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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

Już po raz siódmy w warszawie odbędą się targi rENE-
xPO® Poland. w tym roku zostanie zorganizowany kon-
kurs na „instalatora roku 2017”. To pierwsza taka inicja-
tywa, która ma promować dobre praktyki i sprawdzić 
umiejętności polskich instalatorów. Organizatorami ak-
cji jest producent systemów fotowoltaicznych Corab 
oraz shArP i solarEdge. 
w konkursie mogą wziąć udział dwuosobowe drużyny, 
które wyślą zgłoszenie na adres: instalator@corab.com.
pl z załączonym zdjęciem poprawnie wykonanej własnej 
instalacji fotowoltaicznej. do kolejnego etapu przejdzie 
8 drużyn. decyduje kolejność zgłoszeń. 

Areną zmagań najlepszych instalatorów będą targi rENE-
xPO® Poland w warszawie. Tam drużyny przystąpią do mon-
tażu instalacji na płaskim dachu, modułów oraz połączą je do 
falownika. O wygranej zadecyduje czas i jakość wykonania. 
Zwycięzca otrzyma tytuł: „instalator roku 2017”, puchar  
i co najważniejsze komponenty instalacji fotowoltaicznej 
o mocy 3 kw. Zestaw będzie się składał z dowolnego sys-
temu Corab na dach płaski lub skośny, paneli shArP NQ-
-r256A Mono Back Contact oraz falownika solarEdge 3kw 
hd wave sE 3000h oraz 12 optymalizatorów mocy. Łącz-
na wartość nagrody w konkursie to blisko 20 tys. złotych.
więcej na instalator-roku.corab.eu

BIAWAR buduje nową fabrykę

Zgodnie z przedstawionymi planami spółka Biawar Pro-
dukcja zamierza ulokować 25 mln zł do końca września 
2019 roku w podstrefie Białystok suwalska specjalna 
strefa Ekonomiczna. To bardzo duża inwestycja, dzięki 
której znacząco zwiększy się wydajność produkcji oraz 
powstaną nowe miejsca pracy. 
spółka Biawar Produkcja otrzymała od zarządu sssE 
zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej. 
według planów firma w Białymstoku wybuduje w związ-
ku z tym nie tylko halę produkcyjną, ale i centrum labo-
ratoryjne oraz magazyny.
Podstrefa Białystok w suwalskiej specjalnej strefie Eko-
nomicznej cały czas się rozwija. istnieje od 2008 roku  
i początkowo miała zaledwie 30 ha powierzchni. wszyst-
kie tereny wchodzące w skład pierwotnej podstrefy zo-
stały już sprzedane, w wyniku czego podjęto decyzję  
o jej powiększeniu. w białostockiej podstrefie dotych-
czas działało jedenaście przedsiębiorstw, z czego sie-

dem na podstawie zezwolenia na prowadzenie działal-
ności gospodarczej na terenie strefy. dane z września 
2016 roku pokazują, że w sssE, w podstrefie Białystok 
stworzono i utrzymano dotychczas 840 miejsc pracy 
oraz zainwestowano kwotę 430 mln zł.

Konkurs na „Instalatora roku” na RENEXPO® Poland 

5. Międzynarodowa Konferencja Słoneczne 
Systemy Ciepłownicze

instytut Energetyki Odnawialnej jako partner projek-
tu solar district heating (sdh) zaprasza do udziału w 
Międzynarodowej Konferencji słoneczne systemy Cie-

płownicze, która odbędzie się 11-12 kwietnia 2018 r. w 
graz, w Austrii.
Więcej informacji na temat konferencji

http://www.instalreporter.pl
http://www.instalator-roku.corab.eu
http://www.solar-district-heating.eu
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Paroc zacieśnia współpracę z profesjonalnymi projektan-
tami i inżynierami instalacji. firma uruchomiła na swojej 
stronie nowy dział z narzędziami oraz innymi przydatny-
mi materiałami dla fachowców: wsparcie dla Projektanta.

Materiały, dokumenty i narzędzia, które będą sukcesywnie 
zamieszczane na platformie, zapewnią pomoc w rozwią-
zywaniu zarówno tych typowych, jak i mniej standardo-
wych problemów projektowych. Aktualnie na stronie sko-
rzystać można już z broszur i dokumentacji technicznych 
produktów, programu obliczeniowego PArOC CALCuLus 
oraz wszystkich rozdziałów Poradnika Projektanta Paroc. 
Materiały zamieszczane na platformie zainteresować mogą 
zarówno architektów, projektantów i inżynierów instalacji, 
jak też pracowników kadr zarządzających czy służb utrzy-
mania i obsługi linii produkcyjnych w przedsiębiorstwach 
przemysłowych, którzy pragną zwiększyć efektywność 
procesów. wsparcie dla Projektanta to kolejna już inicjaty-
wa Paroc Polska skierowana do profesjonalnego odbiorcy.  
w zeszłym roku firma opublikowała na swojej stronie 5-czę-
ściowy Poradnik Projektanta, który poświęcony został w ca-
łości systemom hVAC. dostęp do nowej platformy Paroc 
oraz zawartej w niej wiedzy specjalistycznej jest całkowi-
cie bezpłatny. wsparcie dla Projektanta dostępne jest tutaj

Warto przeczytać na onet.pl o zgonach w Polsce 
wskutek zanieczyszczenia powietrza

Na serwisie onet.pl ukazał się artykuł „Ponad 46 tysięcy 
Polaków zmarło przedwcześnie w 2014 r. z powodu za-
nieczyszczenia pyłami” (kliknij) pokazujący stan zanie-
czyszczenia powietrza w Polsce na tle Europy. w obrazo-
wy sposób pokazano różne rodzaje zanieczyszczeń, jak: 
średnie roczne stężenie pyłu PM2,5, NO2, czy rakotwór-
czego benzo(a)pirenu i liczbę zgonów nimi spowodowaną. 
Europejska Agencja Ochrony Środowiska (EEA) ogłosiła, 
że za przedwczesne zgony 399 000 mieszkańców unii 
Europejskiej odpowiada zanieczyszczenie powietrza 
cząstkami stałymi. w tej liczbie mieści się 46 020 Pola-

ków, dane zaś dotyczą roku 2014, bo tyle musiało po-
trwać zebranie i weryfikacja danych, piszą Marion sol-
letty i ginger hervey z POLiTiCO.
wskaźnik przedwczesnych zgonów spowodowanych 
pyłami jest, spośród krajów unii, najwyższy w Bułgarii 
– 188 na 100 tysięcy mieszkańców. Polska jest na dru-
gim miejscu, razem z węgrami, ze wskaźnikiem 120 zgo-
nów na 100 tysięcy. w 2014 roku liczba zgonów spowo-
dowanych najdrobniejszymi cząsteczkami – tzw. PM2,5 
– spadła o 8 procent w stosunku do roku poprzedniego.
Więcej

Paroc – Wsparcie dla Projektanta NIBE – sięgnij po szwedzką dotację 
i walcz ze smogiem

sezon grzewczy jeszcze się dobrze nie rozpoczął, a już 
notuje się wzrost szkodliwych substancji w powietrzu. 
Czy jest skuteczny sposób na walkę z takimi zanieczysz-
czeniami? Oczywiście, że tak. Najbardziej efektywnym 
sposobem walki ze smogiem jest sięgnięcie po odna-
wialne źródła energii, bezsprzecznie ekologiczny spo-
sób ogrzewania, który nie powoduje negatywnych skut-
ków dla środowiska naturalnego.

do najbardziej efektywnych urządzeń grzewczych wy-
korzystujących OZE zaliczają się pompy ciepła szwedz-
kiej marki NiBE. Te zaawansowane technologicznie 
urządzenia pozwalają na efektywne generowanie ener-
gii niezbędnej do ogrzania domu przy jednoczesnym 
zachowaniu maksimum ekologiczności, właśnie dzię-
ki wykorzystaniu odna-
wialnych źródeł energii.

Czerpiąc ze skandy-
nawskiej tradycji wspo-
magania rozwiązań 
ekologicznych, firma NiBE- 
-BiAwAr przygotowa-
ła wyjątkową ofertę dla 
tych, którzy jesienią po-
stanowią zmienić swoje 
życie na bardziej ekolo-
giczne i sięgną po spraw-
dzone rozwiązania. 
Każdy zainteresowany 
może liczyć na specjalną 
obniżkę ułatwiającą wy-
posażenie domu w ener-
gooszczędny, efektyw-
ny i ekologiczny system 
grzewczy.

Od 1.09.2017 r. do 15.12.2017 r. trwa akcja „szwedzka 
dotacja do systemów NiBE”. Polega ona na obniżeniu 
ceny katalogowej zestawu pompy ciepła z rekuperato-
rem o dotację w wysokości 1000 zł netto.
Połączenie pompy ciepła z rekuperatorem daje kom-
pletny system, zapewniający ogrzewanie, produkcję 
c.w.u., chłodzenie oraz wentylację z odzyskiem ciepła, 
czyli pełen komfort termiczny w budynku, w którym 
energia pozyskiwana jest w sposób przyjazny dla śro-
dowiska i portfela. Ze względu na wysoką efektywność 
ogrzewania, wysoką sprawność odzysku ciepła oraz ze-
rową emisję CO2, jest to najbardziej ekonomiczny i eko-
logiczny system.

więcej informacji o promocji: www.szwedzkadotacja.pl

http://www.instalreporter.pl
http://www.paroc.pl/Kampania/Wsparcie-dla-projektanta
http://wiadomosci.onet.pl/swiat/ponad-46-tysiecy-polakow-zmarlo-przedwczesnie-w-2014-z-powodu-zanieczyszczenia-pylami/mc34czq
http://wiadomosci.onet.pl/swiat/ponad-46-tysiecy-polakow-zmarlo-przedwczesnie-w-2014-z-powodu-zanieczyszczenia-pylami/mc34czq
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Seminaria szkoleniowe Lindab w Gdańsku i Łodzi

firma Lindab zaprasza wszystkich projektantów oraz 
praktyków branży hVAC na bezpłatne seminarium tech-
niczne poświęcone najnowszym rozwiązaniom ofero-
wanym przez lidera rynku wentylacyjnego na świecie.
uwaga: wśród uczestników szkolenia zostanie rozloso-
wana wycieczka na Litwę!
w czasie seminarium szkoleniowego zaprezentowa-
ne zostaną najnowsze rozwiązania dostępne na rynku 
wentylacyjnym, w tym szeroka oferta produktów Lin-

dab iMP KLiMA obejmująca: 
centrale wentylacyjne do za-
stosowań specjalistycznych, 
nawiewniki, kratki, dysze, fil-
try absolutne i konwektory 
podłogowe. Omówiony zo-
stanie również system kana-
łów wentylacyjnych o pod-
wyższonej klasie szczelności 
„d” wykonywany pod mar-
ką Centrum Klima. Ponadto 
słuchacze zapoznani zostaną  
z produktami Lindab Com-
fort, z kompleksowym syste-

mem wentylacji pożarowej, urządzeniami klimatyzacyjnymi 
galanz i Mistral, a także zaawansowanymi technologicznie 
rekuperatorami marki sALdA. dodatkowo poruszona zo-
stanie kwestia jakości oferowanych produktów, standar-
dów oraz gwarancji wprowadzonych przez firmę Lindab.

