps.com.pl

     PROMOCJA DAB
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Łukasz Gwiazdowski nowym dyrektorem 
zarządzającym Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.

Od 1 września 2017 r. na stanowisko dyrektora zarządza-
jącego został powołany Łukasz Gwiazdowski. rozpoczął 
pracę z dniem 1 września, jednakże odpowiedzialność 

za firmę przejmie z dniem 1 października 2017 roku. 
Na stanowisku tym zastąpił Henryka Zabawskiego,  
który w firmie przepracował 18 lat (od października 
1999 r.) i z końcem tego roku przechodzi na emeryturę.
Łukasz Gwiazdowski ukończył Akademię Ekonomiczą 
w Poznaniu oraz Executive Master of Busness Admini-
stration na uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 
i iCSTE Business School in Lisbon. 
Siedemnaście lat pracował na stanowiskach kierow-
niczych w firmach sektora elektroniki użytkowej.  
Od 2009 r. zarządzał sprzedażą, jako dyrektor handlowy 
w iNDESiT Company. Po przejęciu firmy przez Whirlpool  
Corporation objął stanowisko dyrektora handlowego  
w Whirlpool & indesit Polska. Od września 2016 roku był 
dyrektorem generalnym w firmie Candy Hoover.
W osobie Łukasza Gwiazdowskiego firma Vaillant Sau-
nier Duval Sp. z o.o. pozyskała więc doświadczonego 
i kompetentnego managera, który tym razem swoje życie 
zawodowe zwiąże z branżą grzewczą i będzie odpowie-
dzialny za rozwój dwóch marek: Vaillant i Saunier Duval.

Złoty Laur Konsumenta 2017 dla Elektry

W tegorocznym sondażu oceniającym popularność marek 
i jakość produktów, w kategorii Ogrzewanie Podłogowe, 
produkty marki ELEKTrA zostały uznane za najbardziej 
rozpoznawalne i otrzymały Złoty Laur Konsumenta 2017. 
Laur Konsumenta to ogólnopolski projekt konsumencki, 
którego celem jest wyłanianie najpopularniejszych pro-
duktów, usług i marek w wielu kategoriach. Zakrojony na 
skalę ogólnopolską sondaż przynosi producentom i usłu-
godawcom odpowiedź na jedno z podstawowych py-
tań: które produkty/usługi są obecnie najpopularniejsze  

w swojej grupie i wyróżniają się 
pod względem jakości pro-
duktów/usług? O wynikach 
decydują wyłącznie konsu-
menci, którzy w ankietach 
telefonicznych, głosowaniu 
na stronie internetowej kon-
kursu oraz w plebiscytach na part-
nerskich stronach internetowych wybierają, które produk-
ty/marki uważają za najlepsze i godne polecenia innym. 

http://www.dabpumps.com.pl/
http://www.instalreporter.pl
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Promocja Honeywell: 
4 dobre powody dla 1 dużej zniżki

Od 1 października rusza nowa promocja Honeywell: za 
każdym razem, gdy dokonasz zakupu 4 szt. głowic elek-
tronicznych Hr90 masz możliwość zakupu dzwonka 

DC515E Honeywell za 1 PLN. Promocja trwa do 31.12.2017.
Elektroniczna głowica HR90 ma następujące funkcje: 
eko, wakacje, przyjęcie i dzień wolny. Programy czaso-
we mające aż sześć opcji przełączenia na dobę oraz do 
trzech różnych poziomów temperatury pozwolą usta-
wiać komfortową temperaturę w każdym pomieszcze-
niu i optymalizować ją w tych pokojach, z których nie 
korzystasz, dzięki czemu oszczędzasz energię. Bateria 
- do 2 lat eksploatacji. Gwarancja – 2 lata.
Elegancki, prosty w obsłudze i łatwy w instalacji dzwonek  
DC515E to doskonałe rozwiązanie dla domu. Jest kom-
paktowy i pasuje do każdego wnętrza, a także ma nie-
zwykłe funkcje (światło halogenowe i dioda LED za-
pewnią wizualne alarmy, funkcja drzemki, ustawienie 
głośności dźwięku - maks. do 84 dB, aż 6 melodii, nie-
zawodny zakres bezprzewodowy – do 150 m, tryb noc-
ny - wyciszenie dźwięku, ustawienie wizualizacji świetl-
nej, 7 kolorów podświetlenia LED do wyboru). Bateria 
– do 2 lat eksploatacji. Gwarancja - 2 lata.

99% rabatu?
Skorzystaj z wyjątkowej okazji!

4x =
1 PLN

Studia podyplomowe na AGH

Studia „WENTYLACJA i KLiMATYZACJA OBiEKTÓW naj-
nowsze rozwiązania w HVAC” trwają dwa semestry – 198 
godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Aktualnie 
trwa nabór kandydatów na ii edycję, która rozpocznie 
się w październiku 2017 r. i zakończy we wrześniu 2018 r.
Studia są skierowane do absolwentów szkół wyższych 
(magisterskich lub zawodowych) wszystkich kierunków, 
a w szczególności do pracowników branży ogrzewania, 
wentylacji i klimatyzacji – HVAC, pracowników biur projek-
towych oraz firm dostarczających urządzenia wentylacyj-
ne i klimatyzacyjne. Słuchacze uzyskają wiedzę z zakresu 

projektowania i eksploatacji instalacji ogrzewania, wen-
tylacji i klimatyzacji (HVAC), zapoznają się z najnowszymi 
technologiami i rozwiązaniami w branży HVAC oraz z naj-
nowszymi narzędziami inżynierskimi służącymi do projek-
towania i doboru urządzeń. ukończenie studiów podyplo-
mowych zostanie potwierdzone świadectwem Akademii 
Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
Koszt studiów wynosi 4000 zł za dwa semestry.
Kontakt w sprawie studiów podyplomowych: mgr. inż. 
Michał Karch, 12 617 20 71; karch@agh.edu.pl
Szczegółowe informacje

http://www.fondital.com/pl/pl/
http://www.instalreporter.pl
http://www.gorn.agh.edu.pl/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe-wydzial
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Aplikacja SFA

„Aplikacja SFA” to podręczne narzędzie dla instalatorów 
techniki grzewczej, klimatyzacyjnej i sanitarnej oraz klien-
tów indywidualnych. Dostarcza szczegółowe informacje na 
temat pomp i rozdrabniaczy, które dotąd były dostępne 
tylko w formie papierowej lub w internecie.
Aplikacja działa zarówno online, jak i offline dzięki czemu 
zawsze jest do niej dostęp, niezależnie od dostępności 
sieci. W każdym momencie jest wgląd w pełną gamę pro-
duktową SFA, szybko i łatwo można dobrać urządzenie,  
a także znaleźć odpowiedni zamiennik. Co ważne, w za-
sięgu ręki dostępna jest cała dokumentacja techniczna 

do wszystkich urządzeń wraz z praktycznymi poradami 
dotyczącymi rozwiązywania problemów. Aplikacja krok 
po kroku poprowadzi przez proces instalowania każdego 
rozdrabniacza i pompy z naszej oferty.

Produkty NICZUK Metall-PL w ofercie HTS

Od września w hurtowni HTS można kupić produk-
ty firmy NiCZuK Metall-PL. W ofercie tego polskiego 
producenta znajdują się różnego rodzaju zamoco-
wania, m.in. obejmy i akcesoria do wentylacji, pro-
file montażowe, systemy podpierania urządzeń na 

powierzchni dachu, akcesoria kotwiące, elemen-
ty montażowo-łączące i wiele innych. Na stałe  
w HTS znajdą się wybrane szyny, obejmy i podpo-
ry dachowe. Pozostałe produkty dostępne będą 
na zamówienie.

Promocja dla instalatorów 
pomp ciepła Panasonic

Panasonic uruchomił drugą edycję programu promocyjnego dla akredytowanych instalatorów urządzeń 
z linii Aquarea. Od 1 września 2017 r. do 15 marca 2018 r. mogą oni zdobywać punkty za zakup komple-
tów Aquarea typu split oraz All-in-One, a następnie wymieniać je na nagrody. 
Warunkiem przystąpienia do niej jest aktualna akredytacja w zakresie pomp ciepła powietrze-woda Aqu-
area split lub Aquarea All-in-One split. Każdy instalator, który w czasie trwania promocji nabył bądź na-

będzie tego typu komplet (agregat i odpowiednią jed-
nostkę wewnętrzną) u autoryzowanego dystrybutora 
może zarejestrować jego kartę gwarancyjną na stronie  
http://www.panasonicproclub.com/. Następnie wystarczy 
przesłać odpowiedni wniosek poprzez stronę promocji, 
występując o przyznanie punktów. 
Za każdy zarejestrowany komplet Aquarea instalator 
otrzymuje jeden punkt. uzyskany w ten sposób kupon 
rabatowy można będzie wykorzystać w sklepie interne-
towym Panasonic: http://shop.panasonic.pl/. W zależno-
ści od zebranej liczby punktów uczestnik będzie mógł je 
wymienić m.in. na:
· 2 punkty – przenośne radio Panasonic lub kompakto-
wy aparat Lumix
· 3 punkty – wiertarko-wkrętarka lub kuchenka mikro-
falowa 
· 4 punkty – młot udarowo-obrotowy lub aparat Lumix 
· 6 punktów – 50-calowy telewizor Panasonic
· 10 punktów - 65-calowy telewizor Panasonic
Pełny regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy

http://www.instalreporter.pl
http://www.taconova.com
http://www.panasonicproclub.com/PL_pl/promotions/
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Zaproś kominiarza!

W związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 
2017/2018 prezes Krajowej izby Kominiarzy wydał ko-
munikat do właścicieli i zarządców budynków. Przypo-
mina w nim o obowiązkach związanych z bezpiecznym 
użytkowaniem przewodów kominowych.
Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentyla-
cyjną należy poddawać okresowej kontroli oraz czysz-
czeniu przez uprawnionego kominiarza. 
ustawa „Prawo budowlane” stanowi, że właściciel – 
zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz 
w roku zlecić przeprowadzenie okresowej kontroli sta-
nu technicznego przewodów kominowych osobie po-
siadającej odpowiednie uprawnienia – mistrza komi-
niarskiego. 
regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów ko-
minowych zabezpiecza przed powstaniem pożaru sa-
dzy. Przepisy przeciwpożarowe nakazują obowiązko-
we usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych, 
spalinowych i wentylacyjnych.

W budynkach mieszkalnych obowiązuje minimalna 
częstotliwość czyszczeń:
• przewody od palenisk opalanych paliwem stałym – co 
3 miesiące,
• przewody od palenisk opalanych paliwem gazowym  
i płynnym – co 6 miesięcy,
• przewody wentylacyjne – 1 raz w roku.

Jak groźne jest zaniedbanie kominów świadczą staty-
styki. Państwowa Straż Pożarna w roku 2016 odnoto-
wała 14 266 pożarów od urządzeń ogrzewczych na pali-
wa stałe, 238 pożary od urządzeń na paliwa ciekłe i 636 
pożarów od urządzeń na paliwa gazowe.
Ponadto w sezonie ogrzewczym od 1 września 2016 do 
31 marca 2017 Państwowa Staż Pożarna odnotowała  
4685 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, w tym 2903 
osób poszkodowanych i 61 ofiar śmiertelnych.
Więcej

Pompy ciepła i smart grid – system ciepłowniczy przyszłości
– VI Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła

Jedną z rekomendacji Komitetu Ekonomicznego rady 
Ministrów (KErM) dot. poprawy jakości powietrza w Pol-
sce ze stycznia br. jest zapewnienie obniżonych stawek 
za pobór energii elektrycznej w okresach zmniejszonego 
na nią zapotrzebowania. Niższe stawki mają być zachę-
tą do instalacji kotłów elektrycznych lub pomp ciepła na 
terenach, na których nie ma możliwości podłączenia do 
scentralizowanych systemów ciepłowniczych lub sieci 
gazowych. Problem tzw. „niskiej emisji” zanieczyszczeń 
był tematem ubiegłorocznej edycji Kongresu POrT PC. 
W tym roku organizatorzy postanowili pójść krok dalej, 
poszukując odpowiedzi na pytanie, co jest potrzebne 
do transformacji sektora ogrzewania (w dużym stopniu 
odpowiedzialnego za złą jakość powietrza w Polsce). 
Tegoroczny VI Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju 
Technologii Pomp Ciepła obejmie tematyką wspo-
mniane zalecenie KERM ze szczególnym uwzględ-
nieniem specjalnych taryf elektrycznych dla urzą-
dzeń grzewczych oraz roli, jaką pompy ciepła mogą 
odegrać w systemach ciepłowniczych przyszłości.
Znaczna liczba krajów unii Europejskiej wkroczyła już na 
drogę zmian w sektorze ogrzewania i chłodzenia, dlatego 
też podczas konferencji POrT PC nie zabraknie eksper-
tów z zagranicy. Podczas sesji plenarnej Kongresu POrT 
PC wystąpią goście specjalni: Martin Forsén – prezes Eu-
ropejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA), który 
omówi przykłady transformacji energetycznej w krajach 
unii Europejskiej oraz Peter Wagener – prezes Holender-
skiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (DHPA) i przewodni-
czący zespołu projektowego Annexu 42 „Pompy ciepła 
w inteligentnych sieciach Smart Grid” Międzynarodowej 
Agencji Energetycznej. Peter Wagener przedstawi m.in. 
wyniki realizacji tego projektu.
Nie ulega wątpliwości, że zmiana podejścia do systemów 
ciepłowniczych w Polsce będzie wymagała dodatkowego 
wsparcia, którym z całą pewnością mogą być taryfy elek-

tryczne dla urządzeń grzewczych. Temat specjalnych taryf 
będzie wiodącym tematem sesji ogólnej Kongresu. Do wy-
głoszenia prezentacji i uczestnictwa w panelu dyskusyjnym 
organizatorzy zaprosili m.in. przedstawiciela jednej z grup 
energetycznych, Ministerstwa Energii, Krajowej izby Gospo-
darczej Elektroniki i Telekomunikacji oraz Europejskiego i Ho-
lenderskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła. Zagadnieniem 
związanym zarówno z sieciami smart grid, jak i taryfami jest 
współpraca pomp ciepła z instalacjami fotowoltaicznymi. 
Dodatkową zachętą do uczestnictwa w Kongresie są 
narzędzia POrT PC dotyczące analizy kosztów w opar-
ciu o dostępne taryfy elektryczne, narzędzia będą omó-
wione i przekazane uczestnikom podczas konferencji.
Tegoroczny Kongres POrT PC podobnie jak w ubiegłym 
roku po plenarnej sesji wspólnej zostanie podzielony na 
dwie sesje tematyczne. równolegle do sesji poświęconej ta-
ryfom elektrycznym dla urządzeń grzewczych odbędzie się  
pilotażowa konferencja naukowa POrT PC, której tematem 

przewodnim jest „Transfer wiedzy do przemysłu”. udział 
w tej sesji potwierdzili już wybitni naukowcy, którzy na co 
dzień zajmują się udoskonalaniem technologii pomp cie-
pła w europejskich instytutach badawczych oraz przed-
stawiciele polskich uniwersytetów i uczelni technicznych. 
VI Kongres PORT PC „Pompy ciepła i smart grid 
– system ciepłowniczy przyszłości” odbędzie się  
26 października (czwartek) 2017 r. w Warszawie – 
tradycyjnie jako jedno z wydarzeń towarzyszących 
Międzynarodowym Targom Energii Odnawialnej  
i Efektywności Energetycznej RENEXPO 2017. 
Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia wraz 
z informacją o rejestracji na wydarzenie znajdują 
się na stronie internetowej www.portpc.pl. Koszt 
uczestnictwa w konferencji to od 100 do 300 zł (zniż-
ki przewidziane są m.in. dla studentów oraz pierw-
szych 20 zarejestrowanych osób).
Źródło: POrT PC, fot. W. Joniec

http://www.instalreporter.pl
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Bosch Termotechnika inwestuje w dział klimatyzacji

Bosch Termotechnika w Polsce wzmacnia utworzony w 
2016 roku dział klimatyzacji i rozbudowuje jego ofertę, 
wprowadzając nowe urządzenia do różnych typów po-
mieszczeń, zróżnicowane także pod kątem możliwych 
miejsc ich montażu. Oprócz systemów dużej mocy do 
budynków komercyjnych, Bosch oferuje teraz m.in. kli-
matyzację do mieszkań i domów oraz niewielkich biur. 
– Celem Bosch Termotechnika jest dostarczanie innowa-
cyjnych rozwiązań, które zapewniają komfortową tempe-
raturę w domach, obiektach komercyjnych i budynkach 
użyteczności publicznej. Uzupełnienie oferty o klimatyza-
cję było więc naturalnym krokiem w rozwoju naszych kom-
petencji. Obecnie możemy zapewnić klientom indywidu-
alnym i inwestorom kompleksowe systemy oraz szeroką 

gamę urządzeń do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń.  
– mówi Krzysztof Ciemięga, dyrektor generalny Bosch 
Termotechnika w Polsce. 
Oferta klimatyzacji Bosch Termotechnika: 
• RAC: do mieszkań, niewielkich pomieszczeń biurowych 
i serwerowni urządzenia pokojowe, naścienne typu split 
(jednostka zewnętrzna agregat i jednostka wewnętrzna) 
w trzech modelach o mocy od 2,6 do 7,3 kW; 
• SCAC: do większych biur, domów, mieszkań, sklepów, 
aptek oraz serwerowni urządzenia komercyjne typu split 
(jednostka zewnętrzna agregat i jednostka wewnętrzna) 
kasetonowe, kanałowe, przypodłogowo-podstropowe 
i konsola w zakresie mocy od 3,5 do 14,0 kW; 
• multi split: do większych mieszkań, domów jedno-
rodzinnych oraz biur systemy multi charakteryzują się 
możliwością podłączenia od jednej do pięciu jedno-
stek wewnętrznych w zakresie mocy od 2,3 do 7,0 kW 
do jednego agregatu jednowentylatorowego w zakre-
sie od 5,2 do 12,3 kW; 
• VRF: do budynków biurowych, hotelowych, magazy-
nowych oraz użyteczności publicznej systemy komer-
cyjne dużej mocy ze zmiennym przepływem czynnika, 
również w wersji z odzyskiem ciepła do 200 kW.

Szkolenia online Danfoss 

Już w październiku Danfoss poprowadzi nowe webinaria:
• 5 października 2017, godz. 10.00, czas trwania: 60 mi-
nut: Nowy sezon ciepłowniczy, nowe propozycje Dan-
foss. Agenda: narzędzie, które ułatwi korzystanie z oferty 
Danfoss – łatwy dobór, szybki dostęp do dokumenta-
cji i oferty technicznej (Heat Selector); nowe standar-
dy w pomiarach zużycia ciepła oraz łatwa instalacja  
i uruchomienie ciepłomierza przy użyciu aplikacji Sono-
App; rozszerzenie oferty zaworów regulacyjnych DN65-
-DN250 o wersję PN.
• 26 października, godz. 10.00, czas trwania: 75 minut: 
Wyzwania w projektowaniu budynków wysokościowych. 
Agenda:: co należy zrobić, aby rozległa instalacja wodne-
go HVAC działała poprawnie; jak poradzić sobie ze stre-
fowaniem instalacji, aby móc zastosować standardowe 
odbiorniki; co zrobić, aby budynek mógł uzyskać certy-

fikat BrEAM i LEED; w jaki sposób połączyć system hy-
drauliczny z systemem zarządzania budynkiem (BMS).
Szczegóły oraz rejestracja na: 
www.wsparcie-projektanta.pl

RENEXPO® Poland

Zbliża się siódma edycja największych  
w Polsce targów poświęconych OZE. 
Targi rENEXPO® Poland 2017 odbędą się  
w dniach 25-27 października w Warszaw-
skim Centrum EXPO XXi.
Targi Energii Odnawialnej i Efektywności 
Energetycznej już od kilku lat są miej-
scem spotkań specjalistów z branży, wy-
miany doświadczeń i prezentacji nowości 
w dziedzinie OZE. Nie inaczej będzie  
w tym roku. ideą każdych targów jest prezentacja 
oferty wystawców konkretnej i ściśle określonej gru-
pie docelowej. Targi rENEXPO® Poland są jednak pod 
tym względem wyjątkowe i mają wyższy cel. Stanowią 
międzynarodową platformę spotkań ekspertów  
z branży odnawialnych źródeł energii i jednocześnie 

pokazują potencjał oraz możliwości rozwoju tego ryn-
ku w naszym kraju. Trzy dni targowe to jednocześnie 
trzy dni wypełnione międzynarodowymi konferencja-
mi, forami branżowymi i kongresami, podczas których 
omawiane są istotne dla rynku OZE tematy.
Zapisy na konferencje

http://www.instalreporter.pl
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GROHE – program szkoleniowy dla instalatorów 
z całej Europy

Marka GrOHE udostępniła internetowy program szko-
leniowy przeznaczony dla instalatorów z całej Euro-
py, którego celem jest przybliżenie najnowszych roz-
wiązań marki. Mowa tu o czujniku wody GrOHE Sense 
oraz module sterującym siecią wodociągową GrOHE 
Sense Guard, których premiera zaplanowana jest już 
na wrzesień 2017.
Za pośrednictwem strony training.grohe.com instalato-
rzy mogą wziąć udział w szkoleniu produktowym, które 
przybliża wiedzę z zakresu technologii zabezpieczają-
cych przed zalaniem oraz rozwiązań smart home. Szko-
lenie dotyczy także kwestii nowych produktów GrOHE 

oraz narzędzi, które sta-
nowić mogą podstawę 
do stworzenia biznesu 
związanego z bezpie-
czeństwem instalacji 
wodnych. 
internetowe szkolenie 
uzupełniane jest cy-
klem spotkań ze spe-
cjalistami, które towa-
rzyszą trasie GrOHE 
Truck. Nowy, ulepszo-
ny GrOHE Truck, który 
zadebiutował na tego-
rocznych targach iSH 
we Frankfurcie, pod-
czas swojej trasy zapla-

nowanych ma ponad 1000 przystanków w miejscowo-
ściach rozsianych w aż 30 krajach. We wrześniu GrOHE 
Truck odwiedza Polskę.
Każdy, kto odwiedzi mobilne centrum, będzie miał szan-
sę zapoznać się z prezentowanymi w nim najnowszy-
mi produktami GrOHE oraz porozmawiać z eksperta-
mi marki. Dodatkowo, będzie to wyjątkowa okazja, by 
dowiedzieć się więcej o nowoczesnych technologiach 
i sprawdzić, które rozwiązania marki najbardziej odpo-
wiadają indywidualnym potrzebom. 
Aktualizowana na bieżąco lista miejsc, które odwiedzi 
GROHE Truck

Porady fachowców | Aktualności z branży | Informacje o produktach | Promocje | Katalog firm
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Centrum Szkoleniowe Junkers-Bosch 
z nowymi salami

Centrum Szkoleniowe w Warszawie może pochwa-
lić się nowymi salami szkoleniowymi. Modernizację 
przeszły wszystkie pomieszczenia przy ulicy Jutrzen-
ki 105 w Warszawie, w których od 2009 roku prezen-
towane są najnowsze technologie i urządzenia Jun-
kers-Bosch.
Z oferty Centrum Szkoleniowego 
Junkers-Bosch w Warszawie ko-
rzystają instalatorzy, serwisanci, 
handlowcy i projektanci, a także 
uczniowie szkół średnich i wyższych. 
Odbywają się tutaj nie tylko szkole-
nia teoretyczne, ale też praktycz-
ne warsztaty poświęcone technolo-
giom i urządzeniom Junkers-Bosch, 
które podnoszą kwalifikacje zawo-
dowe ich uczestników.
Zmodernizowane Centrum ofe-
ruje teraz jeszcze bardziej nowo-
czesną przestrzeń szkoleniową  
w kolorystyce podkreślającej zbliże-
nie marek Junkers i Bosch. Zaprojek-
towane z dbałością o detal wnętrza 
to prawie 300 m2, w których znajdu-
je się nowoczesna sala wykładowa, 
dwie sale praktyczne z podłączony-
mi do instalacji wodnej i gazowej 
urządzeniami Junkers-Bosch, stre-
fa relaksu i część, w której wyeks-
ponowano historyczne urządzenia 
marki Junkers.
Szkolenia praktyczne prowadzone 
są przez wykwalifikowanych i spe-
cjalnie przygotowanych Trenerów z 
wieloletnim doświadczeniem.
Podczas szkoleń wykorzystywane 

są filmy, animacje oraz symulatory paneli kotłów i au-
tomatyki. Poprawia to atrakcyjność przekazywanych 
informacji i zwiększa ich przystępność. uczestnicy po-
znają m.in. zasady: pierwszego rozruchu, łączenia au-
tomatyki oraz doboru urządzeń i osprzętu.

http://www.instalreporter.pl
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Jak wybrać dobry 
zawór kątowy?

regulacyjne zawory kątowe pełnią w instalacji wod-
nej ważną rolę przy ograniczaniu ciśnienia przepły-
wu i odcinaniu dopływu wody w razie awarii lub prac 
serwisowych. ich jakość i trwałość ma bezpośrednie 
przełożenie na bezpieczeństwo użytkowania całego 
systemu. Na pierwszy rzut oka dwa zawory wygląda-
ją podobnie, jednak różnice mogą być znaczące…
Najwięcej korzyści z użytkowania dostarczają zawo-
ry regulacyjne, które oprócz tradycyjnej funkcji odci-
nania wody w razie awarii urządzenia lub wodocią-
gu, pozwalają także na wstępne ograniczenie ilości 

wypływającej wody. Dostępne na rynku zawory są 
zwykle wykonywane z mosiądzu, mogą jednak zna-
cząco różnić się między sobą składem stopu, tech-
nologią wykonania, czy wykończeniem powierzch-
ni. Jakie ma to znaczenie w praktyce?