Szkolenia Lindab odbędą się:
- w gdańsku 26.10.2017 – szczegóły
- w Łodzi 27.10.2017. – szczegóły

Nagrody dla uczestników konkursu  
„Postaw na słońce”

Prawie 200 uczniów z całej Polski wzięło udział w gali 
wręczenia nagród w projekcie fundacji Banku Ochrony 
Środowiska „Postaw na słońce”. uroczystość zorganizo-
wano 4.10.2017 r. w Ministerstwie Środowiska.
Nagrody laureatom konkursu wręczyli sławomir Mazu-
rek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, 
Mariusz gierej – prezes zarządu fundacji Banku Ochro-
ny Środowiska oraz Barbara Lewicka-Kłoszewska, wi-
ceprezes zarządu fundacji Banku Ochrony Środowiska.
Projekt „Postaw na słońce” odbywa się już po raz trzeci  
i został objęty honorowym patronatem Ministra Śro-
dowiska. Jego celem jest upowszechnienie wśród mło-
dzieży wiedzy na temat korzyści środowiskowych i eko-
nomicznych, jakie daje wykorzystywanie odnawialnych 
źródeł energii, a w szczególności ogniw fotowoltaicznych. 
ważne jest również przedstawienie praktycznych moż-
liwości zastosowania paneli w funkcjonowaniu domów 
jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz budynków urzę-
dowych oraz upowszechnienie tej wiedzy wśród spo-
łeczności lokalnych. Projekt realizowany jest w formie 
międzyszkolnej rywalizacji. 

w ramach projektu uczniowie brali udział w konkursach 
badawczym i filmowym. dzięki uczestnictwu w projekcie 
uczniowie nabyli wiedzę dotyczącą odnawialnych źró-
deł energii (OZE) oraz samodzielnie przygotowali pro-
jekty instalacji. Organizowane były przez nich również 
konferencje, w których udział wzięło łącznie ponad 3 ty-
siące osób. rezultatem prac uczestników konkursu fil-
mowego było stworzenie ponad 50 reportaży, prezen-
tujących funkcjonowanie instalacji OZE. 
Obecnie trwa nabór do 4. edycji projektu „Postaw na 
słońce”. fundacja Banku Ochrony Środowiska czeka na 
zgłoszenia szkolnych zespołów do 31.10.2017 r. szcze-
góły znajdują się na stronie projektu.

Purmo w świecie blogerów, czyli Meetblogin 2017

w jaki sposób kształtowane są gusta Polaków i jak wpły-
wają na aranżację mieszkań światowe trendy oraz media? 
Podczas Łódź design festival, w ramach Meetblogin 2017 
odbyła się dyskusja panelowa „w świecie designu i me-
diów” z udziałem marki Purmo. Nie można dziś rozmawiać 
o nowoczesnym designie bez dyskusji na temat rozwo-
ju mediów zarówno tych tradycyjnych, jak i elektronicz-
nych, a w szczególności blogosfery oraz social mediów. 
dlatego coroczny Meetblogin w Łodzi był wydarzeniem 

wyjątkowym, podczas którego spotykali się i dyskutowali 
zarówno blogerzy, vlogerzy, dziennikarze, jak i przedsta-
wiciele marek, które wpisują się w nowoczesne trendy. 
Meetblogin odbył się po już raz piaty w siedzibie Cen-
trum festiwalowego Łódź design festival. drugi dzień 
Meetblogin, zakończył się wykładem blogerki i vlogerki, 
historyka sztuki dagmary Jakubczak, nt. „dobrze widzi 
się tylko designem. Najważniejsze jest niewidoczne dla 
oczu”, którego patronem była marka Purmo. 

Paroc rozbudowuje zakład w Trzemesznie

grupa Paroc rozpoczyna ekspansję polskiego zakładu pro-
dukcyjnego w Trzemesznie. dzięki rozwijanemu już od bli-
sko 20 lat parkowi maszynowemu, dogodnemu położe-
niu geograficznemu oraz doświadczonej załodze, zakład 
w Trzemesznie stanowi dla firmy doskonałą platformę dla 
dalszego rozwoju na rynkach Europy Centralnej i wschod-
niej. Najnowsze rozwiązania technologiczne Paroc pozwo-
lą nie tylko na zwiększenie wielkości produkcji, ale także jej 
efektywności oraz jakości samych wyrobów izolacyjnych.

wedle planów, wszystkie działania modernizacyjne 
związane z inwestycją mają się zakończyć w 2019 roku. 
rozwój fabryki pozwoli zwiększyć wielkość produkcji  
o 60-70 tys. ton rocznie zarówno w obszarze izolacji bu-
dowlanych, jak i technicznych. Łączna wartość przed-
sięwzięcia to blisko 260 mln złotych. Nie licząc nowego 
projektu, od momentu przejęcia zakładu produkcyjne-
go w 1998, grupa Paroc zainwestowała już w Trzemesz-
nie ponad 620 mln zł.

http://www.instalreporter.pl
https://www.szkolenia-lindab.pl/seminarium-szkoleniowe-gdansk.html
https://www.szkolenia-lindab.pl/seminarium-szkoleniowe-lodz.html
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www.biawar.com.pl – nowa strona internetowa

w ofercie firmy NiBE-BiAwAr znajdują się najwyższej kla-
sy pompy ciepła, kotły peletowe, podgrzewacze i zasob-
niki ciepłej wody użytkowej oraz systemy solarne. firma 
prowadzi działalność w sposób zgodny z ideą Zrówno-
ważonego rozwoju, będącej połączeniem rentowności 
i społecznej odpowiedzialności biznesu.
Już od 45 lat produkty marki BiAwAr zapewniają kom-
fort korzystania z ciepłej wody milionom ludzi w Pol-
sce i poza jej granicami. Od 2000 roku głównym udzia-
łowcem spółki jest szwedzki koncern NiBE AB – jeden 
z największych producentów pomp ciepła w Europie. 
szwedzki koncern NiBE AB zajmuje się ogrzewaniem od 

1952 roku, a pompami ciepła od ponad 30 lat. rok do 
roku celem NiBE jest bicie własnych „rekordów ciepła”, 
czyli dążenie do opracowania urządzeń, o coraz wyż-
szej efektywności w ogrzewaniu domu i wody. 
Pompy ciepła marki NiBE dołączyły do szerokiej ofer-
ty NiBE-BiAwAr w 2000 roku. Niedługo po tym firma  
NiBE-BiAwAr została liderem w sprzedaży pomp cie-
pła w Polsce i utrzymuje tę pozycję do dziś! w przeciągu  
15 lat firma NiBE-BiAwAr dostarczyła swoim klientom 
ponad 6000 szt. pomp ciepła NiBE, a w ostatnich kilku 
latach nawet co siódma gruntowa pompa ciepła zain-
stalowana w Polsce to urządzenie marki NiBE.

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
+

=

Województwo opolskie z tzw. uchwałą antysmogową

do województw, które mają tzw. uchwałę antysmogową 
(woj. małopolskie i śląskie) dołączyło województwo opol-
skie. Zgodnie z nowymi przepisami od 1 listopada 2017  
województwo opolskie wprowadza ograniczenia odno-
szące się do niektórych rodzajów paliw stałych i dotyczy 

węgla brunatnego, mułów i flokoncentratów węglowych. 
w uchwale zrezygnowano z zapisu dotyczącego nakazu 
wymiany kotłów, które nie spełniają europejskich norm 
emisji spalin, co znacząco osłabia jej wymiar (w porów-
naniu np. do uchwały w woj. małopolskim).

http://www.instalreporter.pl
http://www.klimatyzacja.pl
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Lsi to nowy rodzaj serwisu, u podstaw którego leży 
zapewnienie najwyższej jakości usług klientowi końco-
wemu. Klient, korzystając z serwisu Lsi, otrzyma kom-
pleksową obsługę fachowca, przeprowadzoną termi-
nowo i profesjonalnie, według najwyższych standardów. 
Nowy poziom serwisowy Lsi to pakiet unikalnych 
korzyści i pełny zakres uprawnień serwisowych 
dostępny tylko dla wybranych. serwisanci, którzy 
otrzymają licencję od firmy immergas, mogą liczyć 
na wszechstronny rozwój i nowe możliwości dla swo-
jego biznesu. To szansa dla firm serwisowych, któ-
re chcą poszerzać i doskonalić swoje kompetencje 
oraz budować przewagę konkurencyjną. we współ-
pracy z immergas mogą szybko i skutecznie pozy-
skać nowych klientów i zwiększyć liczbę otrzymy-
wanych zleceń.
do dyspozycji otrzymują gotowe materiały marketin-
gowe, wsparcie techniczne w postaci dedykowanej 
„hot-line” i konsultacji z fachowcem immergas oraz 
szereg nowych uprawnień serwisowych. 
Lsi zyskują również możliwość korzystania z nowego 
Portalu Obsługi serwisowej (POs) – mobilnego narzę-
dzia, pozwalającego na zdalne wyszukiwanie informacji 
o urządzeniu, np. podczas wykonywanego przeglądu. 
ważnym elementem nowej struktury serwisowej jest 
iNfOLiNiA 422 124 422– jeden numer telefonu obowią-
zujący na terenie całej Polski z funkcją przekierowania 

do Licencjonowanego serwisu immergas znajdu-
jącego się w pobliżu adresu montażu urządzenia. 
dzięki temu klient szybko i sprawnie, z dowol-
nego miejsca w kraju, może skontaktować się  
z własnym Lsi, a Lsi zyskuje narzędzie uspraw-
niające jego pracę oraz relacje z klientami.

Oprócz Lsi, w strukturze serwisowej im-
mergas bez zmian pozostaje Serwis 
Immergas (w skrócie SI). Zasady jego 
funkcjonowania oraz warunki współ-
pracy uległy jedynie drobnym uspraw-
nieniom i modyfikacjom.

Natomiast dla nowych serwisantów, którzy dopie-
ro rozpoczynają współpracę z immergas w zakre-
sie świadczenia usług serwisowych lub robią pierw-
sze kroki w zawodzie serwisanta, a chcą zostać 
profesjonalistami w swoim fachu, firma proponu-
je możliwość rozpoczęcia współpracy na poziomie  
Partnera Serwisowego (w skrócie PSI).

w związku z nową strukturą serwisową, immergas 
oferuje również nowy, ulepszony system szkoleń do-
pasowany do każdej grupy serwisowej, umożliwia-
jący wyszkolenie każdego serwisanta od podstaw. 
dowiedz się więcej na stronie: www.immergas.pl

W październiku firma Immergas uruchomiła nowy 
poziom usług serwisowych – Licencjonowany 
Serwis Immergas (w skrócie LSI). 

Nowy poziom usług 
serwisowych Immergas

Jesienne wyzwanie 
START2ACT

w każdej firmie pracownicy używają różnego rodza-
ju urządzeń biurowych, a można ich używać w spo-
sób efektywny energetycznie. wprowadzając niewiel-
kie zmiany w swoich nawykach, każdy z pracowników 
może przyczynić się do redukcji kosztów energii w firmie.
Każda firma, która weźmie udział w konkursie otrzy-
ma pakiet startowy dotyczący oszczędzania ener-
gii, zgodnie z regulaminem i warunkami konkursu. 