Kuty czy odlewany?
Zawory kątowe są obecnie produkowane w techno-
logii odlewu lub formowane w prasie z kutego mo-
siądzu. Druga z tych metod pozwala uzyskać korpus 
o bardzo dobrych parametrach, gdyż w procesie for-

mowania w prasie zostają zachowane wszystkie wła-
ściwości wysokiej jakości kutego mosiądzu, jak od-
porność na pękanie pod wpływem ciśnienia, korozja 
czy w końcu neutralność chemiczna w kontakcie  
z wodą pitną. Produkt jest odprężony termicznie i nie 
występują w nim żadne naprężenia. W kolejnych ope-
racjach usuwany jest tylko nadmiar materiału, a na-
stępnie zawory są polerowane, co sprawia że ich po-
wierzchnia staje się jednolicie gładka, bez widocznych 
nierówności. Cały proces jest automatyczny i prze-
biega tak samo w przypadku każdego egzemplarza.
Tak uformowane korpusy zaworów są poddawa-
ne galwanizacji, w wyniku której uzyskują lśniącą, 
chromowaną powierzchnię, która jest gładka i dzię-
ki temu łatwa w czyszczeniu. Kolejnym etapem jest 
montaż elementów mechanizmu.

Jakość tkwi w technice
Zawór kątowy to element pracujący w ciągłym kontakcie 
z wodą, dlatego o jego trwałości w dużej mierze stanowi 
nie tylko materiał, z jakiego został wykonany, lecz rów-
nież sposób zabezpieczenia mechanizmu i szczelność 
obudowy. Przykładowo w zaworach SCHELL zastoso-
wano konstrukcję, w której wrzeciono zostało umiesz-
czone w oddzielnej komorze smarnej, dzięki czemu nie 
ma kontaktu z wodą i zawartymi w niej zanieczyszcze-
niami. Dzięki temu nie ulega ono zatarciu, a zawór jest 
praktycznie bezawaryjny. W odróżnieniu od tradycyj-
nych mechanizmów nie ma problemów z regulacją po-
krętła nawet po bardzo długim czasie użytkowania. Ko-
lejną ważną kwestią jest sposób uszczelnienia zaworu 
– najlepszą obecnie technologią są tzw. uszczelki o-ring 
o przekroju kołowym. Warto również zwrócić uwagę, 
że zawór kątowy można dopasować do rodzaju arma-
tury czerpalnej, przed którą jest montowany. Na przy-
kład wrażliwą elektronikę stosowaną w bateriach ste-
rowanych na podczerwień można skutecznie chronić 
przed wpływem zanieczyszczeń z sieci wodociągowej, 
montując zawór kątowy z filtrem wyłapującym bardzo 
małe cząsteczki o wielkości 500 mikrometrów.
Fot. SCHEll

Odpowiedzi udzielił: Sławomir ChajeC
Dyrektor handlowy SCHELL Polska

Przed zakupem warto sprawdzić, czy zawór ma stosowny atest stwierdzający, że został on wyprodukowany  
z surowca dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną, bez zawartości szkodliwego dla zdrowia niklu i ołowiu

Obudowy zaworów formowane w prasie z rozgrzanych 
mosiężnych prętów

Każdy zawór powinien być dokładnie kontrolowany 
przed pakowaniem

regulacyjny zawór kątowy SCHELL COMFOrT zaopatrzony 
w dodatkowy filtr 

http://www.instalreporter.pl
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Technologia „zielonego pokrętła” i przyjazny inter-
fejs zapewniają wyjątkowo prostą nastawę odpo-
wiedniego trybu pracy.

Jeśli pompa ma zastosowanie do ogrzewania grzej-
nikowego, należy wybrać pole niebieskie, znajdu-
jące się po lewej stronie pokrętła. W zależności od 
liczby grzejników do zasilenia i zastosowanego mo-
delu pompy, należy wybrać odpowiednio mały, śred-
ni bądź duży domek na interfejsie pompy. Pomocna 
okaże się tabela poniżej.

Jeśli pompa ma zastosowanie w instalacji ogrzewania 
podłogowego, należy wybrać za pomocą zielonego po-
krętła pola po prawej stronie, oznaczone kolorem żół-
tym. Także tutaj istnieje prosta zależność pomiędzy po-
wierzchnią grzewczą podłogi a zastosowanym modelem 
pompy, która wpływa na wybór odpowiednio małego, 
średniego bądź dużego domku na interfejsie pompy.

Aby dobrać optymalny model pompy Wilo-Yonos PiCO 
2.0 do potrzeb użytkownika proponujemy skorzysta-
nie z aplikacji Doradca Wilo dostępnej na smarfony.  

Przy wymianie pompy stałoobrotowej na pompę no-
wej generacji Wilo-Yonos PiCO 2.0 można zastosować 
także jeden z 3 biegów stałej prędkości, oznaczo-
nych na interfejsie kolorem szarym.
Ekonomiczną eksploatację oraz redukcję kosztów 
energii elektrycznej zapewnia wysokosprawny sil-
nik synchroniczny ECM oraz nadrzędny regulator 
prędkości obrotowej. Pozwala on na precyzyjną 
nastawę wysokości podnoszenia z dokładnością 
do 0,1 m, co jest także nowym rozwiązaniem na 
rynku pomp w tej kategorii. Dzięki temu całkowite 
współczynniki efektywności energetycznej są mniej-
sze niż wymagana wartość referencyjna EEi ≤ 0,20.  
Dodatkowo, pełną kontrolę zapewnia wyświetlacz 
LED wskazujący rzeczywisty pobór mocy P1 wyra-
żony w watach.

Wygodny montaż

Stosowanie pomp o najwyższej sprawności to nie 
tylko korzyści dla użytkownika związane ze zmniej-
szeniem rachunków za zużycie energii elektrycz-
nej, ale przede wszystkim oszczędność czasu pod-

Przyjazne ustawienia

Prostota i zarazem precyzja ustawień to cecha wyróż-
niająca nową generację pomp Wilo-Yonos PiCO 2.0  
od dostępnych na rynku pomp konkurencji w tej 
samej kategorii. 

Pompa nowej generacji Wilo-Yonos  
PICO 2.0 zaprojektowana została  
z myślą o zapewnieniu maksymalnego 
komfortu montażu i nastawy przy 
jednoczesnej minimalizacji nakładu 
czasu pracy fachowców zajmujących się 
przygotowaniem instalacji grzewczych. 
Czynności konieczne podczas montażu 
zabiorą teraz jeszcze mniej czasu dzięki 
palecie niezwykle użytecznych funkcji, 
które pozwolą również na uniknięcie 
niepotrzebnych wizyt serwisowych 
podczas eksploatacji systemu. Praca 
z pompą jeszcze nigdy nie była tak 
komfortowa!

Nowość: elektroniczna 
pompa obiegowa 
Wilo-Yonos PICO 2.0

Nowy wymiar komfortu

Pompa nowej generacji Wilo-Yonos PICO 2.0 zaprojektowana zosta-
ła z myślą o zapewnieniu maksymalnego komfortu montażu i nasta-
wy przy jednoczesnej minimalizacji nakładu czasu pracy fachowców 
zajmujących się przygotowaniem instalacji grzewczych. Czynności 
konieczne podczas montażu zabiorą teraz jeszcze mniej czasu dzięki 
palecie niezwykle użytecznych funkcji, które pozwolą również na 
uniknięcie niepotrzebnych wizyt serwisowych podczas eksploatacji 
systemu. Praca z pompą jeszcze nigdy nie była tak komfortowa!

 1 Przyjazne ustawienia
Prostota i zarazem precyzja ustawień to cecha wyróżniająca nową 
generację pomp Wilo-Yonos PICO 2.0 od dostępnych na rynku 
pomp konkurencji w tej samej kategorii. Technologia „zielonego 
pokrętła” i przyjazny interfejs zapewniają wyjątkowo prostą nastawę 
odpowiedniego trybu pracy. 

Jeśli pompa ma zastosowanie do ogrzewania 
grzejnikowego należy wybrać pole niebieskie, 
znajdujące się po lewej stronie pokrętła.

W zależności od ilości grzejników do zasilenia 
i zastosowanego modelu pompy, należy wybrać 
odpowiednio mały, średni bądź duży domek na in-
terfejsie pompy. Pomocna okaże się tabela poniżej.

 
Jeśli pompa ma zastosowanie w instalacji ogrzewania podłogowego, 
należy wybrać przy pomocy zielonego pokrętła 
pola po prawej stronie, oznaczone kolorem żółtym. 

Także tutaj istnieje prosta zależność pomiędzy 
powierzchnią grzewczą podłogi, a zastosowanym 
modelem pompy, która wpływa na wybór odpo-
wiednio małego, średniego bądź dużego domku na 
interfejsie pompy.

Aby dobrać optymalny model pompy Wilo-Yonos 
PICO 2.0 do potrzeb użytkownika proponujemy 
skorzystanie z aplikacji Doradca Wilo dostępnej na 
smarfony. 

Przy wymianie pompy stałoobrotowej na pompę 
nowej generacji Wilo-Yonos PICO 2.0 można za-
stosować także jeden z 3 biegów stałej prędkości, 
oznaczonych na interfejsie kolorem szarym. 

Jeszcze nigdy nastawa nie była tak komfortowa jak w nowej 
pompie Wilo-Yonos PICO 2.0.
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Pompa nowej generacji Wilo-Yonos PICO 2.0 zaprojektowana zosta-
ła z myślą o zapewnieniu maksymalnego komfortu montażu i nasta-
wy przy jednoczesnej minimalizacji nakładu czasu pracy fachowców 
zajmujących się przygotowaniem instalacji grzewczych. Czynności 
konieczne podczas montażu zabiorą teraz jeszcze mniej czasu dzięki 
palecie niezwykle użytecznych funkcji, które pozwolą również na 
uniknięcie niepotrzebnych wizyt serwisowych podczas eksploatacji 
systemu. Praca z pompą jeszcze nigdy nie była tak komfortowa!

 1 Przyjazne ustawienia
Prostota i zarazem precyzja ustawień to cecha wyróżniająca nową 
generację pomp Wilo-Yonos PICO 2.0 od dostępnych na rynku 
pomp konkurencji w tej samej kategorii. Technologia „zielonego 
pokrętła” i przyjazny interfejs zapewniają wyjątkowo prostą nastawę 
odpowiedniego trybu pracy. 

Jeśli pompa ma zastosowanie do ogrzewania 
grzejnikowego należy wybrać pole niebieskie, 
znajdujące się po lewej stronie pokrętła.

W zależności od ilości grzejników do zasilenia 
i zastosowanego modelu pompy, należy wybrać 
odpowiednio mały, średni bądź duży domek na in-
terfejsie pompy. Pomocna okaże się tabela poniżej.

 
Jeśli pompa ma zastosowanie w instalacji ogrzewania podłogowego, 
należy wybrać przy pomocy zielonego pokrętła 
pola po prawej stronie, oznaczone kolorem żółtym. 

Także tutaj istnieje prosta zależność pomiędzy 
powierzchnią grzewczą podłogi, a zastosowanym 
modelem pompy, która wpływa na wybór odpo-
wiednio małego, średniego bądź dużego domku na 
interfejsie pompy.

Aby dobrać optymalny model pompy Wilo-Yonos 
PICO 2.0 do potrzeb użytkownika proponujemy 
skorzystanie z aplikacji Doradca Wilo dostępnej na 
smarfony. 

Przy wymianie pompy stałoobrotowej na pompę 
nowej generacji Wilo-Yonos PICO 2.0 można za-
stosować także jeden z 3 biegów stałej prędkości, 
oznaczonych na interfejsie kolorem szarym. 

Jeszcze nigdy nastawa nie była tak komfortowa jak w nowej 
pompie Wilo-Yonos PICO 2.0.
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Po uruchomieniu systemu pompa przez 10 minut 
zwiększając i zmniejszając prędkość przepływu 
wody, wyprowadza powietrze z instalacji przez za-
montowane na jej końcach zawory odpowietrza-
jące. Funkcja ta wymaga jedynie włączenia, a po 
zakończeniu cyklu odpowietrzania, pompa auto-
matycznie powraca do nastawionych wcześniej 
parametrów pracy.

Kody komunikatów

Pompa Wilo-Yonos PiCO 2.0 wyposażona została  
w wyświetlacz LED oraz regulator pozwalający na zi-
dentyfikowanie stanów usterek podczas pracy urzą-
dzenia. Dzięki temu, konkretne kody komunikatów 
wskazywane na wyświetlaczu pozwolą na szybkie  
i bezproblemowe ustalenie na miejscu przyczyny 
usterki.

czas prac montażowych oraz w okresie eksploatacji. 
Nowa, niezwykle kompaktowa budowa pomp oraz 
korpus hydrauliczny w wymiarze starych pomp 
stałoobrotowych typu Wilo-Star-rS sprawiają, że 
niemal w każdej aplikacji wymiana starej pompy 
na nową jest banalnie prosta.  
Dostęp do śrub montażo- 
wych od frontu pompy gwa-
rantuje wygodny i szybki mon-
taż. Nowe, wygodniejsze miej-
sce wtyczki Wilo-Konektor 
wpływa na zmniejszenie roz-
miarów całej pompy, a tym samym ułatwia instala-
cję w różnych miejscach i pozycjach.
Znane z poprzedniego modelu rozwiązanie wtyczki 
Wilo-Konektor pozwala na podłączenie pompy do 
sieci elektrycznej bez konieczności użycia narzędzi.

Komfortowe użytkowanie

Wilo-Yonos PiCO 2.0 wyposażona została w nową 
funkcję automatycznego odblokowania wirnika.  
Daje ona pewność, że pompa jest gotowa do pracy 

po przestoju bez konieczno-
ści rozkręcania i rozhermety-
zowania zespołu wirującego. 
Jest to znacząca oszczęd-
ność czasu i gwarancja po-
prawności funkcjonowania 
urządzenia. 

W pompie Wilo-Yonos PiCO 2.0 zoptymalizowana zo-
stała funkcja odpowietrzania, która zapewnia cichą 
pracę instalacji. Funkcja „Air” (odpowietrzania pom-
py) pozwala na samoczynne usunięcie niepożądane-
go powietrza z komory wirnika oraz całej instalacji.  

Wilo-Yonos PICO 2.0  
– dane techniczne 
Pompa do wszystkich wodnych systemów 
grzewczych i klimatyzacyjnych oraz instala-
cji glikolowych o stężeniu roztworu do 50%.

• Współczynnik efektywności energetycznej 
EEi ≤ 0,20
• Temperatura przetłaczanego medium:
– przy maks. temperaturze otoczenia 40°C 
od -10° do 95°C
– przy maks. temperaturze otoczenia 25°C  
od -10° do 110°C
• Napięcie zasilania: 1~230 V, 50 Hz
• Przyłącze gwintowane Rp ½, Rp 1 i Rp 1¼
• Stopień ochrony: IPX 2D
• Maks. ciśnienie robocze: 10 bar

Jeszcze nigdy nastawa  
nie była tak komfortowa,  
jak w nowej pompie  
Wilo-Yonos PICO 2.0.

Zobacz prezentację Wilo-Yonos PICO 2.0  
na kanale Wilo Polska na YouTube.

Nowy wymiar  
komfortu

Wilo-Yonos PICO Wilo-Yonos PICO 2.0

Stara pompa / wycofana Nowa Wilo-Yonos PICO 2.0

nazwa nr art. nazwa nr art. 

Wilo-Yonos PICO 15/1-4 4164011 Wilo-Yonos PICO 2.0 15/1-4 4215511

Wilo-Yonos PICO 15/1-6 4164012 Wilo-Yonos PICO 2.0 15/1-6 4215512

Wilo-Yonos PICO 25/1-4 4164031 Wilo-Yonos PICO 2.0 25/1-4 4215513

Wilo-Yonos PICO 25/1-4-130 4164017 Wilo-Yonos PICO 2.0 25/1-4-130 4215514

Wilo-Yonos PICO 25/1-6 4164032 Wilo-Yonos PICO 2.0 25/1-6 4215515

Wilo-Yonos PICO 25/1-6-130 4164018 Wilo-Yonos PICO 2.0 25/1-6-130 4215516

Wilo-Yonos PICO 25/1-8 4164019 Wilo-Yonos PICO 2.0 25/1-8 4215517

Wilo-Yonos PICO 25/1-8-130 4179660 Wilo-Yonos PICO 2.0 25/1-8-130 4215518

Wilo-Yonos PICO 30/1-4 4164033 Wilo-Yonos PICO 2.0 30/1-4 4215519

 Wilo-Yonos PICO 30/1-6 4164034 Wilo-Yonos PICO 2.0 30/1-6 4215520

Wilo-Yonos PICO 30/1-8 4164020 Wilo-Yonos PICO 2.0 30/1-8 4215521

- - Wilo-Yonos PICO 2.0 25/1-5-130 4215522

Zamienniki
Wilo-Yonos PICO 2.0 zastępuje w naszej ofercie pompę Wilo-Yonos PICO.

NOWOŚ
Ć

Konferencja MURATORA 
„Termomodernizacja”

MurATOr zaprasza na koleją konferencję budowlaną, tym 
razem poświęconą termomodernizacji budynków wieloro-
dzinnych. Odbędzie się ona 27 września 2017 w Warszawie 
w Hotelu Bellotto, przy ul. Senatorskiej 13/15. Zagadnienia 
formalno-prawne dotyczące termomodernizacji, systemy 
wspierania tego typu inwestycji, opłacalność i efektywność 
poparte konkretnymi przykładami, rozwiązania technolo-
giczne i błędy wykonawcze – to tylko wybrane zagadnie-
nia, którymi podzielą się eksperci.
Nowe budynki wznoszone są z zachowaniem wysokich pa-
rametrów efektywności energetycznej. Większym wyzwa-
niem są budynki już istniejące, które również powinny mieć 
podobny standard, a są przeważnie energochłonne i nie-
dogrzane. Warunkiem zmniejszenia zużycia energii budyn-
ku, tym samym zmniejszenia kosztów jego eksploatacji jest 
termomodernizacja. Co ważne, przedsięwzięcie to wiążę 
się również z podniesieniem komfortu mieszkania i bezpie-
czeństwa. Nie można pomijać tu korzyści środowiskowych.
Efektywna technologicznie i ekonomicznie termomoder-
nizacja budynku wymaga kompleksowej analizy stanu 
technicznego budynku z audytem energetycznym włącz-
nie. Zakres prac remontowych i modernizacyjnych pole-
ga często nie tylko na ociepleniu przegród zewnętrznych 
i wymianie stolarki, ale również wymianie systemu grzew-
czego, usprawnieniu systemu wentylacji, a nawet moder-
nizacji źródeł światła. 

http://www.instalreporter.pl
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chowań proekologicznych oraz dążące do większej 
efektywności w ich oszczędzaniu. rozwijająca się 
technika, technologia i funkcjonalność urządzeń po-
zwalają na coraz to lepsze zastosowanie w życiu co-
dziennym materiałów i elementów (armatura, itp.), 
które temu sprzyjają. Nie ominęło to także branży 
instalacyjnej, w szczególności instalacji grzewczych 
wewnętrznych w każdym rodzaju budownictwa.

Regulacja miejscowa – jak to działa?
Z przepisów umieszczonych w ramce na następnej 
stronie wynika jednoznacznie, że każde pomiesz-
czenie, w którym jest zamontowany grzejnik (płyto-
wy stalowy, aluminiowy, żeliwny), powinno być wy-
posażone w element otwierający lub zamykający 
przepływ czynnika. Takim elementem armatury jest 
głowica termostatyczna (rys. 1). Za jej pomocą od-
bywa się regulacja temperatury w danym pomiesz-
czeniu, którą nazywa się regulacją miejscową. Jak 
ona się odbywa i co jest jeszcze potrzebne do pra-
widłowego działania? Nieodłączną rzeczą, która ra-
zem z nią współdziała jest zawór (rys. 2) lub wkład-
ka termostatyczna (rys. 3). Dopiero połączenie tych 
dwóch elementów, które współpracują ze sobą, po-

 Na naszej planecie coraz to wyraźniej widać 
zmieniające się warunki klimatu, przejawiające się  
w przypadku Polski gorącymi wręcz upalnymi okre-
sami wakacyjnymi, w których temperatury sięgają 
powyżej 35ºC, przeplatane co prawda krótkotrwa-
łymi, ale jakże niebezpiecznymi nawałnicami, z desz-
czem lub gradem, przy współudziale bardzo pory-
wistego i silnego wiatru, które sieją ogromne straty 

materialne. Dotyczyć to się może także okresów zi-
mowych, które były lub nadejdą, jak zawsze co roku, 
a które mogą mieć przebieg bardziej niecodzienny, 
np. z bardzo niskimi wartościami temperatury poni-
żej -20ºC utrzymującymi się przez kilkanaście dni. Od 
kilkunastu lat mówi się głośno o dbaniu o klimat i za-
soby naturalne, wprowadza się różne regulacje praw-
ne mające na celu wyrobienie w społeczeństwie za-

Każde urządzenie grzewcze, jakim jest grzejnik płytowy stalowy, aluminiowy, żeliwny,  
powinno być wyposażone w element otwierający lub zamykający przepływ czynnika. 
Takim elementem armatury jest głowica termostatyczna.

Głowica termostatyczna na wkładce 
lub zaworze termostatycznym – 
niezbędny element grzejnika
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Głowice termostatyczne serii RA 2000

Wymaganą temperaturę w pomieszczeniu ustawia
się obracając pokrętłem głowicy.
Wartość temperatury w pomieszczeniu zależna 
jest od nastawionej temperatury na skali. Mają 
one jednak wyłącznie charakter orientacyjny, 
gdyż na uzyskaną temperaturę w pomieszczeniu 
będą często wpływały warunki zainstalowania 
termostatu.

Skale temperaturowe są ustalone zgodnie
z normami europejskimi dla Xp=2 °C. Oznacza to, 
że termostaty grzejnikowe zamykają się
całkowicie przy temperaturze czujnika wyższej
o 2 °C od temperatury podanej na skali.

Blokowanie i ograniczanie ustalonej wartości 
temperatury w głowicach RA odbywa się za 
pomocą kołków ograniczających montowanych 
w tylnej części głowicy.

Blokowanie i ograniczanie zakresu nastaw w 
elemencie zdalnego ustawiania temperatury
RA 5060 odbywa się przy pomocy ograniczników, 
ukrytych pod pokrętłem. 

Akcesoria

Ustawianie temperatury

Montaż

Produkt Nr katalogowy

Ręczne pokrętło do zaworów RA, plastikowe 013G5002

Ręczne pokrętło do zaworów RA, mosiężne 013G3300

Kołki ograniczające do RA 2994/92 (10 sztuk) 013G1246

Kołki ograniczające do RA 2920 (30 sztuk) 013G1237

Zabezpieczenie przed kradzieżą do RA 2994/92 (20 sztuk) 013G5245

Zasłona skali RA 2920 (20 sztuk) 013G1672

Zestaw składający się z klucza z końcówką gwintowaną M3x0,5 do ograniczania 
i blokowania zakresu regulacji głowicy RA2920, oraz klucza typu imbus 2 mm do 
mocowania głowicy na zaworze

013G1236

Zabezpieczenie przed kradzieżą do głowic RAVIS 2945/46 i VERSA 5215/16 (10 szt.) 013G5389

           * = Ustawienie zabezpieczające przed zamarzaniem

  7 9,5 14 17   20   23 26  28°C

  l * 1 2 • • 3 • • 4 5 l
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Głowice termostatyczne serii RA 2000

Wymaganą temperaturę w pomieszczeniu ustawia
się obracając pokrętłem głowicy.
Wartość temperatury w pomieszczeniu zależna 
jest od nastawionej temperatury na skali. Mają 
one jednak wyłącznie charakter orientacyjny, 
gdyż na uzyskaną temperaturę w pomieszczeniu 
będą często wpływały warunki zainstalowania 
termostatu.

Skale temperaturowe są ustalone zgodnie
z normami europejskimi dla Xp=2 °C. Oznacza to, 
że termostaty grzejnikowe zamykają się
całkowicie przy temperaturze czujnika wyższej
o 2 °C od temperatury podanej na skali.

Blokowanie i ograniczanie ustalonej wartości 
temperatury w głowicach RA odbywa się za 
pomocą kołków ograniczających montowanych 
w tylnej części głowicy.

Blokowanie i ograniczanie zakresu nastaw w 
elemencie zdalnego ustawiania temperatury
RA 5060 odbywa się przy pomocy ograniczników, 
ukrytych pod pokrętłem. 

Akcesoria

Ustawianie temperatury

Montaż

Produkt Nr katalogowy

Ręczne pokrętło do zaworów RA, plastikowe 013G5002

Ręczne pokrętło do zaworów RA, mosiężne 013G3300

Kołki ograniczające do RA 2994/92 (10 sztuk) 013G1246

Kołki ograniczające do RA 2920 (30 sztuk) 013G1237

Zabezpieczenie przed kradzieżą do RA 2994/92 (20 sztuk) 013G5245

Zasłona skali RA 2920 (20 sztuk) 013G1672

Zestaw składający się z klucza z końcówką gwintowaną M3x0,5 do ograniczania 
i blokowania zakresu regulacji głowicy RA2920, oraz klucza typu imbus 2 mm do 
mocowania głowicy na zaworze
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woduje wykonanie konkretnych czynności, zmierza-
jących do prawidłowego reagowania na zmieniają-
ce się warunki wewnątrz pomieszczenia. Na rys. 5 
pokazano przekrój przez głowicę nakręconą na za-
wór termostatyczny, gdzie można prześledzić spo-
sób działania głowicy termostatycznej wraz z zawo-
rem termostatycznym. Czujnik cieczowy lub gazowy 
przy wzroście temperatury w pomieszczeniu zwięk-

sza swoją objętość i powoduje poprzez zabezpiecze-
nie przeciążeniowe działanie dławnicy umieszczonej 
w zaworze termostatycznym. Dławnica jest to nic in-
nego jak trzpień grzybka zaworu termostatycznego, 
który przymyka się lub otwiera, powodując zmniej-
szenie lub zwiększenie przepływu czynnika grzew-
czego przez grzejnik, a w konsekwencji obniżenie lub 
podwyższenie temperatury w danym pomieszczeniu.