Jak wziąć udział w konkursie?
Krok 1 – Zrób zdjęcie lub nagraj film, na którym bę-
dzie widać jak Twoja firma oszczędza energię na 
sprzęcie biurowym.
Krok 2 – Krótko opisz te działania. wystarczy jedno 
zdanie lub akapit.
Krok 3 – wyślij wszystko na @sTArT2ACT używając 
#s2Achallenge na Twittera, facebooka albo mailem 
na info@start2act.eu*.
Konkurs jest już otwarty i zakończy się 30 listopa-
da 2017 r.
Zgłoszenia konkursowe będą oceniane na podsta-
wie trzech kryteriów:
• różnorodność (liczba działań podjętych w wyzna-
czonym czasie),
• zaangażowanie (jak dużego zaangażowania wyma-
gają działania, ilu angażują pracowników oraz kom-
pleksowość działań),
• kreatywność (czy pomysły są nowe, czy zaczerp-
nięte z zasugerowanej listy).
Zwycięzca zostanie ogłoszony 11 grudnia 2017 r. 
wszyscy uczestnicy otrzymają pakiet startowy sTAr-
T2ACT w ciągu czterech tygodni od podania adre-
su pocztowego.
więcej informacji na stronie projektu.

http://www.instalreporter.pl
http://pl.start2act.eu/interactive-energy-saving-platform/energy-saving-competition
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nienia) i negatywnie wpływać na efektywność COP. 
Przykładowo: podczas pracy w punkcie A7/w45 efek-
tywność COP będzie niższa o około 10% od wartości 
z punktu pracy A7/w35. Ale już w punkcie A7/w55, 
wartość COP będzie niższa o około 40% (porównu-
jąc nadal do punktu A7/w35).
Koszt godzinnej pracy pompy ciepła z efektywno-
ścią COP = 4,2 wyniesie 1,45 zł/godz. brutto, pod-
czas gdy z efektywnością COP = 2,4 znacznie wię-
cej, bo 2,03 zł/godz. 

Wpływ zanieczyszczenia powierzchni grzewczych 
na straty cieplne 
wzrost temperatury wody powyżej 55-60°C powodu-
je wytrącanie się osadów (kamienia) na powierzch-
niach grzewczych kotła, w rurach instalacji grzewczej, 
wymiennikach ciepła, itd. Zjawisko będzie tym bar-
dziej intensywne, im bardziej „twarda” będzie woda, 
czyli im więcej będzie zawierać węglanów wapnia  

ustawienie właściwej temperatury ciepłej wody użyt-
kowej jest istotne z kilku względów: oddziaływuje ona 
na samopoczucie człowieka, a pod względem tech-
nicznym wpływa na sprawność źródła ciepła, a tym sa-
mym na koszty eksploatacyjne. Nastawa temperatury 
wody użytkowej wpływa także na poziom strat ciepła  
w podgrzewaczu wody i w całym układzie podgrzewa-
nia wody, czego skutkiem może być wzrost kosztów 
eksploatacyjnych. Nie mniej istotne pozostają względy 
higieniczne związane z rozwojem bakterii, a także kwe-
stie związane z wytrącaniem się osadów na powierzch-
niach grzewczych kotłów, wymienników ciepła, rur, itd. 

Wpływ temperatury wody 
na samopoczucie człowieka 
Ponieważ przewodność cieplna wody jest o około 25 
razy większa niż powietrza, to jej temperatura jest 

znacznie bardziej odczuwalna przez organizm ludz-
ki. wystarczy, aby temperatura wody używanej do 
kąpieli była wyższa o 1÷3°C od temperatury ludzkie-
go ciała, a będziemy mieli odczucie gorąca. 

Wpływ temperatury wody 
na rozwój bakterii Legionella 
Za jedne z podstawowych zagrożeń uznaje się bak-
terie Legionella, które rozwijają się w temperatu-
rze 20-45°C. Problem nasila się szczególnie w „sto-
jącej” wodzie (mały pobór wody, zalegające masy 
wody w zbiorniku). Zalecana temperatura do sta-
łego utrzymywania w instalacji wody użytkowej 
wynosi ze względów higienicznych 50°C. Okreso-
wo cały układ wody powinien być podgrzewany do  
70-80°C. wystarczające jest utrzymanie takiej tem-
peratury przez 5 minut. 

Jaki jest wpływ temperatury wody użytkowej 
na efektywność COP pompy ciepła? 
różnica średniej temperatury pomiędzy dolnym,  
a górnym źródłem ciepła wpływa bezpośrednio na 
efektywność COP pompy ciepła. Zwiększenie tem-
peratury ciepłej wody użytkowej o 10°C może obni-
żyć efektywność COP o 20÷30%! 
Temperatura zasilania z pompy ciepła jest zależ-
na od zadanej temperatury wody użytkowej i musi 
być od niej wyższa o kilka °C. Niektóre pompy cie-
pła pozwalają na uzyskiwanie temperatury zasila-
nia powyżej 60°C (np. Vaillant aroThErM VwL: 63°C). 
dzięki temu woda w zasobniku może osiągać stabil-
ną temperaturę 55°C przy samodzielnej pracy pom-
py ciepła (tylko podczas pracy sprężarki). wyższa 
temperatura wody może powodować wyłączanie 
pompy ciepła (zadziałanie czujnika wysokiego ciś- 

Optymalna temperatura ciepłej wody użytkowej 

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

Ustawienie właściwej temperatury ciepłej wody użytkowej 
jest istotne z kilku względów. Odgrywa ona wpływ na 
samopoczucie człowieka, a pod względem technicznym 
wpływa na sprawność źródła ciepła, a tym samym na koszty 
eksploatacyjne. Nastawa temperatury wody użytkowej 
wpływa także na poziom strat ciepła w podgrzewaczu wody
i w całym układzie podgrzewania wody, czego skutkiem są 
koszty eksploatacyjne. Nie mniej istotne pozostają względy 
higieniczne związane z rozwojem bakterii, a także kwestie 
związane z wytrącaniem się osadów na powierzchniach 
grzewczych kotłów, wymienników ciepła, rur, itd.

Wpływ temperatury wody na 
samopoczucie człowieka
Ponieważ przewodność cieplna 
wody jest o około 25 razy większa 
niż powietrza, to jej temperatura jest 
znacznie bardziej odczuwalna przez 
organizm ludzki. Wystarczy, aby 
temperatura wody używanej do 
kąpieli była wyższa o 1÷3 stopnie 
od temperatury ludzkiego ciała, a 
będzie występować odczucia 
gorąca.

3842 oC

3437oC

2127 oC

 Gorąca kąpiel, pobudza układ 
krążenia i nerwowy, nie jest 
wskazana dla osób z problemami 
z układem krążenia

 Ciepła kąpiel, zalecana jako 
rozluźniająca, łagodząca ból, 
relaksująca; wskazana po wysiłku 
fizycznym

 Letnia kąpiel, orzeźwiająca 
i uspokajająca

Wpływ temperatury wody na rozwój bakterii Legionella
Za jedne z podstawowych zagrożeń uznaje się bakterie Legionella, które rozwijają się w 
temperaturze 2045 oC. Problem nasila się szczególnie w „stojącej” wodzie (mały pobór wody, 
zalegające masy wody w zbiorniku). Zalecana temperatura do stałego utrzymywania w instalacji 
wody użytkowej wynosi ze względów higienicznych 50 oC. Okresowo cały układ wody powinien być 
podgrzewany do 7080 oC. Wystarczające jest utrzymanie takiej temperatury przez 5 minut.

60 oC

50 oC

2045 oC

< 20 oC

 90% bakterii Legionella ginie w ciągu 2 godzin

 Dobre warunki dla rozwoju bakterii Legionella

 Bakterie Legionella pozostają nieaktywne, ale nie giną

 90% bakterii Legionella ginie w ciągu 2 minut 

> 70 oC  Bakterie Legionella giną natychmiast

Jaki jest wpływ temperatury wody użytkowej na 
efektywność COP pompy ciepła?
Różnica średniej temperatury pomiędzy dolnym, a 
górnym źródłem ciepła wpływa bezpośrednio na 
efektywność COP pompy ciepła. Zwiększenie 
temperatury ciepłej wody użytkowej o 10 oC może 
obniżyć efektywność COP o 20÷30%!

Temperatura zasilania z pompy ciepła jest zależna od 
zadanej temperatury wody użytkowej i musi być od 
wyższa o kilka oC. Niektóre pompy ciepła pozwalają na 
uzyskiwanie temperatury zasilania powyżej 60 oC (np. 
Vaillant aroTHERM VWL: 63 oC). Dzięki temu woda w 
zasobniku może osiągać stabilną temperaturę 55 oC
przy samodzielnej pracy pompy ciepła (tylko przy pracy 
sprężarki). Wyższa temperatura wody może 
powodować wyłączanie pompy ciepła (czujnik 
wysokiego ciśnienia) i negatywnie wpływać na 
efektywność COP.
Przykładowo, praca w punkcie A7/W45 obniży 
efektywność COP tylko o niecałe 10% w porównaniu 
do wartości z punktu A7/W35, ale aż o 40% w 
porównaniu do wartości z punktu A7/W55.
Koszt godzinnej pracy pompy ciepła z efektywnością 
COP = 4,2 wyniesie 1,45 zł/godz. brutto, podczas gdy z 
efektywnością COP = 2,4 znacznie więcej, bo 2,03 
zł/godz.

COP = 4,2
K ≈ 1,45 zł/godz.

COP = 2,4
K ≈ 2,03 zł/godz.

COP = 3,8
K ≈ 1,74 zł/godz.

Punkt pracy (powietrze/woda)
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Na podstawie danych 
dla pompy ciepła 
powietrze/woda Vaillant 
aroTHERM VWL 115/2A

http://www.instalreporter.pl


8s t r.1 0 / 2 0 1 7
P O R A D A

szeregu kryteriów związanych nie tylko z komfor-
tem człowieka, ale także uwzględniających aspek-
ty techniczne i zdrowotne. dla bieżących potrzeb  
w budynku jednorodzinnym można uznać, że opty-
malne będzie utrzymywanie temperatury na poziomie 
45÷50°C. Jedynie okresowo należy zapewnić wygrze-
wanie wody dla eliminacji bakterii. Najczęściej wystę-
puje stały rozbiór wody i stosunkowo mała pojemność 
całej instalacji wody, co w pierwszym rzędzie zmniej-
sza ryzyko występowania niekorzystnych warunków 
eksploatacyjnych w układzie wody użytkowej. 

i magnezu. Ograniczenie zjawiska wytrącania osadów 
polega na poprawie jakości wody (stosowanie zmięk-
czania), a także utrzymywaniu możliwe niskiej tempe-
ratury wody użytkowej (poniżej granicznej wartości 55-
60°C). Zanieczyszczenie powierzchni osadem znacznie 
zwiększa straty cieplne, tzn. zmniejsza oddawanie cie-
pła np. z komory spalania kotła do wody grzewczej (np. 
przy grubości 3 mm, obniżenie wynosi już około 20%. 