Na każdym elemencie nastawczym jest oznako-
wanie na wzór skali cyfrowej od 0 lub 1 do 5, a dla 
większości z nich, oznakowaniem charakterystycz-
nym na jej początku jest znak tzw. „śnieżynki”. Moż-
na także spotkać się z oznakowaniem za pomocą 
symboli, np. „i”, ale to bardziej oznakowane są krań-
cowe wartości. Każdy numer czy też symbol, zaczy-
nając od pierwszego, a kończąc na ostatnim, ma 

swoje odpowiedniki wartości temperatury (rys. 4).  
Przekręcając pokrętło głowicy ustawiamy wybra-
ny punkt na skali naprzeciw znacznika, a tym sa-
mym praktycznie ustawiamy żądaną wartość tem-
peratury w pomieszczeniu, która po przekroczeniu 
spowoduje zamknięcie przepływu czynnika grzew-
czego. Znaczek „śnieżynki” ma tzw. funkcję za-
bezpieczającą przeciwzamarzeniową, czyli chroni 

Armatura i Systemy Premium

Q-Tech – regulacja wydajności i automatyczne 
równoważenie hydrauliczne w jednym

Nastaw pożądany przepływ bezpośrednio na zaworze, włącz 
pompę i udaj się do innych zajęć. 

Reszta zrobi się sama.  

Oventrop Sp. z o.o.
Bronisze, ul. Świerkowa 1 B
05-850 Ożarów Mazowiecki

+48 22 722 96 42
info@oventrop.pl www.oventrop.pl
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Q-Tech – regulacja wydajności i automatyczne 
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+48 22 722 96 42
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Przepisy prawa

W aktualnych przepisach prawnych (Dz.u. nr 75 poz. 690 z roku 2002 z później-
szymi zmianami) możemy znaleźć następujące stwierdzenia:
„rozdział 4. instalacje ogrzewcze.
…Par. 134 ustęp 4. Grzejniki oraz inne urządzenia odbierające ciepło z instalacji 
ogrzewczej powinny być wyposażone w regulatory dopływu ciepła...
Par. 134 ustęp 5. W budynku zasilanym z sieci ciepłowniczej oraz w budynku z wła-
snym (indywidualnym) źródłem ciepła na olej opałowy, paliwo gazowe lub energię 
elektryczną, regulatory dopływu ciepła powinny działać automatycznie, w zależności 
od zmian temperatury wewnętrznej w pomieszczeniach, w których są zamontowane...
Par. 134 ustęp 6. urządzenia, o których mowa w ust. 5, powinny umożliwiać użytkow-
nikom uzyskanie w pomieszczeniach temperatury niższej niż obliczeniowa, przy czym 
nie niższej niż 16̊ C w pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej 20̊ C i wyższej…”.
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Zawory termostatyczne

1 2

3 4

Tarcza pamí ci

Czujnik cieczowy

Zabezpieczenie
przecià e̋niowe

Skala temperatur

Dławica

Wkładka zaworowa

Przyłàcze gwintowe

Bu do wa i dzia ła nie:
Czuj nik ter mo sta tu skła da sí  z wy peł nio nej
cie czà me ta lo wej kap suł ki, w któ rej za wal co -
wa ny jest mie szek fa li sty. Zmia na tem pe ra tu -
ry oto cze nia po wo du je zmia n  ́ob j́  to Êci cie -
czy, co z ko lei wpły wa na zmia n  ́dłu go Êci
miesz ka. Wy wo łu je to prze su ní  cie
wsu ní  te go doƒ po py cha cza, ste ru jà ce go
po ło ̋e niem grzyb ka za wo ru. Wzrost tem pe -
ra tu ry po wo du je za my ka nie za wo ru, spa -
dek – je go po now ne otwie ra nie.
Za wo ry w sta nie wy sył ko wym wy po sa ̋o ne
sà wkoł pa ki ochron ne. Ko lor koł pa ków
ochron nych umo  ̋li wia optycz ne roz po zna nie
ty po sze re gu za wo ru:
Ty po sze reg „A” = czar ny
Ty po sze reg „AZ” = po ma raƒ czo wy
Ty po sze reg „AV6” = bia ły
Ty po sze reg „AD V6” = sza ry
Ty po sze reg „RF” = nie bie ski
Typoszereg „RFV6” = jasnozielony
Ty po sze reg „RFZ” = po ma raƒ czo wy
Ty po sze reg „F” = czer wo ny
Za wo ry ty po sze re gów „A, AV6, AD V6, AZ, RF,
RFV6, RFZ i F” po sia da jà iden tycz ne kor pu -
sy. Wkład kiza wo ro we sà wza jem nie wy mie -
nial ne.
1Ty po sze reg „AV6” z na sta wà wst́ p nà.
Za wo ry Oven trop ty po sze re gu „AV6” wy po -
sa ̋o ne sà wna sta wial nà wkład k  ́za wo ro wà
umo  ̋li wia jà cà hy drau licz ne do sto so wa nie
prze pły wu do wy ma ga ne go za po trze bo wa nia
cie pła. Za wo ry ty po sze re gu „AV6” sto so wa ne
sà wdwu ru ro wych in sta la cjach cen tral ne go
ogrze wa nia z „nor mal nym” schło dze niem.
(bez ilu stra cji ty po sze reg RFV6)
Skró co na dłu goÊç wpo rów na niu z AV6, za -
sto so wa nia po dob ne.
2Ty po sze reg „A”
Za wór ty po sze re gu „A” jest stan dar do wym
mo de lem do in sta la cji jed no - lub dwu ru ro -
-wych. Re gu la cja roz pły wu sto sow nie do
lo kal ne go za po trze bo wa nia cie pła na st́  pu je
z u y̋ ciem na sta wial nych za wo rów po wrot -
-nych „Com bi 4”, „Com bi 3” wzgl. „Com bi 2”.
(bez ilu stra cji ty po sze reg „AZ”)
Za wo ry Oven trop ty po sze re gu „AZ” od po wia -
da jà wła Êci wo Êcia mi tech nicz ny mi za wo rom
ty po sze re gu „A”, jed nak ̋e po sia da jà wí k szy
współ czyn nik prze pły wu. (bez ilu stra cji ty po -
sze reg „RF”)
Za wo ry Oven trop ty po sze re gu „RF/RFZ”
od po wia da jà za wo rom ty po sze re gu „A”.
W po rów na niu z za wo ra mi ty po sze re gu „A”
ma jà mniej szà dłu goÊç i mo gà byç sto so wa -
ne np. do za st́  po wa nia ŕ cz nych za wo rów
grzej ni ko wych wstar szych bu dyn kach wPol -
sce.
3Ty po sze reg „F” z pre cy zyj nà na sta wà
wst́ p nà.
Za wo ry Oven trop ty po sze re gu „F” wy po sa -
ő ne sà wopa ten to wa nà, na sta wial nà wkład -

k  ́za wo ro wà. Sto so wa ne sà szcze gól nie
w in sta la cjach z pod wy̋  szo nà ró  ̋ni cà tem -
pe ra tur (np. w in sta la cjach zda la czyn nych)
wzgĺ d nie w in sta la cjach o ma łym na t́  ̋e niu
prze pły wu.
Za le ta za wo ru ty po sze re gu „F”:
Li tro wa do kład noÊç do pa sowa nia prze pły wu
przez grzej nik.
4Ty po sze reg „AD V6” z na sta wà wst́ p nà.
Za wo ry ty po sze re gu „AD V6” wy po sa ̋o ne sà
we wkład k  ́z na sta wà wst́ p nà umo  ̋li wia jà
cà hy drau licz ne do sto so wa nie prze pły wu
do wy ma ga ne go za po trze bo wa nia cie pła. W
przy pad ku de mon ta ̋u lub znisz cze nia ter mo -
sta tu za wór ogra ni cza prze pływ do ok. 5%
prze pły wu no mi nal ne go. Ta do dat ko wa funk -
cja za wo ru za bez pie cza in sta lacj́  przed za -
mar z ní  ciem lub nie kon tro lo wa nym wzro -
stem tem pe ra tu ry we wn t́rz nej po miesz cze -
nia.

Tarcza pamięci

Czujnik cieczowy
Zabezpieczenie przeciążeniowe

Skala temperatur

Dławica

Wkładka zaworowa

Przyłącze gwintowe
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grzejnik przed jego uszkodzeniem – zamrożeniem, 
podczas dłuższej nieobecności użytkowników. 

Odpowiedni dobór głowicy
Jak dobrać odpowiednią głowicę termostatyczną do 

urządzeń grzewczych, które są już zamontowane lub 
będą zainstalowane w pomieszczeniach? Czym się kie-
rować i na co zwracać uwagę? Co jest kwestią oczy-
wistą a co jest zapominane i często omijane, jednak-
że ma niebagatelny wpływ na prawidłowe działanie? 
Do pomieszczeń ogrzewanych ciepło dostarcza-
ne jest za pomocą urządzeń grzewczych zwanych 
grzejnikami. Wyposażone w głowice termostatycz-
ne (regulacja miejscowa – przyp. autor) są w stanie 
dostarczyć go na odpowiednim, wymaganym przez 
użytkownika poziomie temperatury, a jednocześnie 
w sposób racjonalny i oszczędny. Na rynku insta-
lacyjnym do zakupienia są możliwe rożne modele 
grzejników. Przede wszystkim są to najbardziej roz-
powszechnione grzejniki:
- dolnozasilane wyposażone standardowo we wkład-
kę termostatyczną; 
- bocznozasilane, do których należy dokupić za-
wór obudowany w korpusie wraz z pokrętłem na-
stawczym
- urządzenia grzewcze podłączane od dołu, w któ-
rych nie ma żadnej wkładki ani zaworu, a regulację 
ilości przepływającego czynnika grzewczego odby-
wa się za pomocą bloku zaworowego „3in1” (rys. 6).
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Nowa seria klimakonwektorów VIDO b³yskawicznie nagrzeje dom w zimne dni 
oraz och³odzi go w czasie upa³ów. To nowatorskie i efektywne energetycznie 
rozwi¹zanie zapewni utrzymanie optymalnej temperatury wnêtrza, niezale¿nie 
od pory roku.

KLIMAKONWEKTOR VIDO

KOMFORT O KA¯DEJ
PORZE ROKU
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Podczas wyboru głowicy termostatycznej nie decy-
duje jedynie wygląd, choć trzeba przyznać, że jest on 
bardzo istotny z uwagi na to, że głowica jest widoczna 
„gołym” okiem. Dodatkowo należy zwrócić szczegól-
ną uwagę na trzy następujące parametry techniczne:
a) wartość wymiaru gwintu zaworu termostatyczne-
go lub samej wkładki. Tak, aby dobrane urządzenie 
nastawcze można było swobodnie nakręcić na za-

wór lub wkładkę termostatyczną. Np. gwint wkładki 
zaworowej może być następujący M30x1,5. Oznacza 
to, że gwint jest metryczny, zwykły o średnicy nomi-
nalnej 30 mm ze skokiem co 1,5 mm (rys. 7). W przy-
padku, gdy gwint wewnętrzny głowicy termostatycz-
nej jest odmienny od gwintu zewnętrznego zaworu 
lub wkładki to jedynym wyjściem z niekorzystnej sy-
tuacji jest dokupienie specjalnego adaptera umoż-
liwiającego przejście z jednego gwintu na drugi, np. 
przy przejściu z gwintu M30x1,0 na M30x1,5 (rys. 8  
– przykładowy adapter);
b) wartość wielkości skoku trzpienia zaworu lub 
wkładki. Jest to bardzo ważny parametr, a jakże czę-
sto wręcz pomijany, ponieważ w przypadku dobrania 
złej głowicy, będzie ona albo nie domykała całkowicie 
przepływu czynnika grzewczego albo zamykała go 
zbyt wcześnie. Oznaką niedomykania będzie oczywi-
ście ciepły grzejnik, przez który będzie przepływała 
woda pomimo „skręconej” głowicy, natomiast ozna-
ką zbyt szybkiego zamykania będzie nieuzyskiwanie 
wymaganej temperatury w pomieszczeniu, co prze-
łoży się na odczucie dyskomfortu cieplnego przez 
użytkownika (rys. 9 – trzpień wraz z grzybkiem we 
wkładce termostatycznej przed zamknięciem i rys. 10 
– trzpień wraz z grzybkiem po zamknięciu),
c) czy zawór termostatyczny lub wkładka przystoso-
wana jest tylko i wyłącznie dla głowicy nakręcanej  
z gwintem, czy też są one przystosowane dla mon-
tażu urządzenia nastawczego na tzw. click (zatrzask) 
(rys. 11 – wkładka termostatyczna do montażu gło-
wicy na click).

Wybierając głowicę termostatyczną, aby mieć pewność jej prawidłowego działania, 
należy wziąć pod uwagę kilka kwestii, nie tylko sam jej wygląd. W tym gąszczu pro-
ducentów takich elementów możemy znaleźć różnego rodzaju poradniki i materia-
ły techniczne na temat prawidłowego doboru. Pomocne są także wykazy pasujących 
głowic do danego modelu grzejnika, w szczególności dolnozasilanego wyposażonego 
już fabrycznie we wkładkę termostatyczną. Wykazy te są udostępniane na stronach 
internetowych i w dokumentacji technicznej producentów grzejników. Wybierając 
taką głowicę z tabeli, będziemy mieli pewność jej prawidłowego działania, co przeło-
ży się na optymalne odczucie komfortu cieplnego w danym pomieszczeniu.
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Jedną z najczęściej spotykanych metod pod-
grzewania wody jest zastosowanie wymienników  
i zasobników c.w.u. Są one przeznaczone są do ogrze-
wania i przechowywania wody przy współpracy  
z kotłami centralnego ogrzewania. Wbudowana wę-
żownica lub płaszcz wodny przekazuje ciepło dostar-
czone z kotła do wody użytkowej. Korzystanie z tych 
urządzeń ma szczególne uzasadnienie w rozległych 
instalacjach, gdzie należy zastosować cyrkulację.

Automatyzacja produkcji
Kluczowymi w produkcji wymienników są procesy 
spawania i emaliowania. Zastosowanie odpowied-
nich automatów do wytwarzania i spawania poszcze-

gólnych detali, m.in. króćców i wężownic oraz całych 
zbiorników pozwala zachować pełną powtarzalność 
i precyzję wykonania (fot. 1).

Technologia emaliowania
Zautomatyzowany system emaliowania proszkowe-
go zapewnia uzyskanie równomiernej powłoki o opty-
malnie dobranej grubości. Proces emaliowania zaczy-
na się od kabiny śrutowniczej, w której wystrzeliwany 
z ogromną prędkością materiał czyszczący dokład-
nie poleruje i przygotowuje powierzchnię do nałoże-
nia emalii. Następnie zbiorniki przejeżdżają do kabiny 
emalierskiej. Tutaj sterowane komputerowo lance la-
kiernicze w sposób elektrostatyczny nanoszą emalię na 
powierzchnię zbiornika i wężownic. W kolejnym etapie 
zbiorniki trafiają do pieca, gdzie w temperaturze ponad 
800°C emalia ściśle łączy się z podłożem, tworząc naj-
wyższej jakości zabezpieczenie antykorozyjne (fot. 2).

Izolacja cieplna i estetyka obudowy
Wymienniki Kospel mają wysokiej jakości izolacje  
w klasach od A do C. Stosowane są dwie technologie – 
pianka polistyrenowa lub poliuretanowa. W wymien-
nikach pionowych obudowa jest wykonana z twar-
dego tworzywa ABS, co zapewnia estetyczny wygląd  
i odporność na uszkodzenia mechaniczne (fot. 3).

100% kontrola jakości
Firma Kospel wdrożyła wieloetapowy system kontro-

Ciepła woda jest jednym z podstawowych mediów, bez którego nie można sobie 
wyobrazić życia. W zależności od indywidualnych potrzeb oraz uwarunkowań 
technicznych istnieje szereg urządzeń umożliwiających ogrzewanie wody. 
Firma KOSPEL już od ponad 25 lat specjalizuje się w ich produkcji.

Zasobniki Kospel – jakość dzięki technologii

Firma Kospel oferuje zasobniki, wy-
mienniki c.w.u. oraz bufory ciepła  
o pojemnościach od 80 do 1000 l. Znaj-
dują one zastosowanie zarówno w ko-
tłowniach w domach jednorodzinnych, 
jak i w dużych obiektach hotelowych  
i przemysłowych. Zasobniki i wymien-
niki c.w.u. są jednym z najważniej-
szych elementów instalacji grzewczej, 
dlatego muszą gwarantować wielolet-
nią bezawaryjną eksploatację.  
Jak to się robi w firmie Kospel?
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li jakości. Procedury kontrolne zaczynają się już od 
momentu dostawy odpowiednio wyselekcjonowa-
nych gatunków stali dostarczanej przez sprawdzo-
nych dostawców. Po zakończeniu spawania 100% 
zbiorników przechodzi próbę szczelności pod ciś- 
nieniem do 1,2 MPa (fot. 4). W kolejnych etapach  
w 100% zbiorników kontrolowana jest jakość powło-
ki emalierskiej oraz ostatecznie gotowe produkty.

Bo jakość robi różnicę!
Dwa wymienniki różnych producentów z zewnątrz 
mogą wydawać się podobne. Są jednak firmy, które 
stawiają na ilość i niską cenę, natomiast Kospel po-
stawił na jakość i zadowolenie klientów. Na zdjęciu 5 
widać różnicę między precyzyjnie poemaliowanym 
zbiornikiem marki Kospel a przykładem pokrycia 
emalią przez innego producenta.

KOSPEL S.A.
ul. Olchowa 1, 75-136 Koszalin
tel. 94 346 04 32, infolinia 801 011 225
faks 94 346 33 70
info@kospel.pl, www.kospel.pl
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Pompy ciepła Vitocal 100-S to klasyczne rozwią-
zanie split z dwiema jednostkami: zewnętrzną i we-
wnętrzną. Jednostkę zewnętrzną można zamonto-
wać na ścianie zewnętrznej budynku lub ustawić na 
konstrukcji na ziemi. Jednostkę wewnętrzną z kolei 
można łatwo zamontować zarówno w pomieszcze-
niu technicznym czy nawet na korytarzu. Fabrycznie 
wyposażona jest już w komponenty hydrauliczne, ta-
kie jak: trójdrogowy zawór przełączający, pompa obie-
gu wtórnego oraz regulator pompy ciepła. 

Zestawy z pompą Vitocal 100-S 
w kilku wariantach

Polecane są szczególnie do budownictwa z ogrze-
waniem niskotemperaturowym.
• Do układów mieszanych (obieg bezpośredni i obieg 
z mieszaczem) lub obiegu bezpośredniego ze zmien-
nym przepływem (ogrzewanie podłogowe z siłowni-
kami na rozdzielaczu) dedykowane są pompy ciepła 
Vitocal 100-S typ AWB-M-E 101.A / AWB-E 101.A, obie 

Dziś od powietrznych pomp ciepła wymaga się nie tylko efektywnej pracy, niezawodności działania i wysokiej 
jakości, ale też… wielozadaniowości. Zróżnicowane są wymagania klientów, a więc i zróżnicowane muszą być funkcje 

urządzeń grzewczych. Vitocal 100-S to właśnie odpowiedź na różne oczekiwania mieszkańców. Oferowana jest 
zarówno jako pompa ciepła dedykowania do ogrzewania i przygotowywania c.w.u., jak i z dodatkową opcją „active 

cooling” do schładzania pomieszczeń latem. Może stanowić jedyne źródło ciepła dla obiektu (wersja 100-S) lub  
w modernizowanych domach pracować w układzie biwalentnym ze starym kotłem (wersja 250-S). 

Pompa ciepła Vitocal 100-S  
optymalnym ogrzewaniem do domów 

Pompa ciepła powietrze/woda typu split w dwóch wariantach

http://www.instalreporter.pl
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wemu wody grzewczej Vitocell 100-W typ SVW, poj. 
200 litrów (kolor biały). 

Vitocal 100-S optymalna,  
bo przemyślane rozwiązania 
konstrukcyjne 

• Moduł wewnętrzny ze zintegrowaną wysokoefek-
tywną pompą obiegową klasy energetycznej A i za-
worem przełączającym c.o./c.w.u. oraz naczyniem 
przeponowym o pojemności 10 litrów.
• Armatura zabezpieczająca po stronie wody grzewczej. 
• Moduł zewnętrzny z czynnikiem chłodniczym (R410A) 
do 10 m długości przewodów chłodniczych, wyciszo-
ną sprężarką sterowaną inwerterem oraz elektronicz-
nym zaworem rozprężnym.
• Fabrycznie zabudowany przewód ogrzewania wan-
ny kondensatu.
• Naczynie przeponowe 35 litrów (pakiety z pompą 
ciepła AWB-M-E/AWB-E).
• Przewód komunikacyjny Modbus 15 m do połącze-
nia jednostek zewnętrznej i wewnętrznej.
• Zestaw przyłączeniowy obiegu chłodniczego. Do 
wyprowadzenia przewodow chłodniczych na tył 
jednostki zewnętrznej. Dla typu: 101.A04/A06/A08.

Regulacja na pompie ciepła lub…  
zdalnie przez ViCare

Pompy ciepła Vitocal 100-S są wyposażone w łatwe 
w obsłudze regulatory Vitotronic z wyświetlaczem 
tekstowym i graficznym. istnieje możliwość komu-
nikacji internetowej i sterowania pracą pompy zdal-
nie, wymaga to jednak zastosowania modułu WLAN 
Vitoconnect 100 i pobrania na smartfon lub tablet 
aplikacji mobilnej Viessmann pod nazwą ViCare (dla 
Apple iOS od wersji 8 i Android od wersji 4.0). 
istotne cechy produktu do obsługi instalacji grzew-
czych z jednym obiegiem grzewczym to: 
• użytkownik instalacji zna w każdej chwili status ro-
boczy swojego ogrzewania; 
• zgłaszanie usterek komunikatami generowanymi  
z inicjatywy urządzenia (tryb push); 
• przyjazny użytkownikowi tekstowy opis usterki; 
• proste funkcje zdalnej obsługi np. dopasowanie wartości 
zadanej temperatury pomieszczeń lub trybu roboczego; 
• dopasowanie czasów ogrzewania ze wsparciem 
asystenta programowania czasów; 
• przyciski szybkiego wyboru trybu imprezowego lub 
oszczędnościowego („cały czas ciepło”, „nieobecność”); 
• automatycznie zapamiętane dane kontaktowe za-
kładu instalatorskiego; 
• łatwe przekazywanie danych z instalacji np. komu-
nikatów usterek pocztą elektroniczną lub przez na-
wiązanie kontaktu telefonicznego; 
• wskazówki oszczędzania energii; 
• uwzględnienie geokoordynatów smartfona.

wersje z wbudowanym przepływowym podgrzewa-
czem wody grzewczej. 
• Do układów bezpośrednich z ogrzewaniem płasz-
czyznowym bez regulacji przepływu (bez siłowników 
na rozdzielaczu) z możliwością realizacji funkcji chło-
dzenia aktywnego („active cooling”) polecany jest 
typ AWB-M-E-AC lub AWB-E-AC także z wbudowanym 
przepływowym podgrzewaczem wody grzewczej. 

Pompy ciepła Vitocal 100-S – szerokie  
możliwości cieplne, wysoka sprawność

Znamionowa moc cieplna w zależności od wielko-
ści urządzenia wynosi od 4,5 do 15,5 kW dla A7/W35 
lub od 4,2 do 9,2 kW dla A2/W35, spokojnie więc te 
pompy ciepła są w stanie pokryć potrzeby cieplne 
domów jednorodzinnych o różnej wielkości. Funk-
cja kaskadowania do maksymalnie pięciu pomp 
ciepła dodatkowo umożliwia znaczne zwiększe-
nie mocy układu i zastosowanie ich także w więk-
szych obiektach.

Vitocal 100-S charakteryzują niskie koszty eksplo-
atacji dzięki wysokiemu współczynnikowi COP wy-
noszącemu wg EN 14511 od 4,4 do 4,8 (A7/W35) oraz 
3,3 do 3,5 (A2/W35). 
To co ważne – pompa ta ma już zintegrowaną funk-
cję współpracy z drugim źródłem ciepła, co ozna-
cza, że przez większość sezonu pracuje pompa cie-
pła jako najbardziej ekonomiczne źródło ciepła, ale 
w okresach szczytowego zapotrzebowania na ciepło 
może włączać się np. kocioł gazowy. Jeśli z kolei wła-
ściciel obiektu pomyślał o instalacji fotowoltaicznej, 
to pompa ciepła zapewnia optymalne wykorzysta-
nie prądu własnej produkcji.
Pokrycie zapotrzebowania na ciepłą wodę zapew-
nia wbudowany w pompę przepływowy podgrze-
wacz wody grzewczej. Dla większego komfortu ko-
rzystania z ciepłej wody firma Viessmann proponuje 
zbiornik wody użytkowej Vitocell 100-W typ CVBB, 
poj. 300 litrów (kolor biały), w ramach zaś pakietów 
z pompą ciepła AWB(-M)-E) optymalizację układu 
ogrzewania uzyskuje się dzięki zbiornikowi buforo-

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65 
53-015 Wrocław
tel. 71 36 07 100, 
faks 71 36 07 101
www.viessmann.pl, 
infolinia serwisowa: 
801 0 801 24
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Regulacja procesu spalania

Kotły kondensacyjne wymagają tzw. pierwszego 
uruchomienia, podczas którego serwisant dokonuje 
m.in. regulacji procesu spalania i koryguje zawartość 
CO2 oraz sprawdza poziom CO w spalinach, opiera-
jąc się na wskazaniach analizatora spalin. Aby pomiar 
był prawidłowy, należy sondę analizatora umieścić  
w króćcu do wykonywania analizy spalin [1] w taki 
sposób, aby nie było możliwości pobierania powie-
trza z pomieszczenia przez sondę. Wskazane jest, aby 
sonda analizatora znajdowała się w środku strumie-
nia spalin wychodzących z kotła.