Wymagana rozporządzeniem temperatura 
wody użytkowej 
Temperaturę wymaganą wody użytkowej reguluje roz-
porządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (dz.u. Nr 75, poz. 
690), tj. z dnia 17 lipca 2015 r. (dz.u. z 2015 r. poz. 1422), 
które określa ją na 55-60°C, jednak w odniesieniu do bu-
dynków użytkowych i mieszkalnych o pow. > 1000 m2. 
§ 120 [Ciepła woda] 
2. Instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna 
umożliwiać uzyskanie w punktach czerpalnych wody  
o temperaturze nie niższej niż 55°C i nie wyższej niż 60°C. 
3. Instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna 
umożliwiać przeprowadzanie ciągłej lub okresowej 
dezynfekcji metodą chemiczną lub fizyczną (w tym 

okresowe stosowanie metody dezynfekcji cieplnej), 
bez obniżania trwałości instalacji i zastosowanych  
w niej wyrobów. Do przeprowadzenia dezynfekcji ciepl-
nej niezbędne jest zapewnienie uzyskania w punktach 
czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 70°C  
i nie wyższej niż 80°C. 

Jaka nastawa temperatury 
z uwzględnieniem kilku kryteriów? 
Jak więc widać, nastawa odpowiedniej temperatu-
ry ciepłej wody użytkowej wymaga uwzględnienia 

Optymalna temperatury wody użytkowej 
w budynku jednorodzinnym 

Za optymalną temperaturę wody użytkowej, uza-
sadnioną względami ekonomicznymi, bezpie-
czeństwa i higieny mieszkańców można uznać 
temperaturę rzędu 45-50°C. 
Okresowo należy jedynie dokonać wygrzewu hi-

gienicznego do temperatury 70°C. Zazwyczaj też 
na tyle jedynie pozwala zastosowane w budynku 
niskotemperaturowe źródło ciepła: kocioł konden-
sacyjny, czy pompa ciepła (ze wspomaganiem 
przez grzałkę elektryczną lub inne źródło ciepła). 

Wpływ zanieczyszczenia powierzchni 
grzewczych na straty cieplne
Wzrost temperatury wody powyżej 5560 oC
powoduje wytrącanie się osadów (kamienia) 
na powierzchniach grzewczych kotła, w 
rurach instalacji grzewczej, wymiennikach 
ciepła, itd. Zjawisko będzie tym  bardziej 
intensywne im bardziej „twarda” będzie woda, 
czyli im więcej będzie zawierać węglanów 
wapnia i magnezu. Ograniczenie zjawiska 
wytrącania osadów polega na poprawie 
jakości wody (stosowanie zmiękczania), a 
także utrzymywaniu możliwe niskiej 
temperatury wody użytkowej (poniżej 
granicznej wartości 5560 oC). 
Zanieczyszczenie powierzchni osadem 
znacznie zwiększa straty cieplne, tzn. 
zmniejsza oddawanie ciepła np. z komory 
spalania kotła do wody grzewczej (np. przy 
grubości 3 mm, obniżenie wynosi już około 
20%.
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Kominiarze i instalatorzy 
biją na alarm

do kampanii „Nie dla niebezpiecznych kominów z tworzywa 
sztucznego” włączają się kominiarze i instalatorzy. ich niepo-
kój wzbudza pojawiająca się praktyka stosowania wyrobów 
kominowych z materiałów palnych. 
Z doświadczenia kominiarzy wynika, że inwestorzy bardzo 
ufają montażystom. Niejednokrotnie ten sam instalator przy-
łącza kocioł i komin, który w dodatku sam polecił. i decyduje 
się na przewody plastikowe, tłumacząc to bezpieczeństwem 
ich stosowania, co potwierdza dopuszczenie do sprzedaży 
w krajach członkowskich uE. w Polsce jednak ich używanie 
jest nielegalne, ponieważ są sprzeczne z przepisami krajo-
wymi wyższego rzędu. Zgodnie z rozporządzeniem mini-
stra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usy-
tuowanie, w par. 266, ustawodawca jednoznacznie wymaga 
stosowania elementów niepalnych na przewody spalinowe. 
Okazuje się jednak, że wątpliwa legalność kominów z plasti-
ku nie jest główną motywacją „fachowców” do ich stosowa-
nia. Tak naprawdę za plastikiem przemawia prosty montaż, 
który nie wymaga specjalistycznych narzędzi i umiejętności. 
i tak w kolizji z prawem powstają kominowe składaki. Jednak 
łamanie prawa może skutkować poważnymi problemami  
z odbiorami nadzoru budowlanego i kominiarskiego. Nieste-
ty wśród przedstawicieli kominiarskiego środowiska znajdu-
ją się osoby, które nie zwracają uwagi na zagrożenia płynące 
ze stosowania plastikowych przewodów dymowo-spalino-
wych, ale także podpisują niezbędne dokumenty odbioru. 
w dyskusjach na temat polipropylenu pada argument ni-
skiej temperatury spalin w nowoczesnych kotłach konden-
sacyjnych. Jednak kocioł to urządzenie, w którym wystę-
puje płomień, a więc i ryzyko pożaru. Polipropylen ma po 
prostu ograniczoną wytrzymałość i jeśli nie są to przewo-
dy licencjonowane przez producentów kotłów, po prostu 
nie powinno się ich stosować. 
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9s t r.1 0 / 2 0 1 7
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

Przepisy dla polskiego rynku kotłów na paliwa 
stałe uległy ostatnio bardzo dużemu zaostrzeniu,  
a to za sprawą podpisanego przez wicepremiera Ma-
teusza Morawieckiego rozporządzenia o standar-
dach dla kotłów, eliminującego przestarzałe kotły na 
węgiel i drewno z naszego rynku (dz.u. z 5 września 

2017 roku, pozycja 1690, rozporządzenie ministra roz-
woju i finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie 
wymagań dla kotłów na paliwo stałe).
Od 1 października 2017 roku obowiązuje zakaz wpro-
wadzania do obrotu i użytkowania (a więc i produk-
cji na polski rynek) kotłów na paliwa stałe klasy niż-
szej niż 5. 
Kotły niższej klasy wyprodukowane przed 1 paź-
dziernika 2017 r. można sprzedawać tylko do 1 lip-
ca 2018 roku. 
w niektórych województwach montowanie takich 
kotłów już dzisiaj jest zabronione.

Co producenci sądzą 
o zakazie produkcji 
kotłów na paliwa stałe 
klasy niższej niż 5.?

Poprosiliśmy producentów kotłów na paliwa stałe o odpowiedź na pytania: 

1. Czy i jak przygotowaliście się Państwo do tego zakazu?

2. Jak bardzo to rozporządzenie zmieni Państwa zdaniem obraz zanieczyszczenia 
powietrza w wyniku niskiej emisji powodowanej w dużej mierze przez kotły  
słabej jakości?

3. Jak oceniacie Państwo potencjał rynku kotłów niespełniających wymagań 
rozporządzenia już wyprodukowanych, a jeszcze niesprzedanych? 

Dz.U. z 5 września 2017 roku, 
pozycja 1690 

1. dostosowanie kotłów na paliwa stałe do wymagań emisyjnych 
w klasie 5. zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012, a także z wymaga-
niami Ekoprojektu (Ecodesign) nie jest niczym nowym. Temat jest 
już obecny w działaniach badawczo-rozwojowych firmy od kilku 
lat, odkąd stało się jasne, że musimy dostosować się do wchodzą-
cych przepisów unijnych. Nie jest to zatem kwestia jedynie ostat-
niego roku, bo w tak krótkim czasie nie byłoby możliwe przygoto-
wanie tak zaawansowanych technologicznie kotłów. Kotły w naszej 
ofercie mają certyfikaty laboratoriów zewnętrznych i spełniają od 
dawna wymagania rozporządzenia, a nawet bardziej restrykcyjne 
wymogi, jak w przypadku Ekoprojektu (Ecodesign) wprowadzone-
go przecież kilka miesięcy wcześniej na terenie Małopolski. 
 
2. Nasuwają się pytania: co zostało zaoferowane mieszkańcom po 
wprowadzeniu zakazu, czy mamy zaproponowane jakieś kom-
pleksowe rozwiązanie problemu zanieczyszczonego powietrza? 
Programy dofinansowań do wymiany starych kotłów na niskoemi-
syjne kotły 5. klasy są realizowane w zaledwie 2 województwach 
śląskim i małopolskim i to w stopniu nie do końca zadowalają-
cym mieszkańców. Kwoty dopłat bardzo się różnią w zależności 
od regionu, a nawet gminy. różnica pomiędzy kwotą dofinanso-
wania 80% a 25% musi budzić duże obawy o sensowność przygo-
towanych rozwiązań. Czy tak niespójne działania mogą przynieść 
oczekiwane rezultaty w postaci odczuwalnej poprawy jakości po-
wietrza? Czas pokaże. dziś trudno ocenić, czy nasze społeczeń-
stwo będzie w stanie ponieść ciężar tych zmian bez odpowiednie-
go wsparcia w postaci dopłat do nowoczesnych urządzeń, a także 
wysokiej jakości paliwa. Być może przyniesie to odwrotny skutek 
i najmniej zamożnych zmusi do poszukiwania urządzeń w szarej 
strefie, kotłów niespełniających wymagań nawet 3. klasy. 
 
3. Obowiązujące od niedawna przepisy zaskoczyły przede wszyst-
kim użytkowników tradycyjnie wybierających kocioł zasypowy  
z powodów głównie ekonomicznych oraz dostępności do tań-
szego paliwa (drewna, węgla). w związku z tym zainteresowanie 
zwłaszcza kotłami zasypowymi w krótkim czasie wzrosło do po-
ziomu powyżej średniej typowego sezonu. Należy się spodzie-
wać, że wciąż będzie ono spore, ale taki produkt stanie się trud-
no dostępny. Niełatwo przekonać ludzi z dnia na dzień do zmiany 
swoich przyzwyczajeń. słabo motywuje także brak jednolitego, 
przejrzystego dla całego kraju systemu, proponującego w miejsce 
zakazanego tańszego produktu inny, niskoemisyjny i dofinanso-
wany w takiej samej kwocie niezależnie od miejsca zamieszkania. 

Małgorzata  
Sas 

 
Marketing i szkolenia

Zakład Metalowo-
Kotlarski „SAS” 

Mieczysław Sas 
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1. Projekt rozporządzenia pojawił się je-
sienią 2016 roku. A w związku z epizoda-
mi smogowymi z początku 2017 roku oraz 
oczekiwaniami społecznymi spodziewali-
śmy się, że rynek kotłów grzewczych zosta-
nie uregulowany. Tym bardziej, że będąc 
członkiem PPugPs wielokrotnie występo-
waliśmy z propozycją uregulowań w tym 
zakresie. wprowadzenie krajowych ure-
gulowań jest krokiem w stronę rozporzą-
dzenia Komisji uE 2015/1189, które będzie 
obowiązywać w uE od 2020 roku. To wła-
śnie to rozporządzenie (tzw. Ecodesign, 
Ekoprojekt), zawierające znacznie ostrzej-
sze kryteria niż krajowe rozporządzenie, 
było wyznacznikiem naszych działań  
w ostatnich latach. Posiadamy szeroką ofertę 
urządzeń spełniających zarówno wymogi 
rozporządzenia krajowego jak i Ecodesign.
 