Bardzo ważnym krokiem jest sprawdzenie szczel-
ności komina, a więc np. czy uszczelki w kominie nie 
są zagięte lub przycięte. Nieszczelność w przewodzie 
spalinowym będzie skutkowała błędnym ustawie-
niem pracy kotła i/lub nawet jego zablokowaniem. 
W tym przypadku mamy do dyspozycji dwie metody: 
• pierwsza metoda dotyczy kotłów wyposażonych 
w standardzie w króciec analizy powietrza (rys. 1),  
w którym umieszczamy sondę analizatora spalin. Na-
stępnie uruchamiamy kocioł na maksymalnej mocy, 
albo wykorzystując funkcję kominiarza, albo – jeżeli 
mamy kotły dwufunkcyjne – otwierając baterię z c.w.u.  
na maksymalny przepływ. Przy szczelnym kominie 
nie pojawią się żadne produkty spalania w tym m.in. 
CO2 [2]. Tak więc na analizatorze będzie widoczna tyl-
ko temperatura powietrza dostarczanego do kotła 
oraz poziom zawartości tlenu. Metoda ta nie jest do-
skonała, ponieważ analizator nie pokaże produktów 

Wraz z wprowadzeniem na rynek kotłów 
kondensacyjnych zaistniała konieczność stosowania 
analizatora spalin podczas uruchamiania kotła oraz  
w czasie przeglądów serwisowych. Wcześniej –  
np. w kotłach z otwartą komorą spalania – zdarzało 
się, że instalator/serwisant mógł twierdzić, że ustawia 
kocioł „na oko”, bazując na kolorze płomienia oraz  
na tym, czy w spalinach widać sadzę, czy też 
nie. Należy zaznaczyć, że w większości kotłów 
kondensacyjnych ustawienie prawidłowych 
parametrów podczas spalania nie jest  
możliwe bez wykonania analizy spalin. 

Analiza procesu 
spalania w kotłach 
kondensacyjnych

Konieczna podczas pierwszego  
uruchomienia i przeglądów

marCiN jóSkowSki

1  Króciec analizy spalin oraz powietrza
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spalania, gdy nieszczelność jest niewielka i usytuowa-
na w ten sposób, że spaliny „omijają” sondę. Dlate-
go należy dodatkowo korzystać z drugiej metody.
• druga metoda polega na przeprowadzeniu analizy 
spalania (sonda spalin umieszczona w króćcu ana-
lizy spalin [1]) na mocy maksymalnej i sprawdzeniu 
wartości poziomu CO zawartego w spalinach. 
Ponieważ kotły kondensacyjne utrzymują stałą war-
tość mieszaniny gazu i powietrza, dlatego też, jeżeli 
do komory spalania zamiast czystego powietrza do-
starczane będą produkty spalania (przez nieszczel-
ność komina), następuje wówczas tzw. „spalanie 
niezupełne” i jednocześnie zwiększenie ilości wy-
twarzanego CO przy jednoczesnym zmniejszeniu ilo-
ści tlenu O2. Zjawisko to jest spowodowane brakiem 
tlenu podczas procesu spalania. Wartości granicz-
ne dla pracy kotłów kondensacyjnych są podawane  
w instrukcjach (niestety nie we wszystkich) i tak np. 
dla mocy maksymalnej ilość CO może osiągnąć na-
wet 180 ppm, co jest również wartością prawidłową. 
Jeżeli w kominie występuje nieszczelność, wartości 
te mogą sięgnąć nawet kilka tysięcy ppm (rys. 3). 

2  Brak produktów spalania w powietrzu 
pobranym do procesu spalania (szczelny komin)

3  Nieszczelność komina a poziom CO 
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Następnym krokiem jest regulacja poziomu za-
wartości CO2 w spalinach. Wartości te są różne  
w zależności od rodzaju gazu (ziemny, płynny) oraz  
w zależności od tego czy kocioł jest regulowany  
z mocą maksymalną, czy też minimalną. Standardowo 
dla kotłów na gaz ziemny poziom ten wynosi ok. 9% 
przy pracy kotła na mocy maksymalnej [4] i 9,5% dla 
mocy minimalnej [5]. Jeżeli podczas regulacji wartość 
CO2 zostanie zaniżona do np. 8,5%, wówczas pierw-

szym z objawów będzie brak mocy kotła. Niższa zawar-
tość świadczy o uboższej mieszance, a więc i niższej 
mocy kotła. W skrajnych przypadkach przy rozregu-
lowaniu kotła może dochodzić do emisji basowego 
dźwięku (charakterystyczne buczenie) wydobywa-
jącego się z komory spalania. Świadczy to o koniecz-
ności przeprowadzenia analizy spalania. Nadmienię, 
że nie wolno wówczas uruchamiać analizatora spa-
lin, ponieważ może spowodować to uszkodzenie celi 
CO i konieczność ponownej kalibracji. Zatem wstęp-
nie należy doregulować kocioł na mocy pośredniej  
(w momencie gdy kocioł nie buczy), a następnie zmniej-
szać moc kotła aż do osiągnięcia mocy minimalnej. 
Wyższa zawartość poziomu CO2 w spalinach (np. ok. 
10% dla gazu ziemnego) spowoduje powstanie pro-
cesu spalania niecałkowitego, tzn. mieszanka gazu  
i powietrza będzie „za bogata”. Cząsteczki węgla nie 
będą całkowicie spalane i powstanie efekt uboczny  
w postaci wydobywającej się sadzy (C). Na kominie 
możemy to zaobserwować w postaci czarnego nalotu. 
Wydruki z analizy spalin: Beretta

Spodziewane zaostrzenie 
przepisów odnośnie analizy spalin

Obecnie w Polsce nie ma obowiązku badania zawartości 
tlenków azotu (NOx). Jednak w kolejnych latach spodziewa-
my się zaostrzenia przepisów dotyczących kotłów gazowych. 
Najbliższa zmiana (dn. 26.09.2018 r.) wprowadzi konieczność 
dostosowania się do limitu wytwarzania NOx przez kotły ga-
zowe. Dyrektywa ErP 2009/125/WE określa ten limit na pozio-
mie 56 mg/kWh. Modyfikacja ta wymusi produkcję, a w kon-
sekwencji stosowanie wyłącznie kotłów kondensacyjnych.

4  regulacja podczas pracy kotła na mocy maksymalnej i minimalnej
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1. Zoptymalizowane kształtki  
Viega Smartpress gwarantują  
niewielkie straty ciśnienia.

2. Podwójne kolanko ścienne  
do instalacji pierścieniowych  
i szeregowych.

Bez wątpienia wyższe ciśnienie
Optymalne wartości współczynnika Zeta, rzeczywista optymalizacja strat ciśnienia oraz technologia 
zaprasowywania bez o-ringu i czasochłonnej kalibracji – to zalety naszego innowacyjnego systemu  
zaprasowywanego. Dzięki bezpiecznemu, szybkiemu montażowi i wysokiej klasy materiałom (stal  
nierdzewna i brąz), system idealnie nadaje się do każdej instalacji wody użytkowej i instalacji grzewczej. 
Viega. Connected in quality.

Viega Smartpress

Gwarancja niewielkich strat ciśnienia

1
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Uniwersalne rozwiązanie 
rekuperatory firmy NiBE ErS i ECO dzięki wysokiej 
wydajności umożliwiają wentylację budynków o po-
wierzchni do 200 m2 i 300 m2 – w zależności od wy-

branego modelu. Dwa energooszczędne wentyla-
tory zapewniają przepływ powietrza nawiewanego 
i wywiewanego, natomiast całe urządzenie cechuje 
cicha praca. Modele ErS 20-250 i ErS 10-500 przezna-

Dobra wentylacja pomieszczeń jest 
niezmiernie ważna dla ich użytkowników, 
jak i dla dobrej eksploatacji budynku. 
Jednakże w okresie grzewczym straty 
wentylacyjne budynków narażają ich 
właścicieli na niechciane koszty. Dlatego, 
aby zwiększyć komfort życia naszych 
klientów, a także zminimalizować straty 
wentylacyjne budynków, NIBE oferuje 
nowoczesne systemy rekuperacji 
przeznaczone do samodzielnej pracy, 
jak i do współpracy z pompą ciepła. 
System ten zapewnia najwyższy  
komfort użytkowania i wysoką 
sprawność odzysku ciepła  
z powietrza wywiewanego. 

Rekuperatory NIBE  
– solo i w duecie

Paweł ŻebrowSki 

rekuperator NiBE ErS 20-250

Schemat działania rekuperatora 
z gruntowymi pompami ciepła

Schemat działania rekuperatora 
z powietrznymi pompami ciepła

rekuperator NiBE ErS 10-500

http://www.instalreporter.pl
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do pasywnego chłodzenia oraz zerową bezpośred-
nią emisję CO2 i innych zanieczyszczeń do atmosfery. 

Bez pompy też da radę
Dla klientów nieposiadających pompy ciepła prze-
znaczone są rekuperatory ECO 190 i ECO 375 zapew-
niające wentylację budynku z odzyskiem ciepła, je-
śli jednak użytkownik ma pompę ciepła np. innego 
producenta, to urządzenia pracują niezależnie.  
rekuperatory ECO pozwalają zwiększyć komfort użyt-
kowania budynku, jak i zmniejszyć koszty ogrzewa-
nia. Sterowanie nimi odbywa się za pomocą sterow-
nika OPTiMA 251, który można umieścić w dowolnym 
pomieszczeniu. rekuperator ECO 190, podobnie jak 
ErS 20-250, jest urządzeniem podwieszanym (możli-
wy montaż np. na poddaszu budynku). Natomiast ECO 
375 i ErS 10-500 ze względu na większą wydajność są 
instalowane w pozycji stojącej.

czone są do współpracy z powietrznymi i gruntowy-
mi pompami ciepła firmy NiBE (modele F1145/1245, 
F1155/1255, F1345/1355, NiBE SPLiT, NiBE F2040  
i NiBE F2120). Połączony system rekuperacji i pompy 
ciepła zapewnia ogrzewanie, produkcję c.w.u., chło-
dzenie i wentylację z odzyskiem ciepła, co daje pełny 
komfort przebywania w budynku. Sterowanie moż-
liwe jest z poziomu sterownika. Zapewnia to nie tyl-
ko dużą wygodę w użytkowaniu, ale przede wszyst-
kim – w pełni zsynchronizowaną pracę obu urządzeń. 
Dzięki temu połączeniu pompa ciepła i rekuperator 
mogą lepiej dostosować swoje parametry pracy, co 
z kolei przekłada się na dużo bardziej ekonomiczną 
i wydajną pracę obu urządzeń. 
Kolejnymi zaletami tego połączenia jest zdalne mo-
nitorowanie i sterowanie całym systemem ogrzewa-
nia, c.w.u. i wentylacji budynku. Takie możliwości daje 
NiBE uplink. Jest to szybki i prosty system zarządza-
nia pracą pompy ciepła i rekuperatora przez inter-
net. Natomiast dla użytkowników urządzeń mobil-
nych (telefony, tablety) została stworzona aplikacja 
NiBE uplink app umożliwiająca korzystanie z systemu 

z jeszcze większą łatwością. NiBE uplink ma również 
podgląd historii pracy systemu, co może być przy-
datne zarówno dla użytkownika, jak i instalatora, po-
nieważ pozwala na zdalną diagnozę pracy systemu 
grzewczego, a co za tym idzie niższe koszty serwisu. 
Dla bardziej wymagających klientów firma NiBE 
oferuje moduł MODBuS 40 oraz system NiBE APi 
umożliwiający podłączenie pompy ciepła i reku-
peratora do sytemu zarządzania budynkiem. 

Jeszcze większa efektywność
System NiBE składający się z rekuperatora i pompy cie-
pła jest ekonomiczny i ekologiczny. Gruntowa pompa 
ciepła F1255 jest w stanie osiągnąć sezonową efek-
tywność SCOP, nawet do 5,5 (wg EN 14825), co w po-
łączeniu z rekuperatorem NiBE (dzięki ograniczeniu 
strat) pozwala na ograniczenie kosztów ogrzewania 
do minimum. Sprawność odzysku ciepła w rekupe-
ratorach ErS i ECO dochodzi do 92%, dzięki wysoko-
sprawnemu wymiennikowi przeciwprądowemu. układ 
daje możliwość efektywnego chłodzenia aktywnego 
budynku lub wykorzystania chłodu z dolnego źródła 

Szwedzka dotacja do systemów NiBE

Od 1.09.2017 r. do 15.12.2017 r. trwa akcja „Szwedz-
ka dotacja do systemów NiBE”. Polega ona na ob-
niżeniu ceny katalogowej zestawu pompy ciepła 
z rekuperatorem o dotację w wysokości 1000 zł 
netto. Połączenie pompy ciepła z rekuperatorem 
daje kompletny system zapewniający ogrzewa-
nie, produkcję c.w.u., chłodzenie oraz wentylację 

z odzyskiem ciepła, czyli pełen komfort termicz-
ny w budynku, w którym energia pozyskiwana 
jest w sposób przyjazny dla środowiska i portfe-
la. Ze względu na wysoką sprawność ogrzewa-
nia, wysoką sprawność odzysku ciepłą oraz ze-
rową emisję CO2, jest to najbardziej ekonomiczny  
i ekologiczny system.

Pompa ciepła NiBE 1226 z rekuperatorem ECO Pompa ciepła NiBE F1255 z rekuperatorem ErS

http://www.instalreporter.pl
https://www.nibeuplink.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nibeuplink.android
https://api.nibeuplink.com/
http://www.szwedzkadotacja.pl
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Do nowych domów – technologie 
tradycyjne, do remontowanych – 
alternatywą renowacyjne

Na ogrzewanie podłogowe wykonane w technolo-
gii tradycyjnej z izolacją termiczną i 6-centymetro-
wą wylewką, w której znajdują się rury decydują się 
głównie właściciele nowych domów. Jest to spraw-
dzony i doskonale działający system płaszczyznowy. 
Podczas jednak remontu często uwzględnia się nie 
tylko ograniczenia odnośnie wysokości podniesienia 
podłogi, ale i czasu prac. Warto pamiętać, że w tra-
dycyjnej technologii czas potrzebny na wykonanie 
podłogi grzewczej to co najmniej 5-6 tygodni. Należy 
uwzględnić usunięcie starej podłogi, położenie nowej 
izolacji termicznej, montaż rur, wykonanie wylewki 
i dopiero po 21 dniach cykl wygrzewania, trwający 
minimum 8 dni. W tym czasie nie można wykończyć 
podłogi, ponieważ zawarta w wylewce wilgoć musi 
odparować. Jeśli inwestor jest tego świadomy, to na 
pewno będzie zadowolony z ogrzewania podłogo-

wego wykonanego w technologii tradycyjnej. Wie-
lu jednak inwestorów remontujących dom decydu-
je się na mniejszy zakres prac i ułożenie ogrzewania 
podłogowego na już istniejącej podłodze. Producen-
ci ogrzewania podłogowego, wychodząc naprzeciw 
potrzebom klientów, opracowali nowe rozwiązania, 
tzw. technologie renowacyjne. 

Różne warianty technologii 
renowacyjnych na podłogach

Przykładem może być system skonstruowany z rury  
o średnicy zaledwie 10 mm, przymocowanej do specjal-
nej ażurowej płyty z tworzywa sztucznego, przykryty 
na końcu cienką płynną wylewką o grubości 20-25 mm. 
Drugi przykład to system składający się z samo-
przylepnej od spodu maty, która od góry ma spe-
cjalną tkaninę umożliwiającą montaż rury owiniętej 
paskiem z rzepu. Całość również przykrywa cienka 
płynna wylewka o grubości 20-25 mm. 
Oba systemy montuje się bezpośrednio na istnieją-

Czy ogrzewanie podłogowe to przywilej osób budujących nowy dom? Niekoniecznie. Właściciele starszych domów, którzy chcą 
je wyremontować, mają alternatywę dla grzejników. Nie musi się to wiązać z gruntowną przebudową, czyli usunięciem istniejącej 
podłogi i wykonaniem nowej z instalacją ogrzewania podłogowego. Na rynku są już dostępne inne technologie, które są znacznie 
szybsze i prostsze, ponieważ można je stosować na istniejącej podłodze. Dzięki temu zmniejsza się koszty związane z nakładem 
pracy i materiałem, a także przyspiesza montaż. Te nowe rozwiązania określane są często mianem technologii renowacyjnych.

Ogrzewanie podłogowe  
w remontowanych budynkach

Ciekawe propozycje systemów płaszczyznowych 

marCiN koTarSki

Niewielka wysokość zabudowy w połączeniu z nieznacznym ciężarem predystynują system TBS 
firmy rOTH szczególnie do obiektów remontowanych w starym budownictwie, gdzie można 
stosować go na istniejących posadzkach

Niezależnie od podłoża – jastrych, płytki czy izolacja – 
ogrzewanie cienkowarstwowe rAuTHErM SPEED firmy 
rEHAu to doskonały sposób na renowację
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cej podłodze, nie zrywając starego pokrycia, jeśli są 
to płytki. Decydując się zatem na jeden z systemów 
renowacyjnych, należy się liczyć z podniesieniem po-
ziomu podłogi, lecz będzie to niewiele, czyli około 
30-40 mm już z wykończeniem. Prace na gotowych 
podłogach można zacząć już po kilku dniach, co ab-
solutnie przebija metodę tradycyjną. 
Jeszcze innym przykładem jest system renowacyjny 
w technologii suchej, czyli bez pokrycia rur warstwą 

„mokrej” wylewki. Ten system jest skonstruowany  
z cienkich płyt o grubości 17 mm, wykonanych  
z bardzo twardego styropianu. Płyty mają wydrążo-
ne kanaliki i są pokryte fabrycznie cienką blachą alu-
miniową, która bardzo dobrze przewodzi ciepło. rury  
o małej średnicy 14 mm montuje się w tych kanalikach. 
Ponieważ system nie wymaga stosowania wylewki, 
można od razu po ułożeniu rur przystąpić do monta-
żu wykończenia podłogi. Wybór materiału jest całko-
wicie dowolny, nie zapominając oczywiście o maksy-
malnym oporze cieplnym warstwy wykończeniowej, 
który przy ogrzewaniu podłogowym nie może prze-
kroczyć 0,15 m2K/W. Mogą to być oczywiście płytki, 
parkiet lub wykładzina. Parkiet pływający można ukła-
dać bezpośrednio na gotowym systemie, mając jed-
nak na uwadze, że nie może być cieńszy niż 15 mm. 
Zanim wykona się płytki lub parkiet klejony, na sys-
tem należy położyć płyty suchego jastrychu o gru-
bości 12,5 mm lub specjalną systemową prasowaną 
matę o grubości zaledwie 5 mm. Wykładziny należy 
kleić na warstwę suchego jastrychu. Sumując grubości 
poszczególnych warstw, otrzymuje się wysokość no-
wej warstwy podłogowej równej około 35 do 40 mm.

Systemy renowacyjne 
na ścianach i sufitach

Komfort cieplny w podłogówce 
i w ogrzewaniu ściennym
Systemy w technologii suchej mają wszechstronne 
zastosowanie, które nie ogranicza się tylko do ogrze-
wania podłogowego. Jeżeli w budynku znajduje się 
drogocenna podłoga, która ma być zachowana w nie-
zmienionej formie po remoncie, nie należy od razu 
rezygnować z ogrzewania niskotemperaturowego  
i warto rozważyć inne systemy płaszczyznowe.  

Wymienione powyżej rozwiązania renowacyjne mają jeszcze jedną istotną zaletę. 
Ze względu na cienką warstwę przykrywająca rury (płynna wylewka to 20-25 mm, 
płyta suchego jastrychu 12,5 mm), skraca się czas reakcji systemu ogrzewania. 
Innymi słowy podłoga nagrzewa szybciej, a co za tym idzie – również pomieszczenia. 

System renowacyjny suchy marki Purmo – TS14 r 
wykończony płytkami

System renowacyjny suchy marki Purmo – TS14 r 
wykończony parkietem pływającym
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System ogrzewania 
podłogowego 
Roth Quick-Energy Tacker

Zycie pełne energii

NIEWIELKA
WYSOKOŚĆ
ZABUDOWY

NOWOŚĆ

•	 mała	bezwładność	termiczna
•	 niewielka	grubość	jastrychu	QE	

min.	20	mm	nad	rurą,	
min.	35	mm	od	izolacji

•	 niewielka	wysokość	całkowitej		
zabudowy	60	mm

•	 oszczędne	gospodarowanie	energią
•	 idealne	rozwiązanie	dla	budynków		

po	renowacji

ROTH	POLSKA	Sp.	z	o.o.			service@roth-polska.com			www.roth-polska.com

60
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System ogrzewania 
podłogowego 
Roth Quick-Energy Tacker

Zycie pełne energii

NIEWIELKA
WYSOKOŚĆ
ZABUDOWY

NOWOŚĆ

Już	w	sprzedaży	
nowa	oczyszczalnia	SBR	Roth	MICRO-STAR

Innowacje Roth 

http://www.instalreporter.pl
http://www.roth-polska.com


Dobrym przykładem jest ogrzewanie ścienne lub su-
fitowe. Pozornie takie zastosowanie jest pozbawio-
ne sensu, ponieważ nie daje komfortu cieplej podło-
gi i idealnego komfortu cieplnego. Trudno nie zgodzić 
się z pierwszym stwierdzeniem, jednak można pody-
skutować na temat komfortu cieplnego. Podłogów-
ka w istocie zapewnia najbardziej zbliżony do ideal-
nego rozkład temperatury w pomieszczeniu z punktu 
widzenia komfortu cieplnego człowieka. Jednak przy 
ogrzewaniu ściennym profil temperatury w pomiesz-
czeniu jest zbliżony, a powierzchnia oddawania ciepła 
do pomieszczenia analogiczna. Dzięki oddawaniu cie-
pła do pomieszczenia przez promieniowanie uzyskuje 
się efekt podobny jak przy ogrzewaniu podłogowym.

Wykonując ogrzewanie ścienne… 
…w remontowanym budynku zdecydowanie powin-
no się zastosować technologię z systemem suchym. 
istniejące ściany, które można przeznaczyć pod ogrze-
wanie, ponieważ nie będą przesłonięte np. przez me-
ble, należy zabudować konstrukcją profili do zabudowy 
kartonowo-gipsowej. Pomiędzy profilami umieszcza 
się płyty systemowe, montuje w nich rury, a na koń-
cu całość przykrywa płytami kartonowo-gipsowymi. 
Analogicznie można wykonać również ogrzewanie sufi-
towe, jednak z uwagi na znacznie mniejszą wydajność 
grzewczą nie może to być wyłączny system ogrzewa-
nia. Wyjątkiem są domy pasywne, które mają bardzo 
małe straty ciepła. System sufitowy ma jednak dwie 

istotne zalety w porównaniu do ogrzewania 
podłogowego i ściennego. Przede wszyst-
kim ma najwyższą wydajność w trybie chło-
dzenia, zatem stanowi bardzo dobry system 
komfortowego chłodzenia budynku latem. 
Naturalnie instalacja musi być wyposażona 
w źródło chłodu, jak np. pompa ciepła z mo-
dułem chłodzenia pasywnego lub aktywne-
go. Oprócz tego nie zabiera powierzchni na 
zagospodarowanie ścian.

Podsumowując…

…remont domu nie oznacza, że inwestor 
jest zmuszony do zakupu grzejników. Go-
dząc się na skromne podniesienie poziomu 
podłogi, może wykonać ogrzewanie podło-
gowe, w dodatku bardzo szybko i bez prze-
stoju w pracach wykończeniowych. Ponad-
to system renowacyjny będzie reagował 
szybciej na zmiany temperatury oraz zapew-
ni lepszą wydajność instalacji. Ogrzewanie 
płaszczyznowe to nie tylko podłoga, ale rów-
nież ściany i sufity. Na rynku są dostępne 
technologie, które umożliwiają zagospoda-
rowanie niemal każdej powierzchni pod 
montaż systemu z rurami.

System renowacyjny marki Purmo – Klettjet r do montażu rur 
owiniętych paskiem z rzepu

System renowacyjny suchy marki Purmo – TS14 r do montażu rur 
w płytach z kanalikami
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Kup 2 ścienne  
panele grzewcze!

SYSTEM KAN‑therm

WALL

Za zakup 2 jednakowych paneli KAN-therm WALL,  
3-ci taki sam lub tańszy otrzymasz za 1 zł netto!

3. panel

odbierz

za 1zł 

netto!

PROMOCJA!

Promocja trwa od 15.09.2017 do 30.11.2017 r. lub do wyczerpania zapasów.

ISO 9001
www.kan‑therm.com

http://www.instalreporter.pl
http://www.kan-therm.com
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nych. Wyposażone w otwory montażowe umożli-
wiają przytwierdzenie ich pionowo za pomocą koł-
ków rozporowych bezpośrednio do ściany. Ekrany 
grzewcze AluPlate także mogą być stosowane w in-
stalacjach ściennych – montaż odbywa się w pionie 
poprzez przytwierdzenie ekranów tackerem tapi-
cerskim do pionowych belek konstrukcji drewnia-
nej lub metalowej.

Rura systemowa

Trzonem każdego z powyższych systemów są 5-war-
stwowe rury. 5-warstwowa rura Capricorn wykona-
na jest z wysokogatunkowego tworzywa PE-rT typ 
ii oraz specjalnych dodatków zwiększających ela-
styczność i giętkość. Cechuje ją wysoka odporność 
chemiczna i mechaniczna oraz zwiększona wytrzy-
małość na ciśnienie i termiczna. Dodatkowo, wszyst-
kie rury produkowane przez Capricorn spełniają wy-
magania normy DiN 4726 odnośnie bariery tlenowej 
EVOH, co świadczy o dobrym zabezpieczeniu insta-
lacji przed zapowietrzaniem.

Pozostałe elementy

Dodatkowe elementy systemów to rozdzielacze, szaf-
ki do rozdzielaczy, izolacje systemowe, komponenty 
oraz narzędzia do montażu systemów. 
rozdzielacze Capricorn są czołowym produktem 
pod kątem jakości i rozwiązań technicznych na ryn-

3 systemy Capricorn 

Jeden z systemów Capricorn – bazujący na spin-
kach mocowanych za pomocą tackera – umożliwia 
szybką i łatwą instalację ogrzewania podłogowego 
z dowolnym ułożeniem rur grzejnych (meandrowym 
i ślimakowym). W zależności od grubości styropianu 
dobiera się odpowiedni typ spinki. 
Podstawą kolejnego systemu są szyny montażowe 
Rail, które łączone ze sobą tworzą odcinki o dowol-
nej długość. Szyny mają otwory montażowe umożli-
wiające przytwierdzenie ich za pomocą spinek mo-
cujących lub kołków rozporowych bezpośrednio do 

izolacji lub innego podłoża. Montaż rury jest bardzo 
szybki i prosty – rurę wciska się w uchwyty umiej-
scowione w górnej części szyn.
Ekrany AluPlate są najistotniejszym elementem ko-
lejnego z systemów Capricorn. Pełnią one funkcję 
ekranów grzewczych oraz jednocześnie uchwytów 
mocujących rurę. Dzięki swoim właściwościom i kon-
strukcji tworzą radiator równomiernie rozprowadza-
jący ciepło po całej powierzchni podłogi. 
Dodatkowo, firma Capricorn oferuje także szereg 
rozwiązań dedykowanych do instalacji ogrzewa-
nia ściennego. Jednym z takich rozwiązań są szyny 
montażowe rail przeznaczone do systemów ścien-

Firma Capricorn oferuje kompletne systemy ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego. 
Duża różnorodność proponowanych rozwiązań, daje możliwość idealnego dopasowania 
systemu do potrzeb użytkowników czy warunków istniejących w budynku.