2. rozporządzenie z pewnością przyczy-
ni się do poprawy jakości powietrza, ale 
proces ten będzie długotrwały. Nowe ure-
gulowania dotyczą urządzeń wprowadza-
nych do obrotu i do użytkowania, a należy 
pamiętać, że w kraju zainstalowanych jest 
przeszło 3,5 mln urządzeń pozaklasowych. 
dopiero ich wymiana przyniesie oczekiwa-
ny skutek. Jednocześnie należy podkreślić, 
że rynek paliw stałych wciąż pozostaje nie-
uregulowany. Brak jest także instrumen-
tów kontrolnych oraz sankcji za niestoso-
wanie się do przepisów rozporządzenia.
 
3. Ostrożnie szacując – należy się spo-
dziewać, że jest to bardzo duża liczba 
urządzeń. Największa ilość zamówień, 
a tym samym szczyt produkcyjny przy-
pada na miesiące tuż przed sezonem 
grzewczym. dodatkowo, w związku  
z planami wprowadzenia rozporządze-
nia zaobserwowano wzmożone zainte-
resowanie kotłami pozaklasowymi.

1. Proekologiczne podejście do rozwiązań technologicznych w branży kotlarskiej to rzeczy-
wiście bardzo ważne zagadnienie. Problematyka wysokiej emisji zanieczyszczeń jest tema-
tem coraz częściej poruszanym w kontekście wprowadzania na rynek nowych produktów. 
Zgodnie z tym, najbardziej pożądane (teraz już wymagane) są urządzenia grzewcze 5. klasy 
emisyjności wg normy PN-EN 303-5:2012 oraz bez rusztu dodatkowego , a także Ecodesign.  
Pamiętając zatem o bardzo istotnych kryteriach środowiskowych, firma Klimosz wprowa-
dziła do swojej oferty handlowej rozwiązania, które spowodowały podniesienie walorów 
ekologicznych produkowanych przez siebie kotłów. Co więcej, cały czas trwają prace nad 
rozwojem nowych produktów, które będą stanowić przyszłość – nowe projekty, badania  
i ulepszanie produktów w nowym laboratorium diagnostycznym oraz stała weryfikacja 
rynku pod kątem emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego. Określając glo-
balne wymagania rynku, staramy się zgłębiać wielopoziomową problematykę, tj. m.in. wy-
magania estetyczne klientów, technologiczne, bezpieczeństwa i co ważne, kryterium ceny. 
uważam, że w branży inżynierii sanitarnej, w tym grzewczej, rozwój jest konieczny do po-
zyskania klientów. Ponadto, postęp nierozdzielnie jest związany z tematem ekologii, który 
z kolei od dłuższego czasu jest w modzie. Podążanie za trendami jednocześnie powoduje 
spełnienie wymogów lokalnych uchwał oraz krajowych ustaw i rozporządzeń. 

2. To dość kontrowersyjny temat, który powinien być przeanalizowany pod wieloma 
względami, na podstawie wieloletnich, globalnych badań. Niższa emisyjność to oczy-
wiście fakt, który możemy potwierdzić przez codziennie prowadzone badania w na-
szym zakładowym laboratorium. Tak analizując sytuację, porównując dodatkowo 
emisję prostych konstrukcyjnie kotłów, możemy stwierdzić, że jest szansa na lokalną 
poprawę jakości powietrza. dokładna ocena czystości powietrza, przez zastosowanie 
ekologicznych źródeł ciepła, powinna być określona przez jednostki badawcze zajmu-
jące się taką tematyką. Należy zaznaczyć, że producenci kotłów nie prowadzą badań  
i nie analizują wpływu procesów spalania na środowisko. 

3. Takich kotłów jest/było w ofercie bardzo dużo, a część firm na pewno przygotowała pew-
ne stany magazynowe do wykorzystania przed upływem 1 lipca 2018 roku. Mimo tego,  
w świetle obecnych wymagań krajowych, sądzę, że klienci i tak będą rozważać zakup urzą-
dzeń grzewczych 5. klasy emisyjności, czy Ecodesign. Oprócz aspektu ekologicznego, prośro-
dowiskowe kotły kojarzą się bowiem ze starannością projektu oraz konstrukcji. Należy wziąć 
pod uwagę, że urządzenia grzewcze spełniające najbardziej restrykcyjne wymagania emi-
sji, zostały poddane badaniom w autoryzowanym laboratorium. Takie podejście do spełnie-
nia wymagań wiąże się z całą serią badań i poprawek, które wpływają bezpośrednio na mo-
dyfikację konstrukcji kotła, czyniąc go bardziej ekonomicznym. Kotły o niższych klasach lub 
bezklasowe, to często kotły zasypowe, z mniejszą liczbą elementów, które mogą ulec uszko-
dzeniu. Aspekt ekonomiczny podczas wyboru takiego kotła to najczęściej jedyne kryterium, 
jakim kierują się klienci. w kotłach tych głównym założeniem projektowym była konwersja 
energii chemicznej paliwa do ciepła i przekazanie go do medium grzewczego. Zdecydowanie 
wejście w życie ustawy spowodowało, że klient na rynku ma mniejszy wachlarz dostępnych 
urządzeń grzewczych do wyboru oraz zdecydowanie większy budżet do wydania. 

Magdalena 
Najgeburska- 

-Dziubeła 
 

Kierownik działu 
konstrukcyjnego  

DEFRO

Szymon  
Pieter

 
Dział  

techniczny  
KliMOSZ 
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Grzejnik konwektorowy, jak sugeruje jego nazwa, 
działa wykorzystując zjawisko konwekcji, czyli unosze-
nia ogrzanego powietrza. sama konwekcja może być 
naturalna lub wymuszona. Pierwszą z nich spotykamy 
w większości grzejników pracujących na rynku. wszę-
dzie tam, gdzie powierzchnia wymiany ciepła po stro-
nie powietrznej jest rozbudowana o elementy konwek-
cyjne. do tej grupy zaliczamy nie tylko grzejniki oparte 
na wymiennikach miedziano-aluminiowych, ale także 
najpopularniejsze na rynku modele płytowe. 
Klimat, w jakim mieszkamy, wymusza stosowanie 
ogrzewania przez większą część roku. dzięki sze-
rokiemu spektrum dostępnych na rynku emiterów 
ciepła, odpowiedni i zarazem najbardziej korzystny 
wybór, dla założonych oczekiwań, nie powinien sta-
nowić problemu.

Grzejnik konwektorowy…  
potrzebuje miejsca

Najczęściej grzejniki konwektorowe umieszcza się na 
ścianach zewnętrznych pod oknami. Taka lokaliza-
cja intensyfikuje wymianę ciepła, jednocześnie izo-
lując użytkowników od negatywnego wpływu tzw. 
zimnej przegrody. 
w dzisiejszych czasach pojęcie okna rozszerzyło się 
o duże szklane drzwi i witryny. w takich miejscach 
jedyną możliwą opcją jest postawienie grzejnika na 
stojakach podłogowych, co ze względów praktycz-
nych i estetycznych jest kwestią dyskusyjną, lub 
umieszczenie go w posadzce. 
Pod względem montażu grzejniki konwektorowe 
dzielimy na ścienne i podłogowe. Te drugie można 

umieszczać na postumentach lub w wykonaniu ka-
nałowym – zabudowywać w posadzce w taki spo-
sób, że górna krawędź urządzenia licuje z poziomem 
gotowej podłogi. To właśnie rozwiązanie w ostatnich 
latach zyskuje stale rosnącą popularność. Pozwala 
na ogrzanie pomieszczenia bez jednoczesnego po-
święcania miejsca na ścianach na montaż tradycyj-
nych emiterów. Bardzo często konwektory kanałowe 
stanowią uzupełnienie dla ogrzewania płaszczyzno-
wego. szczególnie w miejscach narażonych na duże 
straty ciepła potrafią bardzo skutecznie uzupełniać 
deficyt mocy. 

Wydajność grzejnika a konwekcja 
naturalna i wymuszona

Miejsce montażu determinuje wydajność, którą moż-
na uzyskać za pomocą konwektora. 
• Dla konwekcji naturalnej bardziej efektywne jest 
umieszczanie grzejników na posadzce lub ścianie. 
Przepływ powietrza jest wtedy bardziej intensyw-
ny, a w przypadku konstrukcji o większych wysoko-
ściach pojawia się dodatkowe podbicie mocy dzię-
ki występowaniu tzw. efektu kominowego. 
w o wiele trudniejszej sytuacji znajdują się grzejni-
ki umieszczone w posadzce. Konwektory kanałowe 
pracujące przy konwekcji naturalnej mają ograniczo-
ne wydajności, a duże moce wymagają znaczącego 
zwiększania wymiarów urządzenia. Nie zawsze zmia-
na wielkości jest możliwa i wtedy z pomocą przycho-
dzą wentylatory. 
• Zmiana konwekcji z naturalnej na wymuszoną 
przynosi zdecydowane przyrosty mocy. Konwekcja 
mechaniczna pozwala uzyskiwać moce wielokrot-
nie przewyższające moce modeli bez wspomaga-
nia wentylatorowego. 
Przy wykorzystaniu konwekcji wymuszonej kluczo-
wym parametrem jest poziom natężenia dźwięku ge-
nerowanego przez wentylatory. urządzenie pracujące 
zbyt głośno obniża komfort użytkowania pomieszcze-
nia i w dłuższej perspektywie może być to irytujące. 

Do właściwej pracy grzejniki konwektorowe potrzebują od-
powiedniego miejsca. Trzeba zapewnić wolną przestrzeń po-
niżej i powyżej nich tak, żeby nie ograniczać cyrkulacji po-
wietrza. Ograniczenie swobody przepływu powietrza przez 
urządzenie wpływa istotnie na jego wydajność. 

Grzejniki 
konwektorowe  
w wodnych 
systemach c.o.

RobeRt SkomoRowSki
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ściami zarezerwowanymi dotąd dla urządzeń o wiele 
większych gabarytach. wymuszenie przepływu powie-
trza pracą wentylatorów redukuje także bezwładność 
cieplną grzejnika i pozwala na precyzyjną regulację  
w zależności od dynamicznie zmieniającej się sytuacji  
w pomieszczeniu (zyski ciepła od nasłonecznienia 
lub ludzi, ewentualnie straty podczas intensywnego 
przewietrzania). dodatkową zaletą stosowania grzej-
ników E2 jest możliwość chłodzenia pomieszczenia. 
wtedy jednak należy kontrolować temperaturę czyn-
nika chłodniczego pracującego w układzie, żeby nie 
była niższa od temperatury punktu rosy. 

ALIENTO. Osoby, które już posiadają grzejniki płytowe, 
a z różnych względów wydajności tych grzejników są 
niewystarczające dla zapewnienia komfortu cieplne-
go, również nie są pozostawione same sobie. Na ryn-
ku pojawiają się akcesoryjne zestawy wentylatorowe, 
dedykowane do najpopularniejszych na rynku, grzejni-
ków płytowych. Konwerter konwekcji Aliento (fot. 8, 9),  
to nowatorskie rozwiązanie oparte na modułach wen-
tylatorowych, z elementami sprężystymi do mocowa-
nia na grzejniku. Całość montuje się praktycznie bez 
użycia narzędzi, a umiejscowienie modułów pomię-
dzy płytami grzejnika czyni zestaw niewidocznym. 
Na zewnątrz pozostaje jedynie panel sterujący odpo-
wiedzialny za włączanie urządzenia i wybór prędko-
ści wentylatorów. w wersji sensor urządzenie pracuje  
w sposób automatyczny od momentu, kiedy tempe-

Przykładowe rozwiązania rynkowe

PURMO. Każdy liczący się producent posiada,  
w swoim portfolio produktów emitery ciepła dedy-
kowane do różnych pomieszczeń i zastosowań. Mar-
ka Purmo w zakresie konwektorów oferuje zarówno 
modele mocowane na ścianach, jak Aura slim (fot. 2)  
Basic czy Comfort, jak i w wykonaniu podłogowym (Aura 
Basic, Aura Comfort), a także kanałowe Aquilo (fot. 3)  
wykorzystujące konwekcję naturalną (model fMK), 
jak i wspomagane pracą wentylatorów (f1T, f1P, f2C  
i f4C). dwa ostatnie mogą również chłodzić pomiesz-
czenia w okresie letnim.

JAGA. warto w tym miejscu wspomnieć rozwiązanie 
przedstawione przez firmę Jaga, która oferuje zestawy 
wentylatorowe o nazwie dBE (system dynamicznego 
doładowania), dedykowane do produktów tej marki  
(fot. 4, 5). Pracą zestawu zawiaduje mikroproceso-
rowy sterownik, który w zależności od temperatury  
w pomieszczeniu oraz temperatury czynnika grzewcze-
go uruchamia wentylatory w trybie automatycznym. 
Możliwe jest także ręczne wymuszenie pracy wentylato-
rów celem poprawy rozkładu temperatury lub jej szyb-
szego podniesienia w pomieszczeniu wychłodzonym. 

COSMO. inną drogą poszła marka Cosmo ze swoim 
grzejnikiem E2 (fot. 6, 7). w tym przypadku jest to goto-
wy produkt, fabrycznie wyposażony w zestaw wenty-
latorów sterowanych z panelu wbudowanego w górny 
grill urządzenia. Producent w tym przypadku wyszedł 
naprzeciw oczekiwaniom rynku idącego w kierun-
ku systemów niskotemperaturowych. dzięki dodat-
kowym wentylatorom można było połączyć zwartą  
i kompaktową bryłę grzejnika płytowego z wydajno-

Pierwotnie wentylatory wspomaga-
ły pracę konwektorów kanałowych. 
Coraz częściej jednak producenci się-
gają po wentylatory w celu zwiększe-
nia mocy grzejników mocowanych na 
ścianach lub podłogach. 
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ratura czynnika grzewczego przekroczy 28°C. Modu-
łowa konstrukcja pozwala dopasowywać wielkość ze-
stawu w zależności od potrzeb i rozmiarów grzejnika. 
Maksymalnie jeden zestaw może składać się z 11 mo-
dułów wentylatorowych. dzięki nim można popra-
wić komfort cieplny w pomieszczeniu np. przy zmia-
nie źródła ciepła na niskotemperaturowe lub przy 
obniżeniu parametrów instalacji, a tym samym zre-
dukować ewentualne koszty inwestycyjne poprzez 
uniknięcie wymiany wciąż sprawnych i działających 
grzejników na nowe, zwykle o większych wymiarach. 

Grzejniki konwektorowe a regulacja 
temperatury

Kluczowym dla wysokiej efektywności pracy oraz uzy-
skiwania oszczędności w kosztach ogrzewania jest 
ścisłe powiązanie pracy grzejników konwektorowych  
z termostatyką pomieszczeniową. Tylko dzięki wy-
korzystaniu głowic termostatycznych lub siłowników 
elektrycznych z krótkim czasem reakcji można w pełni 
wykorzystać ich zalety. szybkie nagrzewanie i następ-
nie oddawanie ciepła do pomieszczenia, szczególnie  
w grzejnikach wspomaganych wentylatorami, gdzie 

odbiór ciepła jest bardzo intensywny, wymaga szyb-
kich odpowiedzi ze strony elementów regulacyjnych. 
w dobie integracji domowych systemów grzewczych  
z urządzeniami mobilnymi można powiązać te wymo-
gi z wygodą sterowania. danfoss Link to głowica lub ze-
staw głowic do kilku pomieszczeń, którymi można ste-
rować indywidualnie, czy to za pomocą dedykowanego 
panelu centralnego, czy też aplikacji mobilnej. Taki spo-
sób regulacji zapewnia kontrolę nad pracą konwekto-
rów nawet podczas nieobecności domowników. 

Konwekcja a alergicy

Konwekcja jest dominującym rodzajem wymiany cie-
pła, na drodze której dochodzi do przekazywania ener-
gii od czynnika grzewczego do otoczenia. Praktycznie 
w każdym emiterze ciepła, poza grzejnikami pozba-
wionymi elementów konwekcyjnych oraz w syste-
mach ogrzewań płaszczyznowych, to ruch ogrzanego 
powietrza zapewnia komfort cieplny użytkownikom. 
Chociaż prędkości przepływu powietrza są niskie,  
a nawet w grzejnikach konwektorowych wyposażo-
nych w wentylatory nie ma wrażenia „przeciągu”, to 
jednak ten ruch potrafi unosić drobne zanieczyszcze-
nia jak na przykład kurz z powierzchni podłogi. Jest to 
o tyle istotne, że w przypadku osób z alergią może do-
chodzić do podrażnień górnych dróg oddechowych. 
warto wtedy sięgnąć po elementy separujące zanie-
czyszczenia jak na przykład filtry umieszczane pod 
grzejnikami lub w obudowach wentylatorów.
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Rettig Heating Sp. z o.o.   ul. Przemysłowa 11   44-203 Rybnik
Oddział w Wałczu   ul. Budowlanych 10   78-600 Wałcz
www.vogelundnoot.com.pl

KATALOG TECHNICZNY
GRZEJNIKI KANAŁOWE INTRATHERM

Grzejniki konwektorowe Kontec i Vonaris doskonale 
sprawdzają się w każdym wnętrzu – od budynków 
użyteczności publicznej z powierzchniami o dużym 
przeszkleniu, aż do przytulnych wnętrz domków 
jednorodzinnych. 

Dostępne są w wersjach pionowych i poziomych  
w 45 kolorach, z podłączeniem bocznym  
lub środkowym.

Grzejniki konwektorowe 
Kontec i Vonaris 

Perfekcyjna technologia i nowatorski wygląd

» bogata kolorystyka

» różnorodność wymiarów

» szybka instalacja w sieci

» perfekcyjne wykonanie

» rewolucyjna technologia

» szeroki wybór mocy
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Kilka powodów na to, że warto 
zainwestować w grzejniki Convector®

- dobrze współpracują z każdym typem źródła cie-
pła ( kocioł gazowy, kondensacyjny, pompa ciepła);
- efektywna praca instalacji dzięki bardzo szybkie-
mu i łatwemu sterowaniu, które jest możliwe dzięki 
małej ilości wody w instalacji; 
- szlachetne materiały, jak miedź i aluminium, z któ-
rych są wykonane zapewniają długowieczność grzej-
ników Convector®; 
- korzystna relacja kosztów inwestycyjnych do kosz-
tów eksploatacji instalacji c.o.

Grzejniki Convector® – 20 lat 
gwarancji na cały produkt

unikalna konstrukcja – odmienna od grzejników pły-
towych – sprawia, że w całej instalacji c.o. jest mniej 
wody. Mała pojemność wodna grzejników Convec-
tor® pozwala na efektywne sterowanie całym ukła-
dem grzewczym lub temperaturą w konkretnym 
pomieszczeniu. Miedź i aluminium bardzo dobrze 

przewodzą ciepło, co przy niewielkiej ilości wody  
w układzie grzewczym naszych grzejników sprawia, 
iż po paru minutach grzeją z pełną mocą.

Convector® to miedziano-aluminiowe grzejniki wod-
ne oferowane w 3 typach. różniący je wygląd ze-
wnętrzny umożliwia wymagającym klientom zna-
lezienie produktu odpowiadającego jego gustom. 
Każdy z typów gwarantuje niezawodność pracy  
i równorzędne parametry grzewcze.

wszystkie grzejniki na zamówienie mogą być poma-
lowane w dowolnym kolorze z palety rAL – do wy-
boru ok. 200 kolorów.
Katalogi grzejników Convector® są dostępne w pro-
gramach wspomagających projektowanie firm san-
kom oraz instalsoft.

CONVECTOr ExTrEME sp. z o.o.
ul. Kantorowicka 400, 31-763 Kraków
tel. 12 645 10 06, 12 645 10 08
handel@convector.pl
www.convector.pl

Marka grzejników Convector® znana jest na rynku od ponad 30 lat i proponuje 
grzejniki nowoczesne, energoooszczędne i trwałe. Oryginalne grzejniki Convector® 
85% ciepła oddają na drodze konwekcji naturalnej. Konwekcja to zjawisko fizyczne 
polegające na unoszeniu ciepłego powietrza. Wykorzystanie tego zjawiska przez 
grzejniki Convector® pozwala na równomierne rozprowadzenie ciepłego powietrza 
w całym pomieszczeniu, a to zapewnia domownikom komfort cieplny.

Convector® GP GC
Tradycyjne miedziano-aluminiowe grzejniki wodne, 
charakterystyczny design z przetłoczeniami na ze-
wnętrznej powierzchni. dostępne w 4 różnych wy-
sokościach i 18 wariantach szerokości, umożliwiają 
zastosowanie w każdym pomieszczeniu. gP – zasi-
lanie boczne – 2 króćce przyłączeniowe z gwintem 
wewnętrznym g1/2″ (isO-228), gC – zasilanie dolne 
– 2 króćce przyłączeniowe z gwintem zewnętrznym 
3/4″B (isO-228) z rozstawem 50 mm. Maksymalne 
ciśnienie robocze 1 MPa (dla gP – do 3 MPa na spe-
cjalne zamówienie). Maksymalna temperatura zasilania – 100°C. grzejniki dolnozasilane gC wyposażone 
są we wbudowany zawór termostatyczny typu hErZ-Ts-98-V. wszystkie grzejniki Convector® mogą być 
montowane jako prawe lub lewe. Króćcem zasilającym jest króciec zewnętrzny. 

Convector® PREMIUM 
Miedziano-aluminiowe z płaską, prostopadłościen-
ną obudową. dziesięć różnych wysokości, aby mo-
gły znaleźć zastosowanie w różnych pomiesz- 
czeniach. wężownica grzejnika wykonana jest  
z miedzianej rury o średnicy 22 mm i zakończona 
mosiężnymi króćcami z gwintem umożliwiającym 
łatwe podłączenie typowej armatury grzejnikowej. 
wyposażone w odpowietrznik 1/2″. 
Charakteryzują się małą pojemnością wodną – naj-
większy grzejnik z typoszeregu mieści w sobie zale-
dwie 4 litry wody! A mała masa własna umożliwia 
montaż tych urządzeń do każdego rodzaju ściany 
– nawet kartonowo-gipsowej. Przede wszystkim gwarantują bardzo małą bezwładność cieplną grzejni-
ków, powodując, iż idealnie nadają się do nowoczesnych układów c.o. sterowanych automatycznie.