Systemy ogrzewania podłogowego Capricorn

Capricorn S.A. to polska firma z polskim kapi-
tałem, obecna na rynku już od ponad 30 lat. 
Wszystkie produkowane wyroby wywarza-
ne są zgodnie z europejskimi normami tech-
nicznymi i standardami jakościowymi ISO 
9001:2009, jak również w zgodzie z obowiązu-
jącymi normami oraz przepisami prawa bu-
dowlanego. Potencjał technologiczny firmy  
to przede wszystkim nowoczesne wydziały 
produkcyjne, własne centrum badawczo-roz-
wojowe oraz pracownia projektowa. Kilkuna-
stoletnie doświadczenie oraz wysoko rozwinię-
ta infrastruktura firmy pozwala na tworzenie 
bardzo innowacyjnych, kompletnych systemów 
ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego. 
www.capricorn.pl

http://www.instalreporter.pl
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ku. Podstawowym zadaniem rozdzielaczy ogrzewa-
nia/chłodzenia płaszczyznowego jest prawidłowe 
rozdzielenie czynnika grzewczego na wymaganą licz-
bę obiegów grzejnych. Wyposażone są, w zależności 
od wersji, w oprzyrządowanie do regulacji hydrau-
licznej. Możliwe jest także wyposażenie rozdzielaczy  
w podzespoły takie, jak: zespoły odpowietrzająco-
-spustowe, zawory odcinające, czy złączki skrętne 
typu eurokonus. Oferta rozdzielaczy obejmuje dwie 
grupy produktów: rozdzielacze z wysokiej jakości sta-
li nierdzewnej gat. AiSi 304 oraz rozdzielacze wyko-

nane na belkach z wysokoga-
tunkowego mosiądzu. 
Szafki do rozdzielaczy Ca-
pricorn są estetyczną i funk-
cjonalną formą zabudowy 
rozdzielaczy instalacji grzew-
czych i sanitarnych, dzięki 
którym możliwe jest umiesz-
czenie ww. urządzeń w do-
wolnym miejscu pomiesz-
czenia lub budynku. Szafki 
do rozdzielaczy przystoso-
wane są do montażu natyn-
kowego oraz podtynkowego 
z trzema rodzajami zamyka-
nia, o zróżnicowanych wymia-
rach umożliwiających montaż 
rozdzielaczy wraz z dodatko-
wą armaturą do maksymal-
nej szerokości 1150 mm. We-
wnętrzna, tylna ścianka szafki 
wyposażona jest w dwie li-

stwy do montażu rozdzielacza oraz otwory do pod-
łączenia zasilania i powrotu czynnika grzewczego.
Szafki natynkowe wykonane są z blachy stalowej 
malowanej proszkowo. Montowane są bezpośred-
nio na wykończonej ścianie. Szafki podtynkowe wy-
konane są z blachy stalowej malowanej proszkowo 
(malowana proszkowo jest część widoczna dla użyt-
kownika) oraz z blachy ocynkowanej (część chowa-
na w bruździe ściennej). Ponadto istnieje możliwość 
regulacji wysokości oraz głębokości szafki w celu uła-
twienia montażu. 

Capricorn S.A.
Ciernie 11, 58-160 Świebodzice
tel. 74 854 05 16
capricorn@capricorn.pl
www.capricorn.pl
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NFOŚiGW wspiera projekty geotermalne. 
Pierwsze z nich wkrótce dostaną dotacje

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej realizuje nowe założenia polityki energetycz-
nej państwa, zgodnie z którymi została zmieniona hie-
rarchizacja odnawialnych źródeł energii. W ślad za tym 
Fundusz wprowadził do swojej oferty możliwości dofi-
nansowania zadań wspierających wykorzystanie ener-
gii geotermalnej. Pierwsze ze zgłoszonych projektów 
czekają na podpisanie umów o dotacje.
Nowa polityka energetyczna Polski przewiduje m.in. dy-
wersyfikację źródeł energii oraz położenie akcentów na 
stabilne odnawialne źródła energii (OZE). Plany zakłada-
ją również decentralizację gospodarki energią i wpro-
wadzenie – tam, gdzie jest to możliwe z ekonomicznego  
i środowiskowego punktu widzenia – małych i ekologicz-
nie bezpiecznych systemów energii cieplnej, opartych  
o OZE w tym geotermalne, czyli pochodzące z pod-
ziemnych zasobów gorącej wody i skał. Obecnie w NFO-
ŚiGW już zapadły bądź właśnie zapadają rozstrzygnięcia  
w dwóch naborach konkursowych: krajowym i unijnym.
Pierwszy to program NFOŚiGW Geologia i górnictwo 
Część 1) „Poznanie budowy geologicznej kraju oraz go-
spodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych”  
o alokacji 200 mln zł – na rozpoznawanie możliwości wy-
korzystania zasobów geotermalnych, tj. złóż wód termal-
nych oraz energii cieplnej suchych skał (niezbędne wy-
kazanie wykorzystania energetycznego ciepła). Nabór  
w tym programie odbywał się w trybie ciągłym i za-
kończył się w listopadzie 2016 r. Do Funduszu wpłynęło  

30 wniosków, z czego 17 NFOŚiGW ocenił pozytywnie. Be-
neficjentami będą przedsiębiorcy oraz jednostki samorzą-
du terytorialnego (gminy). Wnioski te zostały skierowane 
z NFOŚiGW do akceptacji Głównego Geologa Kraju (GGK).
Dotychczas pozytywną opinię GGK uzyskały trzy pro-
jekty, dla których – po zakończeniu procedur negocja-
cyjnych – w najbliższym czasie zostaną zawarte umo-
wy. Są to następujące przedsięwzięcia:
• Poszukiwanie wód termalnych otworem LZT-1 w Ląd-
ku Zdroju; wnioskodawca: gmina Lądek Zdrój, kwota 
dotacji 18,8 mln zł;
• Rozpoznanie możliwości wykorzystania zasobów geo-
termalnych do celów ciepłowniczych na obszarze Gminy 
Miasto Sochaczew poprzez wykonanie otworu geotermal-
nego Sochaczew GT-1 na działce o numerze ewidencyj-
nym 24/4 obręb ewidencyjny Sochaczew Centrum; wnio-
skodawca: gmina Sochaczew, kwota dotacji 13,5 mln zł;
• Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód termal-
nych na terenie miasta Sieradz; wnioskodawca: gmina 
Sieradz, kwota dotacji 10,6 mln zł.
Ponadto dla dwóch innych projektów GGK wydał wa-
runkową ocenę pozytywną, co oznacza, że muszą one 
przed zawarciem umów i realizacją prac dokonać wery-
fikacji zakresu i sposobu realizacji robót geologicznych 
dla wnioskowanych projektów. 
Narodowy Fundusz zakończył postępowanie konkur-
sowe nr POIiŚ/1.1.1/1/2016 dla unijnego poddziałania 
1.1.1 „Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania 
energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych 
źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej” z Programu 
Operacyjnego infrastruktura i Środowisko. Alokacja kon-
kursu wyniosła 210 mln zł. Ocenie poddano 14 wniosków 
przedsiębiorców, z których 9 uzyskało ocenę pozytyw-
ną. instytucja pośrednicząca, czyli Ministerstwo Środo-
wiska, zakwalifikowała już te wnioski do dofinasowania.
Pełna informacja tutaj

http://www.instalreporter.pl
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Główne komponenty systemu 
BIOFLOOR 

- rury ogrzewania podłogowego: MultiSKiN – PE-Xc/Al/
PE-Xc (14x2, 16x2, 20x2 mm), BetaSKiN – PE-rT/Al (14x2, 
16x2, 20x2 mm), BetaPEX – PE-Xb (16x2, 17x2, 20x2 mm);
- rozdzielacze ogrzewania podłogowego: mosiężny 
V9004 , modułowy serii 9000 z poliamidu wzmacnia-
nego włóknem szklanym (3 rodzaje modułów: z za-
worem regulacyjnym, z zaworem termostatycznym, 
z przepływomierzem);
- płyty systemowe.

Ogrzewanie podłogowe BIOFLOOR

Firma Comap ma w ofercie kilka rozwiązań ogrze-
wania płaszczyznowego. Podstawowym produk-
tem jest dobrze już znane ogrzewanie podłogowe 
BiOFLOOr oparte na styropianowych płytach sys-
temowych z wypustkami, rurach wielowarstwowych 
lub PE-X oraz rozdzielaczach modułowych poliami-
dowych lub rozdzielaczach mosiężnych. 

BIOFLOOR PLUS
rozwiązanie z płytą systemową z wypustkami po-

COMAP wykorzystał swoją wieloletnią wiedzę ekspercką, aby stworzyć system BIOFLOOR, kompleksowe rozwiązanie 
ogrzewania podłogowego, które łączy komfort, estetykę i oszczędność energii. BIOFLOOR został zaprojektowany jako 
kompletny system, w którym różne komponenty współpracują, zapewniając specyficzne potrzeby konkretnego 
zastosowania. Główne elementy składowe: rury, złączki, rozdzielacze itp. są produkowane w fabrykach 
COMAP w Europie, z uwzględnieniem najwyższych wymagań jakościowych. Każdy element składowy 
systemu został wybrany z myślą o prostocie montażu w każdej możliwej konfiguracji systemu.

COMAP – dopasowane 
ogrzewanie podłogowe

Montaż  
na wcisk

BIOFLOOR PLUS

Do projektów renowacji  
i lekkich konstrukcji

BIOFLOOR DRY

Montaż  
na spinki

BIOFLOOR TACKER

Montaż  
przelotkami

BIOFLOOR GRID

Do ogrzewania ścian  
i do projektów renowacji

BIOFLOOR RAIL

Wiele rozwiązań, spójny system

Dzięki modularności systemu  
BiOFLOOr można dobierać komponenty  

do specyficznego zapotrzebowania konkretnej inwestycji

http://www.instalreporter.pl
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zwala na bardzo szybkie rozkładanie rury. Dodatkowo 
na płycie tego typu rura jest bardzo dobrze umoco-
wana i chroniona przed uszkodzeniami mechanicz-
nymi, którym może ulec, zanim zostaną wykonane 
wylewki. Powierzchnia płyt to 1,12 m², a zakres śred-
nic rur wynosi od 14 do 20 mm. Możliwy skok rozsta-
wu rury to optymalne 5 cm  
(5, 10, 15, 20 cm). Wytrzyma-
łość paneli pozwala instalato-
rowi chodzić po nich podczas 
pracy, bez obawy uszkodze-
nia rury. System może insta-
lować zaledwie jedna oso-
ba. System Plus występuje  
w czterech różnych wersjach. 
Panel w wersji 1 mm bez izo-
lacji może być stosowany do 
renowacji i ogrzewania ścien-
nego. Wersja 30-2 mm zapewnia maksymalną izola-
cję termiczną i dźwiękową. System Plus można sto-
sować pod każdy rodzaj wylewki.

BIOFLOOR TACKER
inną możliwością jest zastosowanie płaskiej płyty 
styropianowej z folią. Tego typu rozwiązanie jest tań-
szą alternatywą zachowującą wszystkie podstawowe 
cechy ww. płyty, tj. izolację: termiczną, akustyczną  
i przeciwwilgociową. Daje też możliwość mocowa-
nia rury, ale niestety nie daje takiego komfortu pracy  
i oszczędności czasu podczas rozkładania pętli grzew-
czych, jak płyta systemowa z wypustkami. Wybie-
rając konkretne rozwiązanie, warto przeprowadzić 
krótką analizę, bo to, co na początku wydaje się być 
droższe, w rezultacie (wliczając czas pracy) pozwoli 
zaoszczędzić znaczącą kwotę w skali całej inwestycji.

Ogrzewanie ścienne – BIOFLOOR RAIL

rozwiązanie to ma większość zalet, jakimi charak-
teryzuje się ogrzewanie podłogowe – wyróżnikiem 
jest to, iż umożliwia uzyskanie większych wydaj-
ności (w zależności od parametrów zasilania i roz-

stawu rury, może dochodzić 
nawet do 150 W) oraz można 
zastosować wyższą tempera-
turę zasilania niż w ogrzewaniu 
podłogowym. Przy zastoso-
waniu ogrzewania ściennego 
nie napotykamy praktycznie 
problemu zbyt wysokiej tem-
peratury powierzchni (co jest 
bardzo istotne w podłogówce, 
bo może mieć ujemny wpływ 
na samopoczucie i zdrowie 

użytkowników). Ogrzewanie ścienne ma jeszcze jedną 
ważną zaletę z punktu widzenia instalatora – wbrew 
pozorom jest proste w montażu.
Ogrzewanie płaszczyznowe Comap bazuje na tych sa-
mych rozdzielaczach, jakie producent proponuje  
w ogrzewaniu podłogowym BiOFLOOr– dobrze wypo-
sażone, z przepływomierzami umożliwiającymi łatwą 
regulację przepływu oraz wkładkami zaworowymi po-
zwalającymi na zamontowanie siłowników systemu re-
gulacyjnego. rura grzewcza, stosowana w tym rozwią-
zaniu, to rura wielowarstwowa PE-X/Al/PE-X 14x2 mm. 
COMAP proponuje rurę z wkładką aluminiową z dwóch 
powodów – rura ta ma pamięć kształtu, co bardzo uła-
twia montaż i – co istotne dla późniejszych użytkowni-
ków – dzięki warstwie aluminium można tę rurę łatwo 
zlokalizować pod tynkiem z użyciem dość prostych na-
rzędzi do wykrywania przewodów w ścianach.

BiOFLOOr CONNECT – komfort w zasięgu ręki

COMAP oferuje nowy system sterujący dla instala-
cji ogrzewania i chłodzenia podłogowego. System 
składa się z modułu sterującego 6- albo 10-kana-
łowego (MCF234), pokojowych termostatów ana-
logowych (TAF234) albo elektronicznych (TEF234), 
siłowników termicznych (TE24) do sterowania po-
szczególnych obwodów. System umożliwia regulację 
temperatury w indywidualnych pomieszczeniach. 

Termostaty podłącza się do modułu sterujące-
go w ciągu kilku sekund dzięki bezprzewodowej 
dwustronnej komunikacji na falach o częstotli-
wości 868 MHz. Zintegrowane oprogramowanie 
ułatwia montaż i sprowadza procedurę do kilku 
prostych kroków.
Precyzja kontroli [Control Accuracy (CA)] systemu 
to tylko 0,5 K, co pokazuje wysoki poziom i wy-
dajność energetyczną całej instalacji. Taki para-
metr precyzji został potwierdzony przez niezależ-
ną organizację certyfikującą eu.bac – European 
Building Automation and Controls Association.
Prosty w montażu i ergonomiczny system BiOFLO-
Or CONNECT pozwala na sterowanie instalacją 
ogrzewania podłogowego. Składa się z termosta-
tów z prostym i intuicyjnym menu, wyświetlaczem 
i wskaźnikami LED i aplikacji na smartfona, któ-
ra pozwala na zdalne sterowanie.
Aplikacja pozwa-
la monitorować  
i sterować zdalnie 
każdym termosta-
tem ze smartfona 
albo tabletu.

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

i dostępna na 

smartfony  

i tablety

COMAP oferuje na swoje 
rozwiązania ogrzewania 
podłogowego 10 lat 
gwarancji, która obejmuje 
wszelkie incydenty  
w zakresie gwarancji, 
jeśli cała instalacja jest 
systemem BIOFLOOR.

http://www.instalreporter.pl
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HERZ PipeFix

Najwyższa jakość rury ma szczególne znaczenie  
w przypadku wykonywania systemów ogrzewania 
powierzchniowego tzw. mokrych, w których rura 
pracuje pod warstwą wylewki. Wielowarstwowa 
rura HErZ-FH jest wyjątkowo ekonomiczna w uży-
ciu – cechują ją również wyjątkowa trwałość i nieza-
wodność. Zastosowanie rury wielowarstwowej HErZ  
w prawidłowo wykonanej instalacji zapewnia wielo-
letnią, komfortową pracę całego systemu, gwarantu-
jąc bezpieczne i bezawaryjne korzystanie z zalet tego 
sposobu ogrzewania. rura Herz znajduje zastosowa-
nie również w rozwiązaniach specjalnych, takich jak 
ogrzewanie murawy boisk czy też w sufitach chło-
dząco-grzewczych z wykorzystaniem płyt Fermacell. 
Drugim z podstawowych komponentów tworzących 
system HErZ PipeFix jest kompletny zestaw złączy 
zaprasowywanych i skręcanych. Bazując na wielo-
letnim doświadczeniu w produkcji złączy rurowych, 
Herz produkuje według własnych, opatentowanych 
rozwiązań wysokiej jakości radialne złączki zapra-

Od blisko 20 lat firma Herz dostarcza najwyższej jakości system instalacyjny HERZ PipeFix, służący do wykonywania 
ogrzewania podłogowego, jak również do montażu instalacji grzejnikowych i sanitarnych. Podstawowym 
elementem sytemu HERZ PipeFix jest uniwersalna rura z tworzywa sztucznego i aluminium. 

Ogrzewanie podłogowe  
w systemie HERZ PipeFix

Aplikacja HErZ FBH

HErZ FBH to jedna z kilku aplikacji mobilnych fir-
my HErZ, napisana jako nowoczesne narzędzie 
służące do wspomagania projektowania i doboru 
produktów firmy. W trakcie doboru widoczna jest 
pełna oferta armatury, która może być dobiera-
na lub dla której mogą być przeliczane nastawy. 
Aplikacja HErZ FBH przeznaczona jest do obli-
czania parametrów systemu ogrzewania podło-
gowego zgodnie z normą PN-EN-1264.
Aplikacja HErZ FBH wykonuje obliczenia na pod-
stawie wprowadzonych informacji, takich jak:
- całkowita powierzchnia ogrzewania podłogowego,
- rodzaj wykończenia podłogi (terakota, dywan, 
linoleum, parkiet, gres, marmur…),
- rozstaw rur,
- wymagana temperatura pomieszczenia,
- temperatura czynnika grzewczego.
Aplikacja HErZ FBH oblicza i przedstawia gra-
ficznie następujące wyniki:
- maksymalna powierzchnia grzejnika podłogo-
wego z jedną pętlą (długość rur do 100 m),
- łączna długość rur systemu ogrzewania pod-
łogowego,
- liczba obiegów grzewczych.

Najważniejsze i najbardziej użyteczne informacje to:
- sumaryczny przepływ czynnika grzewczego,
- moc grzewcza systemu ogrzewania podłogowego,
- spadek ciśnienia (do zwymiarowania pompy cyr-
kulacyjnej).

Wszystkie parametry wejściowe mogą być zmie-
niane – program automatycznie oblicza nowe war-
tości wyjściowe w funkcji temperatury podłogi, 
której wartość nie wpływa negatywnie na zdro-
wie człowieka.

http://www.instalreporter.pl
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sowywane z mosiądzu odpornego na wypłukiwa-
nie cynku, z tuleją ze stali szlachetnej. Bogata ofer-
ta złączek marki Herz, różnorodność ich kształtów  
i rozmiarów (średnice nawet do 75 DN) w połączeniu 
z rurą wielowarstwową HErZ umożliwiają wykona-
nie praktycznie każdej instalacji ogrzewania podło-

gowego. Warto podkreślić, że połączenie rury za po-
mocą złączek Herz zostało dokładnie zbadane pod 
kątem zgodności z europejskimi normami i dopusz-
czone do użytkowania przez niezależne, uznane la-
boratoria zewnętrzne. 
Oprócz rur i złączek, oferta firmy Herz obejmuje rów-
nież kompletny zestaw artykułów niezbędnych do 
prawidłowego wykonywania instalacji ogrzewania 
połogowego. Są to: rozdzielacze, siłowniki, termo-
staty, zespoły regulacyjne, ograniczniki temperatu-
ry oraz kompletne stacje regulacyjne. 

HERZ-Klub Dobrego Fachowca +

Pełny komfort, przy równoczesnym ograniczeniu zu-
życia energii zapewnić mogą wyłącznie systemy mar-
kowych producentów instalowane przez doświad-
czonych wykonawców. O takim idealnym połączeniu 
możemy mówić w przypadku systemów firmy Herz, 
instalowanych przez profesjonalnych wykonawców 
uczestniczących w programie HErZ KDFplus. 
Klub Dobrego Fachowca firmy Herz to grupa profe-
sjonalnych instalatorów potrafiących tak wykony-
wać instalacje, aby zapewnić ostatecznym użytkow-
nikom możliwość skorzystania ze wszystkich zalet 
wyrobów marki Herz.
Od 16 lat instalatorzy uczestniczący w programie za-
pewniają profesjonalne wykonawstwo instalacji sani-
tarnych i grzewczych na terenie całej Polski. Oprócz 
grona usatysfakcjonowanych użytkowników, najlep-
szym potwierdzeniem kompetencji uczestników pro-
gramu jest 10-letni okres gwarancyjny, jakim firma 
Herz obejmuje wszystkie swoje produkty wykorzysta-
ne w wykonywanych przez nich instalacjach – w tym 
również instalacje ogrzewania podłogowego.

HErZ Armatura i Systemy  
Grzewcze sp. z o.o.
32-020 Wieliczka ul. Artura Grottgera 58
tel. 12 289 02 20, faks 12 289 02 21
centrala@herz.com.pl, www.herz.com.pl
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Aby uzyskać więcej informacji o produktach 
marki Herz zapraszamy do czytania pra-
sy branżowej oraz regularnych odwiedzin 
strony www.herz.com.pl. Zapraszamy rów-
nież do udziału w organizowanych cyklicz-
nie szkoleniach produktowych – zarówno 
w polskiej centrali firmy HERZ w Wieliczce, 
jak również w każdym dogodnym dla Pań-
stwa miejscu w Polsce.

118 tys. osób w Katowicach skorzysta z nowego 
systemu zagospodarowania wód opadowych

Maksymalne zatrzymanie i wykorzystanie wód opado-
wych, m.in. do podlewania zieleni miejskiej, a także mi-
nimalizacja podtopień budynków i zalewania ulic – to 
cel uporządkowania systemu gospodarowania woda-
mi opadowymi w Katowicach, którym objętych będzie  

118 tysięcy osób. Decyzją NFOŚiGW projekt otrzyma 
ponad 32 mln zł dofinansowania, a jego koszt całko-
wity wyniesie blisko 64 mln zł.
Pełna informacja na stronie internetowej NFOŚiGW 
– kliknij tutaj

Praca we wrześniu

WIlO: Inżynier ds. Inwestycji (woj. wielkopolskie)
WIlO: Inżynier Sprzedaży (woj. wielkopolskie  
i zachodniopomorskie)
GRUPA KAN: doradca techniczny
HERZ: doradca techniczno-handlowy
OVENTROP: specjalista ds. marketingu  
i administracji
GROHE: promotor sprzedaży
RESPOl EXPORT-IMPORT: przedstawiciel handlowy
WARBUD: specjalista ds. ofertowania w branży 
sanitarnej i mechanicznej
PRI METRO: kierownik budowy
TRACTEBEl ENGINEERING: projektant instalacji 
sanitarnych
EKO AUDYT: inżynier ds. sanitarnych
UNIBEP: kierownik robót branżowych 
ONNINEN: przedstawiciel handlowy 
HEKO: projektant instalacji sanitarnych 
BRICOMAN: doradca klienta 
4 BAU: kierownik robót sanitarnych 

PEKABEX: inżynier robót sanitarnych 
MIRES: kierownik robót sanitarnych 
SOlIDA: specjalista ds. instalacji wodno-
kanalizacyjnych 
APl INSTAlACJE JOANNA ŁAMEK: asystent 
projektanta instalacji sanitarnych
WIERTCONSUlTING: asystent projektanta w branży 
instalacji sanitarnych
MK PROJEKT: projektant instalacji sanitarnych
„PRZEMYSŁÓWKA” PBP HOlDING: monter instalacji 
sanitarnych i sieci wod-kan
PRI HYDROPOl-DEKOR: kosztorysant
BUDIMEX: specjalista ds. gwarancji i reklamacji
PM GROUP: młodszy asystent projektanta instalacji 
sanitarnych
EVOTHERM: monter instalacji sanitarnych/hydraulik
CFE: inżynier robót sanitarnych
NICZUK METAll-Pl: projektant systemu zamocowań 
instalacji
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ropianowe pokryte są tkaniną polietylenową gwa-
rantującą trwałe i odporne na wyrwanie mocowanie 
rury. Jest to szczególnie istotne w trakcie wykony-
wania wylewki, ponieważ zwykłe systemy z folią nie 
zabezpieczają rur przed wyrwaniem, co może pro-
wadzić do wypływania i rozsuwania się rur, czego 
efektem jest nierównomierna temperatura podło-
gi. izolacja dostępna jest w różnych klasach wytrzy-
małości (EPS100, EPS200, etc.) oraz grubości od 2 do 
5 cm. rodzaj i grubość izolacji są zależne od usytu-
owania oraz przeznaczenia pomieszczenia, a także 
od wielkości przewidywanych obciążeń.

Purmo Noppjet to system mocowania rury w pły-
tach z wypustkami. Takie rozwiązanie umożliwia jed-
nej osobie bardzo szybkie układanie rur grzejnych 
wodnego ogrzewania podłogowego, zapewniając 
jednocześnie ich właściwe zamocowanie w pod-
łożu. Łatwy montaż oznacza niższe koszty i szyb-
sze wykonanie ogrzewania podłogowego. System 
ogrzewania podłogowego Purmo Noppjet zmniej-
sza również zużycie wylewki o 20-30%, z uwagi na 
obecność wypustek, dlatego jest często stosowa-
ny z wylewkami anhydrytowymi, które są droższe 
od cementowych.

System ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowe-
go marki Purmo cechuje wszechstronność i bogata 
oferta produktów, która jest adresowana do wszyst-
kich klientów, bez względu na to, czy jest to klient indy-
widualny budujący dom lub wykańczający mieszkanie, 
czy inwestor biznesowy realizujący obiekt nietypowy, 
wymagający specjalnych rozwiązań oraz wsparcia  
i know-how na zdecydowanie wyższym poziomie.

System tradycyjny 

Doskonale sprawdza się w budynkach mieszkalnych, 
biurowych, a także użyteczności publicznej. Trady-

cyjne systemy ogrzewania podłogowego są pokry-
te warstwą jastrychu (wylewki betonowej), w którym 
umieszczone są rury grzejne. rury mocuje się do izo-
lacji podkładowej np. za pomocą klipsów. Jastrych 
zapewnia przenoszenie obciążeń użytkowych oraz 
równomierne oddawanie ciepła do pomieszczenia. 
Jest to system sprawdzony od wielu lat i najbardziej 
popularny nie tylko ze względu na niskie koszty mon-
tażu, ale również powszechnie dostępną wiedzę i do-
brze wykwalifikowanych fachowców. 

Purmo Rolljet to system mocowania rur klipsami 
za pomocą takera. Odpowiednio nacięte płyty sty-

Systemy płaszczyznowe marki Purmo zostały podzielone na 3 grupy w zależności od 
technologii wykonania. Są to systemy tradycyjne, specjalne i renowacyjne.

Tradycyjne, specjalne i renowacyjne 
systemy płaszczyznowe Purmo

Wszystkie elementy systemów ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego Purmo są pod-
dawane bardzo restrykcyjnym kontrolom jakości, a także wielu próbom i testom. Uzy-
skane efekty upoważniają firmę Rettig Heating do udzielania 10-letniej gwarancji w przy-
padku zastosowania wszystkich oryginalnych elementów systemu Purmo (rury, systemy 

mocowań, złączki, rozdzielacze, akcesoria). Jeżeli pomimo właściwej 
obsługi i prawidłowego wykonania instalacji system ulegnie awa-

rii, to firma Rettig Heating zapewnia odszkodowanie aż do  
1 000 000 euro, które pokryje wszystkie koszty związane  

z wymianą wadliwych elementów instalacji oraz likwidacją 
zniszczeń powstałych w skutek defektu produktu. Gwa-

rancja jest wystawiana w formie certyfikatu zawiera-
jącego dane inwestora, wykonawcy oraz inwestycji.
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nienie w porównaniu z systemem mokrym, w którym 
wylewka wymaga min. 3-tygodniowego okresu na-
turalnego wiązania oraz kolejno, min. 8 dni wygrze-
wania. W tym czasie nie można układać i wykańczać 
podłóg, gdyż grozi to pęknięciem podłogi w czasie 
późniejszej eksploatacji.

Purmo Railjet to system ogrzewania lub chłodze-
nia ściennego, gdzie rury mocuje się do powierzch-
ni ściany lub sufitu listwami z uchwytami. Ogrzewa-
nie ścienne Purmo może być montowane zarówno 
na ścianach wewnętrznych, jak i zewnętrznych. rury 
dedykowane do tego systemu mają mniejszą śred-
nicę, a po ułożeniu zostają pokryte warstwą tynku 
o grubości ok. 30 mm.

Systemy renowacyjne 

Systemy te to nowa generacja produktów, które po-
zwalają wykonać instalację ogrzewania podłogowe-
go w istniejących budynkach poddawanych renowa-
cji, podnosząc przy tym poziom podłogi o zaledwie  
30-40 mm razem z wykończeniem. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu nie trzeba wykonywać dodatkowych prac 
związanych z usunięciem starych podłóg. Nowe sys-
temy Purmo układa się bezpośrednio na istniejącej 
podłodze, oszczędzając w ten sposób czas i zmniej-
szając koszty. 

Purmo Klettjet R to samoprzylepna mata PE o gru-
bości 6 mm, pokryta warstwą tkaniny mocującej rurę 
owiniętą rzepem. Całkowita wysokość systemu, w za-
leżności od jakości i grubości wylewki anhydrytowej 
wynosi od 30 do 40 mm. System umożliwia bardzo 
szybki montaż i dopasowanie do każdej geometrii 
pomieszczenia przy dowolnym rozstawie rur. Sys-
tem jest innowacyjny i o wiele szybszy w montażu 
od tradycyjnego – nie ma potrzeby stosowania do-
datkowych klipsów. Do 3 razy krótszy czas ogrzania 
podłogi niż w systemie tradycyjnym ze względu na 
cienką wylewkę anhydrytową. 

Purmo TS14 R to płyta systemowa o grubości 17 mm 
ze styropianu EPS 240 z kanalikami, która jest pokry-
ta fabrycznie blachą aluminiową o grubości 0,25 mm, 
zapewniającą równomierną dystrybucję ciepła. Cał-
kowita grubość systemu z wykończeniem podłogi to 
tylko 35 mm. Montaż systemu jest przewidziany bez-
pośrednio na istniejącym podłożu (podłodze) lub na 
izolacji termicznej, dzięki czemu instalacja może słu-
żyć do ogrzewania i chłodzenia budynków nowych 
lub po renowacji. istnieje możliwość bezpośredniego 
położenia parkietu pływającego o minimalnej grubo-
ści 15 mm lub przyklejenia płytek (przy zastosowaniu 
systemowej maty podkładowej). Do 3 razy krótszy 
czas ogrzania podłogi niż w systemie tradycyjnym  
z uwagi na brak wylewki.

Systemy specjalne 

Są dedykowane do budynków, gdzie tradycyjna 
technologia z wylewką nie może być zastosowana. 
Przykładami takich systemów są system podłogo-
wy suchy oraz ścienny i sufitowy w technologii mo-
krej, gdzie rury pokryte są tynkiem lub technologii 
suchej w zabudowie z płyt gipsowo-kartonowych.
Systemy ścienne i sufitowe zapewniają podobny 
komfort cieplny oraz oszczędności energii jak ogrze-
wanie podłogowe. Ponadto mają znacznie wyższą 
efektywność przy chłodzeniu, które robi się coraz 
bardziej pożądane w związku z nowoczesną archi-
tekturą budynków mieszkalnych i biurowych, gdzie 
dominują wielkowymiarowe okna, które znacznie 
zwiększają zyski ciepła latem. Zimą efekt jest od-
wrotny, tzn. okna są źródłem większych strat ciepła, 

a ogrzewanie ścienne lub sufitowe doskonale spraw-
dza się jako wsparcie systemu ogrzewania podłogo-
wego. Co więcej systemy ścienne i sufitowe dają peł-
ną swobodę podczas wyboru pokrycia podłogi. Są 
także idealnym rozwiązaniem do domów, w których 
mieszkają alergicy, elementy grzejne bowiem są na 
stałe wbudowane w ściany. Odpowiednio nagrzane, 
emitują ciepło do pomieszczenia, a więc nie powo-
dują unoszenia kurzu. 
Z kolei system suchy podłogowy to odpowiedź na 
wzrost zainteresowania budową domów drewnia-
nych w technologii lekkiej z drewnianym stropem,  
w których inwestorzy stosują pompę ciepła jako urzą-
dzenie grzewcze. Pompa ciepła uzyskuje najwyższą 
sprawność przy niskiej temperaturze wody w insta-
lacji grzewczej i tylko ogrzewanie płaszczyznowe jest 
w stanie „wykrzesać” z takich parametrów wystar-
czającą do ogrzania domu moc. Pomimo wyższe-
go kosztu systemu od grzejników, inwestycja szyb-
ko się zwraca. 

Purmo TS14 S to suchy system ogrzewania połogo-
wego zaprojektowany do specjalnych zastosowań – 
do starych remontowanych budynków lub nowych 
budowanych w technologii lekkiej z drewnianym 
stropem na legarach. Stropy drewniane charaktery-
zują się przenoszeniem niewielkich obciążeń użytko-
wych, co wyklucza zastosowanie ciężkich wylewek 
betonowych, których waga sięga 130 kg/m2. System 
suchy Purmo jest lekki i wytrzymały. W połączeniu  
z płytami suchego jastrychu waży zaledwie 40 kg/m2 

i może przenosić obciążenia do 150 kg/m2. 
Ponadto, system suchy charakteryzuje się niewielką 
grubością i doskonale sprawdza się w miejscach, gdzie 
ograniczona jest docelowa wysokość podłogi. Łączna 
grubość systemu wynosi zaledwie 50 mm, przy czym 
składa się na nią grubość płyt styropianowych (25 mm) 
oraz płyt suchego jastrychu (2x12,5 mm).
Kolejną zaletą systemu jest natychmiastowa goto-
wość do pracy tuż po skończeniu montażu i wykona-
niu niezbędnej próby ciśnieniowej. Jest to udogod-

rettig Heating  
sp. z o.o.
ul. Ciszewskiego 15  
budynek KEN Center
02-777 Warszawa
tel. 22 544 10 00
purmow@purmo.pl,  
www.purmo.pl
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Purmo railjet
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rury grzewcze X-Pert S5+ mocuje się do warstwy izo-
lacji termicznej z systemowych płyt styropianowych 
EPS 100 poprzez wbijanie spinek u-kształtnych za 
pomocą tzw. Tackera. Dostępne grubości płyt izola-
cyjnych dla systemu Tacker wynoszą 25, 30 i 50 mm  
oraz dla systemu Quick Energy Tacker – 25 mm. 
 
Płyta izolacji termicznej 
z paskiem samoprzylepnym 
Dużym ułatwieniem prac montażowych jest pasek sa-
moprzylepny do łączenia kolejnych płyt w spójną ca-
łość oraz pokrywająca płyty izolacyjne tkanina z na-
drukowaną siatką 10x10 cm, pozwalającą zachować 
zgodne z projektem odstępy między układanymi rura-
mi. Powstałe z rur wężownice pokrywane są następnie 
warstwą jastrychu cementowego lub anhydrytowego.

System zabudowy suchej
Drugim rozwiązaniem oferowanym przez firmę roth 
jest ogrzewanie podłogowe w systemie suchej zabu-

Zabudowa mokra
W instalacjach ogrzewania podłogowego budowa-
nych metodą mokrą Tacker stosuje się rury X-Pert 
SS+ 16, 17, 20, 25 do 32 mm oraz dla Quick Energy  
Tacker – 14 mm. Przekrój rury roth X-Pert S5+ jest wie-
lowarstwowy. Pierwsza warstwa jako tzw. rura bazowa 
z polietylenu PE-rT otoczona jest powłoką antydyfu-
zyjną, utworzoną z alkoholu etylowinylowego (EVOH). 
Zadaniem powłoki EVOH jest zapobieganie dyfuzji tle-
nu do instalacji. Zewnętrzna warstwa ochronna także 

jest utworzona z polietylenu PE-rT. Między poszcze-
gólnymi warstwami rury znajduje się spoiwo, dodat-
kowo wzmacniające konstrukcję rury. 
 
Rura Roth X-Pert S5+
Swoje wyjątkowe właściwości rura roth X-Pert S5+ 
zawdzięcza technologii produkcji - metodzie koek-
struzji, polegającej na jednoczesnym wytwarzaniu 
wszystkich warstw rury. 
W polietylenie zachodzi proces zagęszczania struk-
tury molekularnej, przez co następuje polepszenie 
jakości otrzymanego tworzywa. Dzięki temu rura  
X-Pert S5+ jest wyjątkowo odporna na uszkodzenia 
mechaniczne, zarysowania i ścieranie. Dodatkowo 
ma niezwykłą plastyczność i odporność na defor-
mację, nawet przy punktowym obciążeniu. 
Cechą charakterystyczną rur X-Pert S5+ jest ich biały 
kolor, z dwoma czerwonymi pasami na całej ich dłu-
gości. Maksymalna krótkotrwała temperatura pracy 
rury wynosi 90°C, a maksymalne ciśnienie – 6 bar.

Niemiecki koncern Roth Industries GmbH & Co. KG Co. to rodzinna firma, która powstała w 1947 roku i znana jest przede wszystkim 
z produkcji zbiorników na olej opałowy, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rury z polietylenu do ciepłej i zimnej wody 
użytkowej, centralnego ogrzewania i ogrzewania podłogowego. Roth dostarcza rurę z polietylenu nie tylko na potrzeby swoich 
oddziałów, w tym polskiego, ale również zaopatruje innych producentów systemów instalacyjnych w Europie. Troska o najwyższą 
jakość produktów, a zatem ciągły ich rozwój pod nadzorem europejskich instytutów badawczych, odzwierciedlona jest w licznych 
certyfikatach na zgodność z obowiązującymi normami. Dziś poświęcimy uwagę właściwościom kluczowych produktów,  
które składają się na systemy ogrzewania podłogowego Roth. 

Ogrzewanie podłogowe firmy Roth
Systemy instalacyjne od certyfikowanego producenta

juSTyNa PyTkowSka

W ofercie firmy znajdziemy tradycyjne rozwią-
zanie ogrzewania podłogowego „na mokro” pod 
nazwą Tacker i Quick-Energy Tacker oraz w zabu-
dowie suchej, tzw. TBS. Zasadnicza różnica po-
między metodą mokrą i suchą w systemie Roth 
polega na odmiennym sposobie zabudowy kon-
strukcji grzejnika podłogowego.

Szafka rozdzielacza z regulacją

Płyta izolacji termicznej z paskiem samoprzylepnym 

Systemowa płyta izolacyjna roth TBS z wypustkami
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0,2 mm, spełniającej funkcję izolacji przeciwwilgo-
ciowej oraz zamontowanie na nich suchych płyt 
jastrychowych. 
Dedykowane do tego celu są np. płyty firmy Fermacell 
i składają się z dwóch połączonych płyt o grubości 
12,5 mm każda w ten sposób, że osadzone jedna na 
drugiej i przesunięte w stosunku do siebie o 50 mm,  
tworzą zakładki. W celu osiągnięcia odpowiednie-
go nacisku na łączonych zakładkach, elementy te 
wzmacnia się dodatkowo wkrętami. 
Elementami uzupełniającymi instalację wodnego 
ogrzewania podłogowego jest izolacja brzegowa 
oraz dylatacja. Ponieważ warstwa jastrychu „pracu-
je” pod wpływem podwyższonej temperatury, do jej 
prawidłowego funkcjonowania niezbędne jest pozo-
stawienie 5 mm przestrzeni wokół płyty w każdym 
kierunku, w celu umożliwienia im swobodnego prze-
mieszczania się. Jako izolację firma roth stosuje ta-
śmę z miękkiej pianki polietylenowej.

Elementy uzupełniające system
System ogrzewania podłogowego roth uzupełniają 
ponadto zabudowywane w szafkach natynkowych 
lub podtynkowych rozdzielacze obwodów grzew-
czych z mosiądzu. W ofercie znajdują się dwa mo-
dele rozdzielaczy: uniwersalne 2-12 obwodów oraz 
z przepływomierzami z liczbą sekcji przyłączenio-
wych od 2 do 14.
 
Systemowa szafka z rozdzielaczem, siłownikami 
i modułem przyłączeniowym Touchline
rozdzielacz uniwersalny wyposażony jest w zawo-
ry regulacyjne i odcinające z wkładkami termosta-
tycznymi oraz końcówki do napełniania, opróżnia-
nia i odpowietrzania obwodów grzewczych.
rozdzielacz z przepływomierzami ma dodatkowo 
wskaźnik przepływu wody o skali 0,1-4 l/min.
Na zaworach odcinających w belkach powrotu roz-
dzielaczy montowane są siłowniki zaworu do otwie-
rania i zamykania obwodów grzewczych po sygnale 
otrzymanym od regulatorów pokojowych zawieszo-
nych na ścianie.
W przypadku systemu sterowania instalacją podłogo-
wą roth do wyboru mamy tradycyjny rodzaj termosta-
tów w jakości ekonomicznej Basicline lub bardziej no-
woczesny – z komunikacją radiową w wersji Premium 
Touchline, oba z modułami przyłączeniowymi.

dowy. Konstrukcja tego układu odpowiada wymaga-
niom stawianym budynkom nowo budowanym, jak 
również już istniejącym, których projekty pierwot-
nie nie przewidziały istnienia grzejników podłogo-
wych. Ze względu na niewielką wysokość zabudowy  
(min. 59 mm) oraz nieznaczny ciężar (około 40 kg/m2) 
– system TBS jest znakomitym rozwiązaniem dla 
starego budownictwa, gdzie może być stosowany 
na istniejących już posadzkach (również stropach 
drewnianych). Dużą zaletą systemu TBS jest możli-
wość szybkiego ułożenia kompletnej podłogi, po któ-
rej można poruszać się praktycznie natychmiast po 
zakończeniu prac montażowych.
instalacje systemu suchego bazują na rurze o nazwie 
handlowej AluLaserplus 14 mm. rura systemowa jest 
wielowarstwowa, tzn. rura bazowa utworzona jest 
z polietylenu PE-rT, następnie materiał jest pokry-
wany powłoką aluminiową, a od zewnątrz ochron-
ną warstwą również z polietylenu PE-rT. 
 
Rura Roth AluLaserplus
rura AluLaserplus ma wszystkie właściwości rury 
systemu mokrego X-Pert S5+ oraz dodatkowe zale-
ty: zminimalizowaną rozszerzalność liniową i długą 
żywotność oraz stabilność pod względem kształtu 
podczas montażu i eksploatacji. Konstrukcję rury 
wzmacnia dodatkowo warstwa aluminium – nie po-

wodując jednak zbytniego jej usztywnienia. Ponadto 
jest wytrzymała na wysoką temperaturę i ciśnienie, 
jej maksymalna krótkotrwała temperatura pracy wy-
nosi 95oC, natomiast maksymalne ciśnienie 10 bar. 
rura grzewcza umieszczana jest w warstwie izolacji 
termicznej, którą stanowią płyty systemowe TBS. Są 
one wyposażone w specjalne wypustki odpowiednio 
dostosowane do meandrowych układów wężownic. 
W zabudowie suchej stosuje się styropianowe płyty 
systemowe o grubości 25 mm, których opór ciepl-
ny wynosi 0,75 m2K/W. Połączenia płyt umożliwiają 
wbudowane w nie zakładki. 
 
Systemowa płyta izolacyjna Roth TBS z wypustkami
Wężownica w systemie TBS montowana jest w lame-
lach grzewczych, wykonanych z blachy aluminiowej. 
Kształt lamel dostosowano do rowków płyt izolacyj-
nych TBS. Lamele te mają w odległościach co 100 mm  
perforacje, ułatwiające ich dzielenie na mniejsze czę-
ści i dopasowywanie do wymaganej długości. Łama-
nie lameli nie wymaga użycia jakichkolwiek narzę-
dzi, a powstałe po przełamaniu nowe elementy nie 
mają ostrych krawędzi. 
 
Lamele grzewcze Roth z perforacjami 
do przełamania
Kolejnym etapem jest ułożenie warstwy folii PE  

roth Polska sp. z o.o.
ul. Osadnicza 26, 65-785 Zielona Góra
tel./faks 68 453 91 02
service@roth-polska.com
www.roth-polska.com
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Firma Roth nieustannie doskonali swoje syste-
my poprzez wprowadzanie najnowszych osiągnięć 
technologicznych. Wielkim atutem proponowanej 
oferty jest gwarancja z ubezpieczeniem za szko-
dy powstałe w związku z ewentualną wadliwością 
wyrobu na sumę w wysokości 5 000 000 euro. 

System regulacji Touchline w jakości Premium System roth TBS

http://www.instalreporter.pl
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Innowacyjny system ProClick

Największą przewagą nowej generacji zaworów mie-
szających ArV ProClick i siłowników elektrycznych ArM 
ProClick jest innowacyjny system ProClick. 
Dzięki niemu montaż nowego siłownika ARM ProClick 

na nowym zaworze ARV ProClick sprowadza się 
do dwóch prostych kroków:
1. Zdjęcie pokrętła z zaworu ArV ProClick.
2. Nałożenie na niego siłownika ArM ProClick.
A to wszystko bez żadnych dodatkowych elementów  
i użycia narzędzi. Tak po prostu!

Pokrętło i niebieski pierścień ograniczający, zamon-
towane są na zaworze na zatrzask. Pod pokrętłem za-
wsze znajduje się przykręcony adapter do siłowników 
elektrycznych ArM ProClick. Montaż siłownika odby-
wa się poprzez nasunięcie go na zawór z adapterem  
w dogodnej dla użytkownika pozycji. Aby zsunąć si-
łownik z zaworu wystarczy tylko nacisnąć i przytrzy-
mać przycisk zwalniający mechanizm blokujący.

Odświeżony design

Dla wygodniejszej obsługi ręcznej, pokrętła w obro-
towych zaworach mieszających ArV ProClick oraz si-
łownikach elektrycznych ArM ProClick są większe 
w stosunku do poprzedniej generacji. 
Mają również dwustronną skalę numeryczną, któ-
ra montowana jest na zatrzask. 

Celem firmy AFRISO jest to, aby w jak największym stopniu 
odpowiedzieć na oczekiwania klientów. Dlatego projekt nowej 
generacji zaworów mieszających ARV ProClick i siłowników 
elektrycznych ARM ProClick rozwiązuje problemy z działaniem oraz 
montażem, jakie napotykali instalatorzy i użytkownicy. Do wyróżników  
poprzedniej generacji dodane zostały kolejne przewagi, o których poniżej. 

Obrotowe zawory mieszające ARV ProClick 
i siłowniki elektryczne ARM ProClick 

Nowa generacja produktów od AFRISO

http://www.instalreporter.pl
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Obrotowe zawory mieszające 
ARV ProClick

Aby uzyskać mniejszy przeciek wewnętrzny, kon-
strukcja wewnętrzna 3-drogowych obrotowych zawo-
rów mieszających ArV ProClick została ulepszona. Ma to 
szczególnie duże znaczenie w momencie, gdy wykorzy-
stujemy zawór w funkcji przełączania dwóch strumieni 
przepływu. Korpusy obrotowych zaworów mieszających  
ArV ProClick są mniejsze w stosunku do poprzedniej ge-
neracji, przez co zajmują mniej miejsca w instalacji. Za-
wory wzbogacone zostały również o nowe, ośmiokątne  
powierzchnie, do złapania kluczem hydraulicznym. 
Taka konstrukcja zdecydowanie ułatwia montaż za-
woru w każdej możliwej pozycji. Dodatkowo gama za-
worów 3-drogowych poszerzona została o rozmiar  
DN 15, a zawory 4-drogowe o DN 20. Dzięki temu oferta  
AFriSO posiada rozwiązania do większej liczby zastosowań.

Siłowniki elektryczne 
ARM ProClick

Doskonałe elementy wewnętrz-
ne siłownika ArM ProClick pozo-
stały na najwyższym poziomie. 
Dużo zmian zaszło jednak na 
zewnątrz ArM ProClick. Siłow-
niki elektryczne ArM ProClick 
wyposażone zostały w nowy 
przełącznik trybu pracy w for-
mie przycisku. Wystarczy tylko 
wcisnąć, aby swobodnie ope-
rować siłownikiem ręcznie,  
z wykorzystaniem pokrętła. Po-
nowne wciśnięcie przycisku po-
woduje, że siłownik powraca do 
pracy automatycznej. 
Odpinana wtyczka z przewo-

dem elektrycznym, podobnie jak w pompach obie-
gowych, umożliwia montaż siłownika elektrycznego 
ArM ProClick bez przeszkadzającego kabla. Dzięki 
temu można go wygodnie podłączyć do sterownika 
i podpiąć w dowolnym momencie przed uruchomie-
niem instalacji. Dodatkowo, siłownik został wyposa-
żony w nowe, większe diody ułatwiające diagnosty-
kę w ciemnych kotłowniach.

AFriSO SP. Z O.O. 
42-677 Czekanów 
Szałsza, ul. Kościelna 7 
www.afriso.pl, zok@afriso.pl
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Więcej informacji na temat 
ARV ProClick i ARM ProClick 

Zobacz animację prezentującą  
nową generację produktów

Dobra Energia w Łodzi już za nami

Jeśli zapytalibyśmy, czy warto mieć równocześnie 
niskie i stabilne rachunki za prąd oraz czyste środo-
wisko naturalne – każdy powiedziałby oczywiście, że 
tak. Ale jak to osiągnąć? Jakim kosztem i jakim spo-
sobem? O tym dyskutowali eksperci podczas konfe-
rencji Dobra Energia. Tym razem w Łodzi. 
Zaproszeni goście dyskutowali o obecnym kształcie pol-
skiej energetyki, ale także o najbardziej prawdopodobnych 
wizjach jej przyszłości. Sekretarz województwa łódzkie-
go Jakub Mielczarek podczas otwarcia konferencji pod-
kreślał, że zmiany w tym sektorze muszą następować 
stopniowo i być rzetelnie przygotowane, ale zaznaczał 
również, że nie wyobraża sobie przyszłości energetyki 
bez innowacyjności, w tym odnawialnych źródeł energii.
O nowoczesnych technologiach, które mogą zmienić 
w przyszłości światową gospodarkę mówił także Filip 
Granek z XTPL. Podkreślał przy tym, że odnawialne źró-
dła energii są jeszcze we wczesnym etapie rozwoju, ale 
zmiany w energetyce światowej są nieuniknione.
rozmowy dotyczyły również tematu finansowania od-
nawialnych źródeł energii. – Dla większości polskich ro-
dzin dużo bardziej opłaca się zainstalowanie fotowolta-
iki na dachu niż kupowanie energii z sieci – przekonywał 
Marek Sobieniecki z Nordpeak Con-
sulting.
roztropne zarządzanie energią jest 
też szansą, którą zaczyna dostrze-
gać biznes. 
– Oszczędzanie energii stwarza jed-
ną z najlepszych okazji do zwiększa-
nia zysków – mówił Mariusz Pogórski 
z iKEA Polska. Podkreślał także, że 
firma inwestuje w energetykę wia-
trową i fotowoltaikę, aby do 2020 
roku uzyskać całkowita niezależ-
ność energetyczną we wszystkich 
swoich sklepach.
Wszyscy goście podkreślali również 

bardzo istotną rolę, jaką w zmianach odegra eduka-
cja ekologiczna. Dyrektor Generalny Global Compact 
w Polsce Kamil Wyszkowski zaznaczał potrzebę prze-
kazywania wiedzy na temat OZE i dążenia w kierunku 
zrównoważonej energetyki, czyli działań, które są pod-
stawą kompromisu jakości życia ludzi, dbałości o pla-
netę i możliwości rozwoju dla wszystkich części świata.
Miejsce, w którym odbywała się łódzka konferencja było 
symboliczne. EC1, czyli powstała w 1906 najstarsza ko-
mercyjna elektrownia w Łodzi, teraz pełni rolę centrum 
nauki i techniki z unikatową ścieżką przetwarzania ener-
gii. uczestnicy mieli okazję premierowo zwiedzić mul-
timedialną ekspozycję, której otwarcie zapowiedziane 
jest na grudzień.
Kolejne spotkania w ramach cyklu konferencji Dobra 
Energia odbędą się: 
- 10 października w Gdańsku, 
- 8 listopada w Katowicach, 
- 6 grudnia w Warszawie.

Więcej na: 
www.dobraenergia.edu.pl, 
www.konferencje.agora.pl 

http://www.instalreporter.pl
http://www.proclick.afriso.pl/
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go kotła olejowego z zamkniętą komorą spalania  
o mocy 19,3, 24,3 lub 32 kW. Ten wariant kotła wyko-
nano w sprawdzonej technologii dwóch wymienni-
ków, żeliwnego i ceramicznego, co dało w efekcie 
sprawność sięgającą 101,5%. W kontekście wyma-
gań Dyrektywy ErP oznacza to klasę „A” efektywno-
ści energetycznej. Zestaw uzupełniają zintegrowane 
pompy ciepła typu powietrze/woda o mocach 3,94, 
5,79, 11,39 kW, które osiągają współczynnik efektyw-
ności aż do 4,65! Oznacza to, że z 1 kWh dostarczo-
nej energii elektrycznej potrafią wyprodukować  
4,65 kWh czystej energii cieplnej, pochodzącej z po-
wietrza. Ważnym argumentem przemawiającym za 
rozwiązaniami hybrydowymi jest także bezpieczeń-
stwo energetyczne – posiadanie dwóch źródeł cie-
pła, które mogą pracować samodzielnie, pozwala na 
zachowanie komfortu cieplnego nawet w przypadku 
awarii jednego z urządzeń.

Działa to, co jest najbardziej 
opłacalne w danej chwili

Na układy hybrydowe składają się współpracujące 
ze sobą urządzenia wyposażone w systemy regula-
cji. Sterowanie w nich polega na automatycznym wy-
borze i przełączeniu układu na to źródło ciepła, któ-
re w danym momencie będzie bardziej efektywne. 
Oczywiście w parametrach regulacji można wybrać 
też inne wartości, np. odpowiadające cenie ener-
gii lub współczynnikowi energii pierwotnej. Tak jest  
w przypadku zestawów NeOvo EcoNox Hybrid i NeOvo  
Condens Hybrid firmy De Dietrich, będących połą-
czeniem stojącego, klasycznego kotła olejowego lub 
kondensacyjnego kotła olejowego z hybrydowym za-
sobnikiem c.w.u. i z pompą ciepła powietrze/woda 
Split inverter. 
Jeśli podstawowym źródłem ciepła w domu jest 
powietrzna pompa ciepła, przy spadku temperatu-
ry zewnętrznej poniżej określonej wysokości, układ 

hybrydowy przełączy się na zasilanie kotłem ole-
jowym. Stanie się tak dlatego, że będzie to rozwią-
zanie bardziej efektywne. Osiągnięte w ten sposób 
oszczędności będą rosły wraz ze wzrostem zapotrze-
bowania energetycznego budynku. Ponadto, zasto-
sowanie zaawansowanej automatyki sprawia, że sys-
tem hybrydowy jest bezobsługowy, co przekłada się 
na wygodę użytkowania. 

Nowoczesne hybrydy NeOvo

urządzenia hybrydowe z serii NeOvo dostępne są  
w dwóch wariantach. Wersja NeOvo EcoNox składa 
się z klasycznego kotła olejowego o mocy 22,4 lub 
29,8 kW. Zawarty w zestawie podgrzewacz c.w.u.  
o pojemności 180 litrów może być umieszczony pod 
kotłem lub obok niego. Takie rozwiązanie pozwala na 
wybór najkorzystniejszego dla użytkownika rozmiesz-
czenia poszczególnych elementów zestawu. Z kolei 
wersja NeOvo Condens składa się z kondensacyjne-

Rozwiązania hybrydowe sprawdzają się w wielu dziedzinach życia. Zaadaptowane 
do domu w postaci dwóch różnych, ale zespolonych źródeł ciepła sprawiają,  
że zastosowane technologie przyczyniają się do poprawy komfortu, efektywności, 
ekologii oraz oszczędności w postaci mniejszych rachunków za ogrzewanie. 
Decydując się na system składający się z nowoczesnego kotła olejowego  
i powietrznej pompy ciepła, zyskać można naprawdę wiele, a płynące  
z tego korzyści będą odczuwalne niemal od razu. 

Kocioł olejowy we współpracy  
z powietrzną pompą ciepła 

Udana para od De Dietrich

http://www.instalreporter.pl
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– obudowa silnika z odlewu aluminiowego;
– wirnik z technopolimeru;
– ceramiczny wał silnika na grafitowych tulejach sma-
rowanych tłoczoną cieczą;
– płaszcz stojana, rotora i kołnierz zamykający ze 
stali nierdzewnej;
– ceramiczny pierścień oporowy;
– pierścienie uszczelniające wykonane z EPDM;
– mosiężna śruba odpowietrzająca;
– zainstalowana ochrona silnika, dzięki której pom-
pa nie wymaga zabezpieczenia przeciążeniowego.

Pompa obiegowa z serii EVOSTA może pracować  
w dwóch różnych trybach regulacji:
• stała prędkość obrotowa (3 charakterystyki),
• proporcjonalna różnica ciśnień (6 charakterystyk).

Z kolei EVOSTA DPC to wersja, którą charakteryzują 
już trzy różne tryby pracy:
• stała prędkość obrotowa (1 charakterystyka),
• proporcjonalna różnica ciśnień (6 charakterystyk),
• stała różnica ciśnień (3 charakterystyki),
istnieje możliwość zamówienia wersji specjalnych 
tym pomp pod nazwą EVOSTA PWM, produkowa-
nych jako wersje OEM-owe. Wyposażone w moduł 
PWM pozwalają na podłączenie pomp do zewnętrz-
nego urządzenia sterującego.

Typoszereg pomp obiegowych z serii EVOSTA dzię-
ki wykorzystaniu nowoczesnej technologii, silnikowi 
synchronicznemu z magnesami trwałymi i przetwor-
nicy częstotliwości zapewnia wysoką wydajność we 
wszystkich zastosowaniach, pozwalając uzyskać zna-
czące efekty w zakresie oszczędności energii. Z tego 
powodu pompa cyrkulacyjna EVOSTA jest zgodna  
z Europejską Dyrektywą ErP 2009/125/WE (wcześniej 
EuP) i dostosowana do wymogów tej normy, które 
weszły w życie w 2015 roku (EEi < 0,23). Pompa wypo-
sażona jest w układ elektroniczny, który wykrywa 
zmiany wymagane przez instalację i automatycznie 
dostosowuje ustawienia, zapewniając maksymalną 

wydajność przy minimalnym zużyciu energii.
Pompa EVOSTA jest również w stanie idealnie zastą-
pić stare pompy obiegowe z 3 stopniami prędkości 
obrotowej, ponieważ ma identyczne wymiary, jak  
w przypadku serii VA, oraz jest w stanie pokryć, za po-
mocą pojedynczej pompy, zakres wysokości podno-
szenia wynoszący 4, 5 i 6 metrów. Zaletą jest prosta 
nastawa pompy, dzięki zastosowaniu jednego przy-
cisku ustawień, a także śruby pozwalającej na odpo-
wietrzenie pompy oraz odblokowanie wału silnika.

Cechy szczególne:
– żeliwny korpus pompy i silnik bezdławnicowy;

Evosta – energooszczędna pompa DAB 
Pompy obiegowe do instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych

EVOSTA – dane techniczne

Zakres pracy: 0,4-3,3 m3/h przy wysokości podno-
szenia do 6,9 m.
Zakres temperatury cieczy: od +2°C do +95°C
Ciśnienie robocze: 10 bar (1000 kPa)
Stopień ochrony: iP 44
Klasa izolacji: F
Montaż: przy poziomym położeniu wału silnika
Zasilanie: jednofazowe 1x230 V~ 50/60 Hz
Przetłaczana ciecz: czysta, niezawierająca ciał sta-
łych i olejów mineralnych, nielepka, neutralna che-
micznie, o parametrach zbliżonych do wody (maks. 
zawartość glikolu 30%).

Energooszczędna elektroniczna pompa obiegowa Evosta przeznaczona jest do 
wszystkich typów domowych instalacji grzewczych. Wersja pompy pod nazwą Evosta 
DPC dodatkowo świetnie sprawdza się w instalacjach ogrzewania podłogowego.

Spełnia wymogi Euro-
pejskiej Dyrektywy ErP 
2009/125/WE (wcześniej 
EuP) i jest dostosowana do 
wymogów niniejszej nor-
my, która weszła w życie  
w 2015 r. (EEI <0,23).

Evosta Evosta DPC
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Możliwość zdalnego zarządzania
Kotły z tej serii są kompatybilne z aplikacją Dominus, 
pozwalającą za pomocą urządzeń mobilnych kontro-
lować pracę kotła, zarządzać temperaturą pomiesz-
czenia czy zmieniać tryb pracy kotła w trybie online, 
z dowolnego miejsca na świecie.

Kotły Victrix Tera w zestawach
• Zestaw Tera Standard Plus  
z kondensacyjnym kotłem jed-
nofunkcyjnym Victrix Tera 24 
Plus i zasobnikiem c.w.u. ze sta-
li emaliowanej (w zależności 
od potrzeb o pojemności 100, 

125 i 160 l) to podstawowy zestaw domowej kotłowni. 
• Zestaw Tera Optimum Mini z kondensacyjnym kotłem 
dwufunkcyjnym Victrix Tera 28 1 i niezbędnymi akceso-
riami to zestaw umożliwiający stworzenie kompletnej  
domowej kotłowni. Victrix Tera 28 1 dzięki zastosowaniu 
zestawu kominowego typu S to najlepsze rozwiązanie  
dla osób, które chcą zamienić kocioł tradycyjny z otwar-
tą komorą spalania na kocioł kondensacyjny.

Nowy wymiar gazowych kotłów 
kondensacyjnych
Kotły z tej serii to nowe rozwiązanie dedykowane 

dla użytkowników poszukujących nowoczesnych, 
prostych rozwiązań oraz wysokiej jakości urządzeń 
w przystępnej cenie. Niewielkie wymiary tych urzą-
dzeń ułatwiają montaż w wybranym miejscu, dzięki 
czemu idealnie sprawdzają się zarówno w nowych, 
jak i już istniejących instalacjach. Dzięki małym ga-
barytom i nowoczesnemu wy-
glądowi, kocioł Victrix Tera jest 
świetnym rozwiązaniem dla 
tych, którym zależy na dodat-
kowej estetyce i oszczędno-
ści miejsca w pomieszczeniu,  
w którym urządzenie będzie 
zamontowane.

5 lat gwarancji
Jakość urządzeń immergas potwierdza 5-letnia gwa-
rancja, bez konieczności wykupienia dodatkowego 
pakietu. Do zachowania gwarancji konieczne jest 
jedynie wykonywanie rocznych przeglądów przez 
uprawnione jednostki oraz rejestracja kotła na stro-
nie www.immergas.pl.

We wrześniu 2017 na rynku pojawił się nowy model kotła kondensacyjnego marki 
Immergas – Victrix Tera. Wyróżniają go nowoczesne rozwiązania, zapewniające 
jeszcze większą niezawodność i wydajność przy wyjątkowo kompaktowym 
rozmiarze. Ten jeden z najmniejszych na rynku kotłów gazowych pod estetyczną 
formą kryje wiele praktycznych funkcji i stanowi kompletne rozwiązanie. Dostępny 
jest w wersji jednofunkcyjnej: Victrix Tera 24 PLUS (przystosowany do współpracy  
z zewnętrznym zasobnikiem c.w.u.) oraz w wersji dwufunkcyjnej Victrix Tera 28 1.

Kocioł Victrix Tera 
marki Immergas

Nowe technologie dostępne dla każdego

Zalety kotłów Victrix TErA:

- nowy wymiennik ciepła w postaci jednorurowej wężow-
nicy ze stali nierdzewnej to zminimalizowana liczba łączeń,  
co gwarantuje zbilansowany przepływ czynnika grzewczego,
- sprawna konserwacja – budowa wymiennika pozwala 
na łatwiejszy dostęp przy czynnościach konserwacyjnych 
i mniejsze ryzyko zanieczyszczenia,
- kompaktowe wymiary – głębokość kotłów to jedynie 25 cm,  
co czyni je jednymi z najmniejszych kotłów gazowych wśród 
dostępnych na rynku,
- ekonomiczna praca – szeroki zakres modulacji mocy od 
16 do 100% jest gwarancją płynnej i ekonomicznej pracy 
kotła nawet w niewielkich lokalach,
- dzięki identycznemu rozstawowi podłączeń hydraulicznych 
kocioł Victrix Tera może z łatwością zastąpić kocioł starego 
typu z zamkniętą komorą spalania np.: Eolo Star, Eolo Mini,
- zminimalizowana liczba łączeń,
- zredukowane ryzyko zanieczyszczenia,
- modulowana pompa o niskim zużyciu energii,
- atrakcyjny, nowoczesny wygląd,
- bardzo prosta, intuicyjna obsługa,
- panel sterowania z czytelnym wyświetlaczem LCD,
- automatyka pogodowa.

Nowa propozycja Immergas 
jest w 100% zgodna  
z wymaganiami unijnymi 
dotyczącymi efektywności 
energetycznej. 

http://www.instalreporter.pl
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Szafki instalacyjne Systemu KAN-therm, jeden 
z najbardziej popularnych i nieodzownych elemen-
tów instalacji grzewczej czy wodnej to:
• wersja natynkowa oraz podtynkowa,
• możliwość zamocowania rozdzielaczy do ogrze-
wania podłogowego lub do centralnego ogrzewa-
nia (tradycyjnego grzejnikowego),
• rozwiązanie dla każdego – proste i kompaktowe 
lub rozbudowane z możliwością regulacji wysoko-
ści i głębokości, a także miejscem na zamocowanie 
elementów automatyki sterującej.
 
Nowa technologia produkcji, 
najwyższa estetyka wyrobu
 
Dzięki wdrożeniu nowej technologii produkcji sza-
fek instalacyjnych poprawił się – już i tak wyróżniają-
cy nas na tle innych szafek – ich wygląd zewnętrzny, 

jakże ważny dla klienta końcowego. W nowej wersji 
natynkowych i podtynkowych szafek KAN-therm, 
korpus obudowy będzie stanowił jedną, zwartą, mo-
nolityczną konstrukcję. Oznacza to, że gotowy pro-
dukt pozbawiony będzie wyraźnych miejsc łączenia 
(zgrzewania) poszczególnych elementów konstruk-
cyjnych szafki. Zaczep znajdujący się na tylnej ścia-
nie szafki, służący do zamocowania rozdzielacza, 
wykonywany jest bezpośrednio w korpusie szafki, 
poprzez jego odpowiednie wycięcie, a następnie 
wyprofilowanie. Dzięki takiej zmianie, gotowy wyrób 
pozbawiony jest mało estetycznych miejsc przygrze-
wania zaczepu rozdzielacza do tylnej ściany szafki.
Nowa technologia wykonywania zaczepu rozdziela-
cza oraz monolityczna konstrukcja korpusu szafki 
podniosła estetykę nie tylko przedniej, wewnętrznej 
części szafek instalacyjnych, ale także ich „pleców”. 
Dla ułatwienia montażu rozdzielaczy, w obu wersjach 

Szafki instalacyjne oferuje wielu producentów, zarówno tych dużych i znanych na 
arenie międzynarodowej, jak i tych mniejszych o zasięgu lokalnym. Wydawałoby 
się, że wszystkie są bardzo podobne, zarówno pod względem konstrukcyjnym, 
funkcjonalnym jak i jakościowym, ale okazuje się, że tak nie jest – czego dobitnym 
dowodem są nowe wersje szafek instalacyjnych Systemu KAN-therm. 

Nowe szafki instalacyjne 
Systemu KAN-therm

Jeszcze bardziej estetyczne i praktyczne

Powyżej przykład kompletnej szafki przed jak i po zmianie sposobu mocowania dolnej maskownicy

Stara szafka  
wersji natynkowej

Nowa wersja  
szafki natynkowej  

– estetyczne naroże

Stara wersja  
szafki podtynkowej

Nowa wersja  
szafki podtynkowej 
– estetyczne, pełne, 

narożne szafki

Stara wersja szafki natynkowej i podtynkowej
Nowa wersja szafki natynkowej i podtynkowej 

– szeroki zaczep rozdzielacza w konstrukcji 
tylnej ściany szafki

http://www.instalreporter.pl
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Wszystkie szafki Systemu KAN-therm oznaczone 
są dyskretnym logo znajdującym się w górnym pra-
wym rogu drzwiczek, wykonanym za pomocą naj-
nowszych technik znakowania laserowego.
System KAN-therm to gwarancja zastosowania pro-
duktu wykonanego z najwyższą starannością, dba-
łością o każdy, najmniejszy szczegół z materiałów 
o najwyższej jakości, przy zastosowaniu nowocze-
snych technologii produkcji. Logo na drzwiczkach 
szafek zwróci uwagę użytkowników/mieszkańców 
na zastosowanie tego prestiżowego rozwiązania na 
inwestycji.

szafek tj. natynkowej i podtynkowej, ujednolicono 
także długość samego zaczepu. Każdy górny zaczep 
zostanie wydłużony, tak by odległość jego bocznej 
krawędzi od boku szafki wynosiła ~18 mm dla szafek 
podtynkowych i ~47 mm dla szafek natynkowych.

Estetyczna maskownica

Maskownica to nieodzowny element konstrukcyj-
ny szafek natynkowych. umożliwia wygodne pod-

łączenie rur do rozdzielacza zamocowanego w szaf-
ce. W starej wersji szafek natynkowych maskownica 
przykręcana była za pomocą wkrętów do konstruk-
cji szafki. 
Nowa konstrukcja przewiduje wykonanie, od we-
wnętrznej strony maskownicy, specjalnych zaczepów 
umożliwiających estetyczne zamocowanie (zacze-
pienie) jej do korpusu szafki. Takim sposobem wy-
eliminowany został mało estetyczny efekt mocowa-
nia maskownicy poprzez wkręty.

Jedyne na rynku szafki instalacyjne  
z zabezpieczeniem powłoki malarskiej!

Wszystkie powierzchnie malowane, w szafkach 
natynkowych oraz podtynkowych Systemu KAN-
-therm, dodatkowo pokryte będą cienką war-
stwą folii. Takie wykonanie szafek, zabezpieczy 
je przed ewentualnym uszkodzeniem powłoki 
malarskiej lub jej zniszczeniem czy zabrudze-
niem, w trakcie wykonywania prac budowla-
no-instalacyjnych.

Po zakończeniu wszystkich prac wykończenio-
wych, folię zabezpieczającą należy zerwać ze 
wszystkich powierzchni szafki, uzyskując efekt 
nowej, pozbawionej rys i zanieczyszczeń po-
wierzchni.
Eleganckie, dyskretne oznakowanie szafek to pod-
kreślenie najwyższej jakości i prestiżu zastosowa-
nego rozwiązania.

Plecy szafki podtynkowej w starym  
(powyżej) i nowym (poniżej) wykonaniu

Maskownica szafki podtynkowej w starym 
(powyżej) i nowym (poniżej) wykonaniu

http://www.instalreporter.pl
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lepszych surowców, dlatego też są one inwestycją 
na lata. Wymiennik ciepła wykonany jest z wytrzy-
małego stopu aluminiowo-krzemowego, który cha-
rakteryzuje się wysoką odpornością na korozję oraz 
przewodnością cieplną na poziomie lepszym od in-
nych stosowanych materiałów. Cichą pracę urządze-
nia gwarantuje zastosowany przez producenta sys-
tem wytłumiający dźwięki. Główny układ sterowania 
został wyposażony w automat zapłonowy, elektro-
niczny zapłon, jonizacyjną kontrolę płomienia oraz 
system regulacji prędkości obrotowej wentylatora  
w zależności od mocy urządzenia. 
Na uwagę zasługuje również palnik gazowy mieszaniny 
paliwowo-powietrznej, który może modulować spa-
lanie w zakresie obciążeń od 17 do 100%, a dodatko-
wo gwarantuje uzyskanie wysokiej czystości spalania  
i sprawności dochodzącej do 110%. Z punktu widze-

nia inwestora ważne jest również, że kocioł gazowy 
MGK-2 firmy Wolf jest dostarczany do obiektu w sta-

Wysoka klasa

Kotły MGK-2 firmy Wolf to wysokiej klasy urządzenia 
przeznaczone do celów grzewczych. Występują w 9 
wielkościach mocy od 130 do 630 kW i mogą być 
eksploatowane w oparciu o różne rodzaje gazu. ich 
często wykorzystywaną zaletą jest możliwość pra-
cy kilku kotłów w systemie kaskadowym, dzięki cze-
mu możliwe jest uzyskanie łącznej mocy grzewczej 
aż do 3,0 MW przy możliwym najmniejszym obcią-
żeniu pojedynczego kotła na poziomie 17% jego 
mocy całkowitej. Co więcej, moc dopasowywana 
jest automatycznie do aktualnych potrzeb grzew-
czych obiektu, więc nie ma ryzyka, że energia ciepl-
na będzie marnowana. 

relatywnie niska dolna moc urządzeń i możliwość 
pracy w systemie kaskadowym, doskonale spraw-
dzą się wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba płyn-
nej zmiany zapotrzebowania na ciepło od bardzo ma-
łych nastaw do pełnej mocy. Producent przewidział 
możliwość połączenia ze sobą aż 5 urządzeń, zatem 
cały układ z powodzeniem zapewni wymaganą moc 
grzewczą większości budynków mieszkalnych, biu-
rowych czy przemysłowo-handlowych.

Ekonomiczne, ekologiczne 
i ultrawydajne

Kotły kondensacyjne MGK-2 firmy Wolf opracowano 
z najwyższą starannością i z wykorzystaniem naj-

Większe obiekty usługowe, pensjonaty, szkoły, biurowce czy też budynki przemysłowe o dużej kubaturze wymagają 
często zmiennego w czasie zapotrzebowania na ciepło dla zapewnienia optymalnej temperatury wewnętrznej. Naprzeciw 
takim potrzebom wychodzą nowoczesne systemy grzewcze, korzystające z nowoczesnych źródeł ciepła. Doskonałym 
przykładem mogą być tu kondensacyjne kotły gazowe typu MGK-2 firmy Wolf, przeznaczone także do pracy w kaskadach.

Kotły MGK-2 firmy Wolf – 
osobno lub w kaskadach

Gazowe kotły kondensacyjne mocy 130-630 kW

Układ pracy kaskadowej polega na połączeniu ze sobą kilku kotłów gazowych  
w jeden, wspólny system. Najważniejszą rolę pełni w nim tzw. kocioł wiodący, któ-
ry rozpoczyna pracę jako pierwszy. Jeżeli jego moc wystarczy do pokrycia aktual-
nych wymagań obiektu, to działa on samodzielnie, jednak jeżeli zapotrzebowanie 
na ciepło jest większe, to wówczas automatycznie włącza się kolejne urządzenie, 
tzw. kocioł podrzędny. Gdy dwa urządzenia wciąż mają zbyt małą moc do zapewnie-
nia optymalnej temperatury, to – analogicznie do wcześniejszej sytuacji – do pracy 
przystępuje kolejny kocioł. Istnieje przy tym możliość zamiany kolejności pracy ko-
tłów tak, by żaden z nich nie był nadmiernie wyeksploatowany.

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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nie kompletnie zmontowanym. Dzięki temu zaraz 
po wprowadzeniu i ustawieniu nadaje się do podłą-
czenia instalacji. Bezpośredni dostęp od frontu do 
wszystkich elementów z przodu to z kolei gwarancja 
prostej obsługi i wygodnej konserwacji urządzenia. 
Warto zwrócić także uwagę na wymiary kotłów z serii 
MGK-2. Zostały one tak dobrane (szerokość 800 mm), 
by nawet największa jednostka o mocy 690 kW mogła 
zmieścić się w standardowych drzwiach pomieszcze-
nia, w którym będą instalowane urządzenia.

Zalety serii MGK-2

• wysoka sprawność normatywna: do 110% (Hi),
• brak wymogu minimalnego przepływu,
• zasilanie: gaz ziemny typu GZ 50, propan (do 300 kW),
• 9 jednostek (zakres 130-630 kW) z regulacją mocy, 
zakres modulacji 17-100%,
• wymiennik aluminiowo- krzemowy,
• wyjątkowo cicha praca, już od 44 dB(A),
• sterowanie za pomocą modułu obsługowego BM-2 
oraz modułu wyświetlacza AM,
• zwarta konstrukcja – mieści się w normowych 
drzwiach kotłowni o szerokości 900 mm,
• możliwy podział kotła MKG-2 (390-630 kW) na 
dwie jednostki grzewcze dla łatwego wprowadze-
nia do kotłowni – największy moduł 1460x1295 
x790 mm,
• łatwy dostęp serwisowy od przodu do wnętrza 
kotła,
• praca w kaskadzie do 5 kotłów – całkowita moc 
kotłowni ca 3 MW,
• możliwe zintegrowane układy spalinowe dla kaskad,
• komunikacja przez smartfon, laptop, PC za pomocą 
modułu iSM7i i połączenia LAN/WLAN
• neutralizator kondensatu wraz z pompką konden-
satu do zabudowania w kotle (opcja),
• 5 lat gwarancji na kocioł wraz systemem Wolf.