PREMIUM V3 i B3 
grzejniki niskie, wolnostojące. szczególnie poleca-
ne do pomieszczeń z oknami sięgającymi podło-
gi. dostępne w wysokościach 12, 16 i 20 cm i dłu-
gościach 100-295 cm. Podłączenie grzejnika do 
instalacji c.o. – za pomocą typowej armatury grzej-
nikowej 1/2″, grzejnik wyposażony jest we wbudo-
wany ręczny odpowietrznik 1/2″. Mocowanie grzej-
nika na podstawkach (wyposażenie dodatkowe).
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Convector® to również oferta grzejni-
ków elektrycznych do zastosowania  
w domach, biurach, wszędzie tam 
gdzie rezygnujemy z rozbudowanej 
wodnej instalacji grzewczej.
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Nowoczesna linia grzejników konwektorowych Aura 
to odpowiedź na potrzeby wymagających klientów. 
stanowią doskonałe rozwiązanie dla osób poszuku-
jących niezawodnych grzejników, o dużej mocy i nie-
wielkich rozmiarach. 

Zjawisko konwekcji – unoszenia ciepłego powietrza  
w połączeniu z niewielką bezwładnością cieplną grzej-
nika sprawia, że modele serii Aura w bardzo krótkim 
czasie nagrzewają pomieszczenia. dlatego też grzej-
niki konwektorowe Aura doskonale sprawdzają się  
w nowoczesnych apartamentowcach i przestrzennych 
loftach, budynkach biurowych, ogrodach zimowych, 
witrynach sklepowych czy obiektach sportowych. 
Możliwość wyboru koloru grzejnika z bogatej palety 
rAL sprawia, że aranżację wnętrz z wykorzystaniem 
grzejników Aura ograniczać może jedynie wyobraźnia.
wysoka wydajność, elegancki wygląd oraz niska cena to 
najważniejsze cechy prezentowanych produktów marki 
PurMO. warto dodać, że grzejniki konwektorowe Purmo  
linii Aura stworzone są z myślą o indywidualnych po-
trzebach nawet najbardziej wymagającego klienta.

Aura Basic 
To podstawowe rozwiązanie dla osób szukających wydajnego źródła ciepła w pomieszczeniu. Elementem grzej-
nym jest miedziano-aluminiowy wymiennik ciepła ukryty w estetycznej obudowie stalowej, od góry osłonięty per-
forowaną kratką wykonaną z tego samego materiału. Obudowa grzejników Aura nie nagrzewa się bezpośrednio 
od czynnika grzewczego, co zapobiega utracie energii przez promieniowanie do powierzchni szklanych, obniża-
jąc tym samym koszty eksploatacyjne. grzejnik Purmo Aura Basic mocuje się do podłogi za pomocą estetycznych 
konsol montażowych. istnieje możliwość wykonania górnej kratki według własnego wzoru.

Aura Comfort
Tak jak model Basic, jest grzejnikiem mocowanym do podłogi. Od poprzednika różni go kratka wykonana z alu-
minium, przez którą na zasadzie konwekcji wydobywa się ciepłe powietrze. Estetyczna, ażurowa kratka podłużna 

malowana jest w kolorze obudowy.

Aura Slim Basic i Aura Slim Comfort
są uzupełnieniem standardowej serii grzejników 
stojących Aura Basic oraz Aura Comfort. Ten uni-
wersalny produkt bardzo dobrze sprawdzi się 
również jako samodzielne źródło ciepła. Budo-
wa grzejników Aura slim opiera się na połączeniu 
stalowej, zewnętrznej obudowy ze zintegrowaną kratką górną z miedziano-aluminiowym wy-
miennikiem ciepła. gładkie grzejniki łączą pozornie wykluczające się wymagania minimalizacji 
wymiarów przy osiąganiu maksymalnej mocy cieplnej i jednoczesnym zachowaniu na efektow-
nego i nowoczesnego wyglądu. Niestandardowe warianty kolorystyczne pozwalają na eleganc-
kie wyeksponowanie grzejnika, czyniąc go integralną częścią wnętrza. grzejniki Aura slim Basic 
oraz Aura slim Comfort dostępne są w 360 standardowych wymiarach.

Aura Bench 
grzejniki w wersji ławki Aura Bench to przykład grzejnika „2 w 1”, który szybko nagrzewa po-
mieszczenie i doskonale sprawdza się jako funkcjonalny mebel. Model pomaga efektywnie wy-
korzystać przestrzeń w pomieszczeniach z witryną lub dużymi szybami. równie estetyczne co 
ze strony wewnętrznej, prezentuje się od zewnątrz. Aura Bench to grzejnik ustawiany na podło-
dze, wyposażony w komplet wsporników mocujących go do podłogi oraz podtrzymujących sie-
dzisko fabrycznie wykonane z lakierowanego drewna bukowego. Nic nie stoi na przeszkodzie, 
aby samemu wykonać blat ławeczki i dopasować go do grzejnika, gdyż zakup siedziska w mo-
delu Aura Bench jest opcjonalny. Nowością w ofercie Purmo są grzejniki Aura w wersji przezna-
czonej do montażu w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. grzejniki basenowe Aura 
wykonane są ze specjalnego rodzaju stali nierdzewnej odpornej na korozję i kontakt z wodą. 
standardowa wersja kolorystyczna grzejnika doskonale dopasowuje się do każdego wnętrza. 
Prosty, ale zarazem estetyczny design pozwala na montaż grzejników zarówno w mieszkaniach, 
jak i obiektach użyteczności publicznej np. przestrzenne szatnie w obiektach sportowych. 

Eleganckie i designerskie grzejniki 
konwektorowe Purmo dostępne są 
w pięciu modelach: Aura Basic, Aura 
Comfort, Aura Slim Basic, Aura Slim 
Comfort oraz Aura Bench.

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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Aura slim Comfort

Aura Basic

Aura Bench
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rettig heating sp. z o.o. 
ul. Przemysłowa 11, 44-203 rybnik,  
Oddział w wałczu: ul. Budowlanych 10,  
78-600 wałcz, tel. 67 356 5101
rettigwalcz@vogelundnoot.com 
www.vogelundnoot.com/pl

W nowoczesnych budynkach coraz częściej spotykamy duże, przeszkolone 
powierzchnie, które są niezwykle modne i sprawiają, że pomieszczenia są jasne, 
pełne światła i sprawiają wrażenie bardziej przestronnych. I choć takie duże okna 
czy nisko osadzone parapety wyglądają bardzo atrakcyjnie, to jednak trudno 
zmieścić pod nimi grzejnik. Co zrobić, jeśli nie chcemy rezygnować z dużych 
przeszkleń, a jednocześnie zależy nam na zamontowanym pod oknem grzejniku? 
Można po prostu zdecydować się na 
jeden z grzejników konwektorowych 
VOGEL&NOOT, z których najniższy ma 
wysokość zaledwie 7 cm. Co istotne, 
niewielkie wymiary nie oznaczają wcale 
ustępstw na rzecz wydajności. Eleganckie 
grzejniki konwektorowe VOGEL&NOOT 
dostępne są w dwóch modelach:  
KONTEC i VONARIS. Ich wyrafinowane 
wzornictwo ułatwi dopasowanie 
do różnych wnętrz – od budynków 
użyteczności publicznej, poprzez 
przytulne salony, aż do nowoczesnych 
łazienek. Grzejniki konwektorowe 
dostępne są w wersjach pionowych 
i poziomych w 71 kolorach, wśród 
których są zarówno barwy stonowane 
i pastelowe, jak i odważne czerwienie, 
soczyste zielenie czy nawet głębokie 
czernie. Grzejniki konwektorowe to 
połączenie najwyższych wymagań 
technicznych i jakościowych oraz 
doskonałego wzornictwa.

Wyposażenie dodatkowe
grzejniki konwektorowe VOgELl&NOOT mogą być uzu-
pełnione o wyposażenie dodatkowe ułatwiające montaż: 
- konsola stojąca sK – umożliwia montaż pod oknem 
i przy przeszklonych powierzchniach. doskonałe roz-
wiązanie dla grzejników o niskiej wysokości;
- konsola ścienna wK – daje możliwość oszczędne-
go miejsca dla montażu grzejnika;
- zawieszki ścienne wA 10 lub wA 11 – przystosowane są 
dla grzejników pionowych oraz grzejników poziomych 
o wysokości powyżej 286 mm, ich zaleta to precyzyjny 
co do punktu i oszczędzający miejsce montaż grzejnika.

grzejniki konwektorowe dostarczane są w stanie go-
towym do podłączenia łącznie z wkręconymi fabrycz-
nie: korkiem spustowym, odpowietrznikiem i zaślepką  

(w przypadku wykonania pionowego). wszystkie pro-
dukty dostarczane są z osłonami bocznymi, wykona-
nie poziome dodatkowo wyposażone jest w górny grill.
grzejniki konwektorowe Vogel&Noot można otrzymać 
w wykonaniu wysokociśnieniowym 0,8 MPa (8 bar) 
i/lub z ekranem ochronnym – wersja wVO. grzejniki 
produkowane są z płaskich profili stalowych zgodnych 
z PN-EN 442-1. Powierzchnia grzejników wykończona 
jest powłoką gruntującą wykonywaną elektrolitycz-
nie, a powłoka lakiernicza – lakierami proszkowymi  
w technologii elektrostatycznego napylania (malowa-
nie 2-warstwowe wg diN 55900). wszystkie modele 
grzejników konwektorowych Vogel&Noot mogą pra-
cować przy maksymalnej temperaturze pracy 110°C  
i ciśnieniu roboczym 0,5 MPa (5 bar). dla wersji wyso-
kociśnieniowej odpowiednio: 110°C i 0,8 MPa (8 bar).

VONARIS
Jest przygotowany do natychmiastowe-
go podłączenia do instalacji centralnego 

ogrzewania. Zaopa-
trzono go w zinte-
growane przyłącze 
zaworowe z wbudo-
waną wkładką ter-
mostatyczną odpo-
wiednią dla instalacji 
dwu- lub jednoruro-
wych (pod warun-
kiem zastosowania 
rozdzielacza do insta-
lacji jednorurowych).  
Połączenia: 2 x gZ 3/4″ 
od dołu z prawej stro-
ny. VONAris prze-
konuje do siebie po-
przez szybki i łatwy 
montaż oraz nowa-
torski wygląd. 

VONARIS-M
Każdy grzejnik konwektorowy VONAris-M 
z podłączeniem środkowym w wersji poziomej 

jest wyposażony w zinte-
growany zespół zaworo-
wy z wkładką termosta-
tyczną odpowiednią dla 
istalacji dwu- lub jedno-
rurowych. grzejnik kon-
wektorowy VONAris-M  
w wersji pionowej ma 
z kolei termostatyczny 
blok zaworowy z osło-
ną w kolorze grzejnika. 
Podłączenia: 2 x gZ 3/4″ 
środkowe. Poprzez re-
wolucyjną technologię 
podłączenia środkowe-
go VONAris-M umożli-
wia prosty i elastyczny 
montaż wstępny.