W ciągu najbliższych 2 lat w Polsce powstanie 400 MW farm fotowoltaicznych

Na polskim rynku fotowoltaiki może powstać ok. 400 MW in-
stalacji już w ciągu 1-2 lat, co podwoi aktualny stan mocy za-
instalowanych na polskim rynku PV. instalacje te powstaną 
w efekcie wygranych pierwszych aukcji OZE z końca grud-
nia 2016 i końca czerwca 2017. Zwycięzcami zostało 298 firm  
z pojedynczymi projektami lub pakietami projektów. 
Firmy te, zbudują (lub przyczynią się do zbudowania) in-
stalacji fotowoltaicznych o mocach poniżej 1 MW, o łącz-
nej wartości inwestycji sięgającej 2 mld zł. 
Część z tych firm będzie brała także udział w kolejnej trzeciej 
aukcji, którą prezes urE ogłosi jeszcze pod koniec br., w której 
będą mogły brać też udział firmy z projektami o mocach po-
wyżej 1 MW*, konkurując z farmami wiatrowymi o ok. 150 MW  
kolejnych nowych mocy do podziału.
Warto przyjrzeć się projektom, ale przede wszystkim stoją-
cym za nimi firmom, które albo same zrealizują inwestycje, 
albo będą szukać partnerów biznesowych, albo (na wzór do-
świadczeń sprzed dekady z energetyką wiatrową) sprzedadzą 
swoje projekty inwestorom. instytut Energetyki Odnawialnej 
m.in. na podstawie danych z Krajowego rejestru Sądowego 
oraz informacji publicznie dostępnych przygotował:
• raport „Aukcje OZE – Fotowoltaika. Firmy fotowoltaiczne 
wygrywają w systemie aukcyjnym – prezentacja firm i pro-
jektów”. W raporcie omówiono i przedstawiono graficznie 
wyniki dwu pierwszych aukcji na projekty (instalacje) foto-
woltaiczne. Przedstawiono charakterystykę firm oraz synte-
tyczne wyniki analiz struktury zwycięskich firm.
• szczegółową bazę danych zwycięzców aukcji w branży fotowol-
taicznej. Baza danych pozwala na wszechstronną analizę nowego, 
szybkorosnącego segmentu rynku OZE. Baza danych z kontak-
tami w formacie Excel jest dostępna na stronie internetowej iEO.
Źródło: instytut Energii Odnawialnej
Więcej
* Zgodnie z rrozporządzeniem rM z dnia 20 marca 2017 r. maksymalna ilość 

energii elektrycznej z OZE, która może zostać sprzedana w drodze aukcji 

w 2017 r. przez wytwórców, którzy wytworzyli energię w instalacjach OZE 

(w tym PV) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW 

wynosi 5 175 000 MWh, a jej wartość – 1 972 413 921 zł.

http://www.instalreporter.pl
http://ieo.pl/pl/aktualnosci/1210-w-ciagu-najblizszych-2-lat-w-polsce-powstanie-400-mw-farm-fotowoltaicznych
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W procesie wentylacji pomieszczeń ciepło z powie-
trza wywiewanego jest przekazywane do powietrza 
nawiewanego. Zastosowanie obrotowego wymien-
nika ciepła pozwala około czterokrotnie zredukować 
zużycie energii na podgrzewanie powietrza dopro-
wadzanego i zapewnia pracę urządzenia ze spraw-
nością temperaturową odzysku ciepła wynosi 84%.

Kompaktowy rozmiar
Niewielki rozmiar centrali wentylacyjnej sprawia, że 
z łatwością można ją zamontować nawet w małych 
i ciasnych przestrzeniach. Dodatkowo rekuperator 
można montować w dowolnej pozycji, co ułatwia 
wpasowanie go do architektury domu.

Niskie zużycie energii
Nowoczesne wentylatory w połączeniu z innowa-
cyjną automatyką C6 SMArT HOME sprawiają, że 
zużycie energii to jedynie około 1 W. To sprawia, że 
koszty używania centrali wentylacyjnej są napraw-
dę niewielkie.

Szybki montaż
Fabrycznie okablowana i zintegrowana automatyka 
plug&play, wbudowana nagrzewnica wtórna sprawia-
ją, że urządzenie gotowe jest do pracy. Dzięki temu 
jego montaż jest łatwy i szybki.

Wysoki komfort i proste sterowanie
Wbudowany web serwer, sterowanie przez tablet, 
smartfon lub www z dowolnego miejsca, persona-
lizacja ustawień, zaawansowane funkcje w standar-

dzie. To tylko niektóre cechy, które oferuje inteligent-
na automatyka C6 SMArT HOME.
www.ventia.pl

Cicha praca
Dzięki solidnej konstrukcji i przemyślanym rozwią-
zaniom, w tym obudowie z EPP, centrala wentyla-
cyjna generuje bardzo niski poziom hałasu (jedynie 
32 dB(A)). Tak cicho pracujące urządzenie zapewni 
każdemu użytkownikowi pożądany wysoki komfort. 

Optymalny przepływ powietrza i wysoka sprawność
Wydajność urządzenia wynosi 300 m3/h przy 150 Pa  
sprężu dyspozycyjnego. Jest to wartość wystarczają-
ca do wentylacji średniej wielkości domu (150 m2) czy 
mieszkania, zapewniając komfort typowej, 4-5-oso-
bowej rodzinie. 

Komfovent DOMEKT R300V to pierwsza na rynku centrala wentylacyjna  
z wymiennikiem obrotowym z izolacją EPP. Dostępna jest w ofercie firmy Ventia. 

Komfovent DOMEKT  
z technologią EPP

Izolacja EPP lepsza od styropianu

Centrale wentylacyjne  
Komfovent DOMEKT

Komfovent DOMEKT to bogaty typoszereg kompaktowych 
rekuperatorów idealnych do mieszkań i domów jednoro-
dzinnych. Wydajności od 40 do 750 m3/h pozwalają na zna-
lezienie jednostki zgodnej z wymaganiami i oczekiwaniami 
klienta. Wysoka jakość wykonania gwarantuje niezawod-
ność i energooszczędność. Sprawdź Komfovent DOMEKT.
 

Dwa lata gwarancji. Serwis fabryczny na terenie 
całej Polski.
 
Szybki i prosty montaż. urządzenia plug&play, 
fabrycznie w pełni gotowe do pracy.
 
Atrakcyjne warunki handlowe dla dystrybutorów 
i instalatorów.
 

Dostępne prosto z magazynu.

Innowacyjny materiał EPP wyglądem i strukturą przypomina styropian. Technologia EPP cha-
rakteryzuje się jednak znacznie korzystniejszymi parametrami izolacyjności oraz wytrzymało-
ści mechanicznej. Prostsza i bardziej ekologiczna produkcja wpływa na niższe koszty urządze-
nia. Obudowa wtryskiwana jest do specjalnej formy, gdzie nabiera optymalnego dla danego 
rekuperatora kształtu. W efekcie obniża to wewnętrzne opory powietrza, niweluje wpływ 
mostków cieplnych, doskonale wytłumia rekuperator oraz nie przenosi drgań podczas pracy.

Pobierz kartę katalogową  
Komfovent DOMEKT R300V

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2017/09/R_300V.pdf
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nego działa z dużą siłą zamykania 
bezpośrednio na sprężynowe gniaz-
do zaworu. Eliminuje to sprężyny, nie-
zbędne w przypadku oddzielnych 
siłowników. W rozdzielaczu pracu-
je zatem nastawnik, który mimo 
swojej smukłej budowy jest wytrzy-
mały i odporny, o czym świadczy 
jego wysokiej klasy stopień ochrony  
iP 54. Przez wziernik można skontro-
lować wizualnie zarówno rzeczywi-
ste ustawienie zaworu, jak i działa-
nie siłownika.

Oszczędność czasu podczas 
montażu i regulacji
Dzięki połączeniu zaworu i siłownika w jednym, 
czas instalowania systemu jest znacznie krótszy niż  
w przypadku oddzielnych elementów. Takie rozwią-
zanie upraszcza również sam montaż, gdyż osoby 
planujące i wykonujące prace nie muszą dbać o od-
powiednie dopasowanie siłownika i rozdzielacza. 
Podłączenie do napięcia zasilającego następuje po 
prostu z użyciem załączonego przewodu elektrycz-
nego. Dzięki połączeniu wtykowemu nie trzeba mo-
cować kabli, a w razie potrzeby możliwe jest szybkie 
skorygowanie przypisania pomieszczeń do stref ciepl-
nych budynku. TacoDrive ma funkcję „First-Open”, 

pozwalającą na przepłukiwanie i napełnianie pod-
łączonych obiegów bez konieczności podłączenia 
do prądu. Za jednym uruchomieniem przycisku na 
głowicy, zawór zatrzymuje się w pozycji „First-Open”, 
która automatycznie zostaje wyłączona, gdy tylko 
prąd zostanie ponownie doprowadzony. 
Wykonany ze stali szlachetnej TacoSys Pro może być 
zastosowany nawet do dwunastu obiegów grzew-
czych i jest fabrycznie przygotowany do montażu  
w komplecie z kulowym zaworem przyłączeniowym, 
przepływomierzem TopMeter Plus, zaworem termo-
elektrycznym TacoDrive i automatycznym odpo-
wietrznikiem TacoVent.

Na belkach rozdzielacza obiegów grzewczych 
TacoSys Pro znajdują się aż dwa innowacyjne roz-
wiązania firmy Taconova. Od strony zasilania obie-
gu grzewczego jest to zawór równoważący TopMe-
ter Plus, ograniczający i regulujący przepływ,  
z możliwością ponownego odtwarzania zadanych 

ustawień. Na powrocie obiegu grzewczego mamy 
natomiast zawór TacoDrive, będący nowatorskim 
połączeniem zaworu z siłownikiem elektrycznym  
w jednym elemencie. Obiegi grzewcze przy uruchamia-
niu są wyrównywane hydraulicznie dzięki zastosowa-
niu zaworów równoważących – przepływomierzy. Wi-

doczną cechą charakterystyczną 
zaworu TopMeter Plus jest czerwone po-
krętło, pod którym znajduje się szary 
pierścień blokujący, pozwalający zabez-
pieczyć wybrane ustawienia. Po wyre-
gulowaniu pierścień zostaje przesunię-
ty w dół do gniazda zaworu i zakryty 
czerwonym pokrętłem. Zawór możemy 
zamknąć również przy zablokowanym 
ustawieniu przepływu. Podczas ponow-
nego otwarcia można wrócić do ostat-
nio ustawionej wartości poprzez prze-
kręcenie pokrętła do oporu.

Rozdzielacz z prefabrykowanym
zaworem połączonym z siłownikiem
Kompaktowy zawór termoelektrycz-
ny TacoDrive to połączenie dwóch 
oddzielnych do tej pory elementów 
w jedną całość, czyli zaworu z siłow-
nikiem termoelektrycznym. Element 
ekspansywny zaworu termoelektrycz-

Wprowadzając na rynek TacoSys Pro, firma Taconova poszerza swoją ofertę o rozdzielacz obiegów grzewczych, 
odpowiadający najwyższym wymogom w zakresie precyzyjnej regulacji. Elementem wyróżniającym  
to funkcjonalne rozwiązanie jest zaprojektowany niedawno zawór termoelektryczny TacoDrive, w którym 
siłownik termoelektryczny został zintegrowany bezpośrednio z zaworem.

TacoSys Pro: perfekcyjne rozdzielanie ciepła
Rozdzielacz obiegów grzewczych z kompletnym wyposażeniem 

raz ustawiony rozdzielacz obiegów grzewczych TacoSys Pro zaopatruje  
obiegi grzewcze zgodnie z konfiguracją i samodzielnie reguluje doprowadzanie 
ciepła, dzięki innowacyjnym zaworom termoelektrycznym TacoDrive

Połączenie wtykowe do 
podłączenia napięcia 
zasilającego do zaworu 
termoelektrycznego TacoDrive 
umożliwia łatwe przypisanie 
pomieszczeń do stref, a także 
łatwą ich zamianę

TopMeter Plus otrzymał 
dodatkową funkcję, dzięki 
której wybrane ustawienie 
strumienia medium może 
zostać zablokowane i ponownie 
odtworzone. W ten sposób raz 
wyregulowany zawór zostaje 
zabezpieczony przed zmianą 
ustawień

http://www.instalreporter.pl
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booka i instagrama oraz kanału w serwisie YouTube. 
Brand hero kampanii jest Major Green, stojący na cze-
le tytułowej Zielonej Eskadry. Pełni on rolę eduka-
tora pokazującego odbiorcom, w jaki sposób mogą 
zmienić swoje nawyki, by przysłużyć się środowisku. 
Planowane są również działania ambientowe – naj-
bliższym z nich będzie udział w 39. PZu Maratonie 
Warszawskim, podczas którego Zielona Eskadra oto-
czy opieką Mini Maraton oraz będzie dopingować 
zawodników podczas Wielkiego Biegu.

Ekologia nie jest przejściową modą ani fanaberią, 
ale niezwykle istotną dziedziną codziennego życia. Dzię-
ki niej możemy cieszyć się naturalnym środowiskiem, 
przyjaznymi miastami, czystym powietrzem i zrówno-
ważonym życiem. Takie podejście promuje kampania 
„Zielona Eskadra”, której głównym celem jest uczynie-
nie koloru zielonego kolorem codzienności.
Wszystkie duże zmiany zaczynają się od małych kro-
ków. i właśnie do podejmowania tych kroków zachę-
ca Zielona Eskadra, za wzór stawiając liczne przykła-
dy prośrodowiskowych zachowań z całego świata.
– Chcemy pokazać, że ekologia to coś pozytywnego, 
pełnego energii i pasji – tłumaczy dr inż. Małgorzata 
Smuczyńska, menedżer ds. marki NiBE. — W Polsce 
wizerunek działań ekologicznych oparty jest na stereo-
typach, kojarzony z dziwactwem. My promujemy eko-
logię, jako integralną część codziennego życia, zdrowy 

nawyk, który powinien wyrobić w sobie każdy z nas. 
Tylko w ten sposób możemy budować zdatną do ży-
cia przyszłość. Kampania skupia się przede wszystkim 
na kwestii zanieczyszczonego powietrza. W Polsce za-
grożenie to jest znane od lat, a nasilające się w sezonie 
grzewczym natężenie smogu jest dowodem na bezrad-
ność wobec problemu. Dzisiejsza technologia pozwala 
na ekologiczne życie, jeśli tylko tego chcemy. Przykła-
dowo, nie jesteśmy już uzależnieni od węgla, drewna  
i gazu, choć wiele osób myśli, że wykorzystywanie tych 
paliw to wciąż najlepsze i najbardziej efektywne meto-
dy ogrzewania domu. Od dawna tak nie jest.
Komunikacja kampanii opiera się na stronie interneto-
wej www.zielonaeskadra.pl, stanowiącej bazę wiedzy 
o postawach prośrodowiskowych, dobrych eko-prak-
tykach, zdrowym żywieniu i sporcie. Wokół niej budo-
wane są media społecznościowe pod postacią Face-

Z początkiem września ruszyła kampania społeczna firmy NIBE-BIAWAR pod nazwą „Zielona Eskadra”. Niecodzienny projekt ma na celu 
uświadomienie społeczeństwu, jak ważna dla środowiska jest aktywność związana z ekologią oraz promowanie dobrych praktyk.

Zielona Eskadra ratuje ziemię
Ekologiczna kampania społeczna

O kampanii „Zielona 
Eskadra”

Kampania „Zielona Eskadra” jest inicjatywą fir-
my NiBE-BiAWAr, producenta energooszczęd-
nych urządzeń grzewczych wykorzystujących 
odnawialne źródła energii. Celem kampanii jest 
propagowanie życia w zgodzie z ideą zrówno-
ważonego rozwoju, promowanie ekologicznych 
rozwiązań technicznych, a także prośrodowisko-
wej postawy. 

Strona internetowa: www.zielonaeskadra.pl
Facebook: www.facebook.com/ZielonaEskadra/
Instagram: @zielonaeskadra 

http://www.instalreporter.pl
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Faktura kamienia, struktura drewna albo geometryczne, graficzne 
wzory – teraz dzięki ViPrint, czyli zaawansowanej technologii druku 
cyfrowego, na brodzikach z kolekcji Subway infinity można nadruko-
wać jeden z dwudziestu dekorów do wyboru. Za sprawą technolo-
gii ViPrint można osiągnąć efekt, zarezerwowany dotąd dla pryszni-
cy wyłożonych płytkami i jednocześnie cieszyć się funkcjonalnością 
superpłaskich ceramicznych brodzików Subway infinity. Kolekcja ta 
za swój doskonały design otrzymała już dwie nagrody w dziedzinie 
wzornictwa: iF Design Award oraz red Dot Design Award. Subway 
infinity od Villeroy & Boch to brodziki ceramiczne, które dostępne 
są w dziewiętnastu standardowych wymiarach od 80x75 cm aż do 
160x100 cm, a także z możliwością indywidualnego docięcia. Mają 
bezpieczną antypoślizgową powierzchnię klasy A (PN12) i można za-
montować je na płytkach lub na równi z powierzchnią podłogi. 

Villeroy&boCh

Technologia ViPrint Viega – dławik  
przepływu spłukiwania

Zróżnicowany design nowoczesnych misek WC wpływa nie tylko 
na ich wygląd, ale również na kwestie techniczne, takie jak dyna-
mika przepływu wody. W miskach bezkołnierzowych może cza-
sem dochodzić do pryskania wody poza muszlę. Aby zapobiec 
temu mankamentowi estetycznemu i higienicznemu, spłuczki 
Viega 2H, 2C i 2S o wysokości 1130 mm są wyposażone w dławik 
przepływu spłukiwania umieszczony w gnieździe zaworu odpły-
wowego. Dławik jest fabrycznie ustawiony na przepływ maksy-
malny. W razie potrzeby można bez użycia żadnych narzędzi usta-
wić jeden z pięciu poziomów natężenia spłukiwania. Wystarczy 
przekręcić dławik, aby zmniejszyć jego przekrój na tyle, by woda 
nie pryskała poza miskę podczas spłukiwania. Nie zmienia się 
przy tym ilość wody, zatem siła spłukiwania pozostaje taka sama. 
Nowy dławik przepływu spłukiwania nadaje się nie tylko do mi-
sek bezkołnierzowych, lecz również do toalet specjalnych, np.  
dla dzieci. Można go kupić również osobno, do zamontowania  
w zainstalowanych już spłuczkach podtynkowych Viega.

VieGa

klimatyzatory komercyjne  
mini PaCi od Panasonic

Nowa linia agregatów Mini PACi Elite z serii PE2 obejmuje dwa modele Standard o mo-
cach 6 i 7 kW oraz trzy modele Elite o mocach 3,6, 5 i 6 kW. Zostały one zaprojektowa-
ne z myślą o niewielkich biurach i obiektach handlowych. Za sprawą kompaktowych 
wymiarów i niewielkiego ciężaru nie wymagają dużo przestrzeni na montaż, a prze-
wody o długości 40 m pozwalają na większą elastyczność w projektowaniu układu. 
Agregaty mogą być zintegrowane z jednostkami wewnętrznymi – kanałowymi, ścien-
nymi, sufitowymi oraz kasetonowymi.
Jednostki zewnętrzne PACi zostały wyposażone w sprężarkę najnowszej generacji, 
większy wentylator i nowy wymiennik ciepła, co pozwoliło uzyskać wysokie wartości 
współczynnika SEEr: A++ i SCOP: A++. Jednocześnie urządzenia oferują szeroki zakres 
pracy – chłodzenie przy temperaturze zewnętrznej nawet 46°C i ogrzewanie do -20°C. 
Seria PE2 Elite jest kompatybilna ze sterownikiem CZ-rTC5A. Jego podstawowe funk-
cje pozwalają na łatwe programowanie timera i wprowadzanie nastaw jednostki we-
wnętrznej. Na wyświetlaczu sterownika można także monitorować zużycie energii  
w systemie i ograniczać je za pomocą programatora.

PaNaSoNiC

http://www.instalreporter.pl
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Pogodowy regulator 
systemowy miPro/miPro r

MiPro/MiPro r to pogodowy przewodowy/radiowy regulator syste-
mowy. Przeznaczony do współpracy z kotłami Saunier Duval wypo-
sażonymi w złącze eBuS. 

Charakterystyka:
- wbudowany czujnik temperatury wewnętrznej, adaptacyjna krzy-
wa grzewcza, programator tygodniowy, programy czasowe dla c.o., 
c.w.u. i cyrkulacji;
- sterowanie kaskadami do 7 kotłów grzewczych (wymagane zasto-
sowanie modułu kaskadowego Vr32 B dla drugiego i następnych 
kotłów w kaskadzie);
- sterowanie zaawansowanymi systemami jak kocioł + biwalent-
ny zasobnik c.w.u. + instalacja solarna, rED-5 + trzy mieszaczowe 
obiegi grzewcze;
- dane ErP: klasa regulatora Vi, (+4% do efektywności);
- MiPro + red 5 + 2 x Mipro remote – Viii klasa regulatora (+6% do 
efektywności).

SauNier duVal

Marka Schüco proponuje nowatorski system wentylacji i filtracji w jednym Schüco VentoLife, który jest integrowany z oknem lub fasadą aluminiową. 
umieszczone w wąskiej obudowie rozwiązanie cechuje się wydajnością do 60 m3/h i dokładnością oczyszczania powietrza na poziomie ƞ > 99,5%. Ozna-
cza to, że nawet przy dużym smogu wyłapuje ponad 99,5% zanieczyszczeń włącznie z bardzo małymi cząsteczkami pyłu o wielkości zaledwie 1 μm. 
Schüco VentoLife jest bezobsługowy, intuicyjny i ekonomiczny w eksploatacji. Współpracując z systemem czujników, regularnie sprawdza parametry powietrza, 
a w razie potrzeby odprowadza zużyte powietrze z pomieszczenia i filtruje strumień powietrza napływającego z zewnątrz. Za dostarczanie niezbędnej ilości świe-
żego powietrza odpowiada pracujący w trybie automatycznym zawór „powietrze zewnętrzne/obieg zamknięty”, który przy ekstremalnych warunkach zamy-
ka dopływ powietrza. System pracujący w trybie obiegu zamkniętego nadal działa na tyle efektywnie, że nie ma potrzeby stosowania dodatkowych urządzeń 
oczyszczających powietrze. W zależności od indywidualnego projektu można dobrać długość obudowy Schüco VentoLife, która jest integrowana z oknem z se-
rii AWS czy fasadą FWS w orientacji pionowej lub poziomej, a także w wersji zlicowanej od zewnątrz lub od wewnątrz. Obudowa w postaci skrzynki jest jednocze-
śnie bardzo szczelna, dzięki czemu zapobiega infiltracji powietrza czy wody opadowej. Jedynym zwracającym uwagę elementem systemu we wnętrzu jest wy-
świetlacz LED, który informuje o stanie powietrza, sygnalizuje status urządzenia czy potrzebę wymiany filtra. rozwiązanie nie zmienia wyglądu budynku także  
od zewnątrz. Zamiast dużych krat wentylacyjnych jako wylot powietrza stosuje się dyskretne szczeliny, które wtapiają się niezauważalnie w estetykę elewacji. 

System Schüco VentoLife został wyróżniony nagrodą red Dot Award Winner 2017.

SChÜCo

System wentylacji Schüco Ventolife 

Tester szczelności 
ProFiTor

Tester szczelności PrOFiTOr to profe-
sjonalny środek do badania szczelno-
ści instalacji gazowych. Pozwala szybko 
i precyzyjnie zlokalizować miejsce nie-
szczelności. Skuteczny do wszystkich me-
diów gazowych. 
Może być użyty na powierzchnie metalo-
we i wykonane z tworzyw sztucznych. Ga-
zem nośnym jest powietrze atmosferyczne. 
Preparat jest biodegradowalny, utlenia się 
i odtłuszcza badaną powierzchnię. Zakres 
temperatury pracy: -20 do 50°C.
Pojemność 300 ml.

ProFiTor 
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Wieszak ręcznikowy Jaga Mikado wygląda jak japońska bierka. Punktem wyjścia jest funkcja grzejnikowego wie-
szaka na ręczniki, ale Mikado równie dobrze sprawdzi się w roli wieszaka na kuchenne ściereczki, uchwytu na 
torebkę, czy relingu na doniczki z ziołami. 
Wieszak-patyczek o długości 55 i 85 cm wykonany jest z naturalnego drewna (klon, dąb lub orzech). Dzięki trój-
fazowemu procesowi obróbki drewniany wieszak jest sztywny oraz odporny na wilgoć i ciepło. Minimalistyczne 
uchwyty mocujące Mikado wykonane są z aluminium i dostępne w czterech wersjach wykończenia: lakierowa-

ny, biały mat, anodowane alu-
minium, szczotkowana stal nie-
rdzewna oraz błyszczący chrom. 
Wieszak Mikado o długości 55 cm 
wymaga jednego wspornika, wie-
szak 85 cm potrzebuje dwóch. 
Wsporniki można umieszczać  
w dowolnej pozycji: na początku, 
w środku i na końcu drewnianego 
relingu. Jeśli chodzi o grzejniki, to 
wieszak można montować  
w świetle urządzenia lub z jego 
dowolnej strony. 
 

jaGa

designerski wieszak mikado

Firma KAN poinformowała o rozszerzeniu zastosowania dla nowego śrubunka tworzywowego PPSu. Zgodnie 
 z nowymi zaleceniami, śrubunek tworzywowy może być zastosowany do łączenia rur 16x2 mm jednorodnych 
PE-Xc, PE-rT, PE-rT Blue Floor oraz wielowarstwowych PE-rT/Al/PE-rT. W katalogu 
Systemu KAN-therm element będzie dostępny pod nazwą „uniwersalny śrubunek tworzy-
wowy PPSu do rur Systemu KAN-therm.” W przypadku montażu uniwersalnego śrubun-
ka tworzywowego z rurami Systemu KAN-therm obowiązują te same zasady jak dla 
standardowych śrubunków do rur wielowarstwowych tj. dla łatwiejszego montażu 
(osadzenia korpusu śrubunka w rurze), po ucięciu zaleca się wykonanie 
fazowania na wewnętrznej powierzchni końcówki rury.

kaN

uniwersalny śrubunek tworzywowy PPSu

http://www.instalreporter.pl
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