KONTEC 
składa się ze zgrzewanych, prze-
wodzących wodę elementów 
grzewczych wykonanych z pro-
fili stalowych o przekroju pro-
stokątnym (wersja standardowa 
70x11x1,5 mm lub wysokociśnie-
niowa 70x11x2 mm). Podłączenia: 
2 x gw 1/2″. grzejnik konwektorowy KONTEC  
charakteryzuje się klarownym prowadzeniem linii  
i dużą różnorodnością w zakresie mocy, wymiarów i kolorów.
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Zastosowanie energii elektrycznej w gospodar-
stwach domowych jest coraz powszechniejsze. Kuchen-
ki gazowe zamieniane są na elektryczne. w budownic-
twie stosowane są coraz lepsze technologie ocieplenia 
w związku z czym zastosowanie energii elektrycznej 
również do celów grzewczych nie jest już drogie.

Ile kosztuje ogrzewanie elektryczne?

Koszty ogrzewania zależą od szeregu czynników. 
sama cena energii jest tyko jednym z nich i to nie 
najważniejszym. Największy wpływ na koszty ogrze-
wania ma zapotrzebowania budynku na ciepło, czy-
li technologia, w jakiej budynek został wykonany  
i straty ciepła, jakie w nim występują. 
Tabela prezentuje zapotrzebowanie na energię do 
ogrzewania w zależności od standardu budynku (są 

to wielkości orientacyjne, realne zapotrzebowanie 
budynku należy określić na podstawie charaktery-
styki energetycznej wykonanej przez osobę do tego 
uprawnioną). widać wyraźnie, że koszty ogrzewania 
w starym budynku mogą być wielokrotnie wyższe niż 
w nowym domu energooszczędnym.

Firma Kospel jest jednym z największych europejskich producentów 
elektrycznych kotłów centralnego ogrzewania. Pierwsze kotły powstały 25 lat 
temu. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, wysokiej jakości oraz stosowaniu 
najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych kotły marki Kospel doceniane 
są na rynkach kilkudziesięciu krajów całego świata. Aktualnie uruchomiona 
została produkcja kolejnej, trzeciej generacji kotłów EKD.M3.

Kocioł elektryczny 
trzeciej generacji 

Rodzaj budynku Zapotrzebowanie na ciepło
Budynek energooszczędny ok. 40 kWh (m2 ∙ rok)
Budynek nowy – 
dobra izolacja cieplna ok. 80 kWh (m2 ∙ rok)

Budynek stary – 
słaba izolacja cieplna ok. 200 kWh (m2 ∙ rok)

Sprawdź, ile kosztuje  
ogrzewanie elektryczne

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

r
e

k
l

a
m

a

Porównanie rocznych kosztów ogrzewania kotłem elektrycznym w domu energooszczędnym i tradycyjnym o pow. 150 
2m , przy zastosowaniu różnych taryf opłat za energię elektryczną, zastosowaniu bufora do akumulacji ciepła w tańszej 

taryfie oraz przy współpracy z kominkiem (dane orientacyjne, obliczone na podstawie średniej ceny energii w Polsce, 
07.2017).

2o powierzchni 150 m , 
zapotrzebowaniu na moc cieplną 6 kW 

i zapotrzebowaniu na ciepło 12.000 kWh/rok

Dom 
tradycyjnyDom 

energooszczędny
2o powierzchni 150 m , 

zapotrzebowaniu na moc cieplną 3 kW 
i zapotrzebowaniu na ciepło 6.000 kWh/rok

3.240 zł
2.940 zł

1.980 zł

3.960 zł

2.400 zł

5.880 zł
6.480 zł

Taryfa G12
z buforem

Taryfa G12 Taryfa G11 Kominek (80%)
+ taryfa G12 (20%)

Taryfa G12
z buforem

Taryfa G12 Taryfa G11

http://www.instalreporter.pl
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Kocioł z kominkiem

Kotły elektryczne sprawdzą się dobrze w budynkach 
bez dostępu do sieci gazowej. w domach, do których 
doprowadzenie przyłącza gazowego jest nieopłacal-
ne, z reguły rozważa się montaż kotła na paliwo stałe. 
Zastosowanie paliwa stałego jest obecnie najtańsze 
w eksploatacji, jednak mało komfortowe. w przypad-
ku kominka lub kotła stałopalnego należy pamiętać 
o systematycznym uzupełnianiu paliwa oraz czysz-
czeniu urządzeń. Kolejną niedogodnością jest brak 
możliwości pozostawienia kotłowni bez nadzoru,  
a dłuższy wyjazd np. na ferie wiąże się z ryzykiem za-
marznięcia instalacji.
Te problemy eliminuje kocioł elektryczny, który bę-
dzie wspomagał ogrzewanie w chwilach, gdy z róż-

nych przyczyn nie ma możliwości uzupełnienia opału. 
w pełni automatycznie załączy grzanie w godzinach 
porannych, gdy wygaśnie ogień w kominku, lub kiedy 
wszyscy domownicy wyjadą na ferie utrzyma tem-
peraturę przeciwzamrożeniową.

Cała kotłownia zintegrowana 
w jednej obudowie

firma Kospel rozpoczyna obecnie produkcję kotłów 
3. generacji z serii EKd.M3. Nowy model kotła integru-
je elementy niemalże całej kotłowni w jednej obudo-
wie. urządzenie zawiera kocioł c.o. ze sterowaniem 
pogodowym, zasobnik ciepłej wody o poj. 130 l, prze-
ponowe naczynia wzbiorcze c.o. i c.w.u. oraz pozo-
stałą niezbędną armaturę. urządzenie zajmuje nie-
dużo miejsca, jest estetyczne i łatwe w montażu. ste-
rowanie pogodowe dzięki automatycznej reakcji 
kotła na zmiany temperatury zewnętrznej, zapewnia 
całkowicie bezobsługową pracę i najbardziej oszczęd-
ną eksploatację. Kocioł ma automatyczną modulację 
mocy. urządzenie wyposażono w elektroniczny układ 
sterowania i niezawodne półprzewodnikowe elemen-
ty załączające. Może również współpracować z innym 
źródłem ciepła. dostępny jest o mocach 4-24 kw.Zapoznaj się z szeroką gamą 

kotłów elektrycznych Kospel

1 0 / 2 0 1 7
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Przeczytaj, jak współpracuje 
kocioł z kominkiem 

http://kospel.pl/pl/produkty/elektryczne-kotly-co.html
http://www.kospel.pl
http://www.instalreporter.pl
http://kospel.pl/pl/porady/elektryczne-koty-co/859-wspolpraca-kotla-elektrycznego-z-kominkiem.html
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Na jednym z największych europejskich rynków 
pomp ciepła, w Niemczech, w 2016 r. zainstalowano 

łącznie 66 500 pomp ciepła dla ogrzewania budyn-
ków [2]. w porównaniu do rynku polskiego jest to ilość 
ponad 6-krotnie większa (Polska 2016: 10 600 szt. [1]). 
Na rynku niemieckim, który można uznać za ustabi-
lizowany i znacznie bardziej nasycony od polskiego, 
nie występowała w ostatnich latach aż tak silna jak  
w Polsce zmiana udziału pomp ciepła Aw. Już w 2011 r.  
udział tych pomp wynosił w Niemczech 57% (Polska 
2011: 20%), a w 2016 r. 69% (Polska 2016: 50%). widać 
więc, że rynek polski w dość szybkim tempie zbliża 
się do wskaźników charakterystycznych dla rynków 
rozwiniętych w tym segmencie urządzeń. 
Przewiduje się, że graniczną wartością udziału pomp 
ciepła powietrze/woda w rynku będzie w kolejnych 
10÷15 latach poziom 70÷75% [3]. szacunki te doty-
czą rynku niemieckiego, ale można się spodziewać 
porównywalnych tendencji także u nas. A jak pre-
zentuje się oferta pomp ciepła i jakie zmiany nastę-
powały w ostatnich latach? Można się o tym przeko-
nać, analizując zestawienia takie, jak np. lista BAfA. 

Rodzaje pompy ciepła na rynku

Lista BAfA zawiera dane dla pomp ciepła do 100 kw.  
w dalszej analizie uwzględniono najbardziej popu-
larny zakres mocy do 20 kw. Pompy z tego zakre-
su stanowią blisko 95% wszystkich uwzględnio-
nych na liście BAfA. Lista z dnia 01.09.2017 zawiera 

dane dla 2547 pomp o mocy grzewczej – do 20 kw.  
Na przestrzeni 5 lat widać zdecydowany wzrost 
liczby oferowanych pomp ciepła zarówno typu 
powietrze/woda (Aw 2017: 1251 urządzeń tj. bli-
sko 2 razy więcej niż w 2012), jak i solanka/woda  
(Bw 2017: 491 urządzeń tj. ponad 1,6 razy więcej niż 
w 2012) (rys. 2).

Udział pomp ciepła powietrze/woda (w skrócie AW) w całym polskim rynku pomp 
ciepła przeznaczonych do ogrzewania budynków stanowi około 50% instalowanych 
urządzeń (2016 [1]). Jeszcze w 2011 roku udział ten wynosił zaledwie ok. 20%  
(wg danych PORT PC dla lat 2011-2016), a większość stanowiły pompy ciepła typu 
solanka/woda. Liczba instalowanych w Polsce pomp ciepła powietrze/woda wzrosła 
4-krotnie w ciągu ostatnich 5 lat, z 1300 (2011) do 5210 szt. (2016) [1]. 

RAPORT: rynek pomp 
ciepła powietrze/woda

Statystyki i trendy na postawie zestawień BAFA

Ireneusz Jeleń

1  Popularyzacja zastosowania pomp ciepła jest przede wszystkim zasługą pomp typu powietrze/woda. 
Zadecydowały o tym takie względy jak m.in. niższe koszty inwestycji w porównaniu do pomp typu solanka/woda, 
łatwiejszy przebieg prac montażowych, co jest szczególnie ważne w przypadku budynków modernizowanych

Statystyka typów pomp ciepła (BAFA 09.2017, < 20kW)

AW 
1251 

49,1% 
BW 
808 

31,7% 
WW 
424 

16,6% 

DW 
64 

2,5% 

AW 
641 

39,9% BW 
491 

30,6% 
WW 
406 

25,3% 
DW 
67 

4,2% 

2017 2012 

2  udział pomp ciepła powietrze/woda (Aw) w ostatnich 5 latach wzrósł z 39,9% do 49,1%. 
dla pomp ciepła solanka/woda (Bw) widoczna jest stabilizacja, chociaż sama liczba oferowanych 
urządzeń (2016: 808) znacznie wzrosła (1,6 razy). udziały pomp ciepła woda/woda (ww)  
i bezpośredniego odparowania (dw) wyraźnie się obniżyły
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BAFA, czyli Bundesamt für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle to Federalny Urząd ds. Gospo-
darki i Nadzoru nad Eksportem (www.bafa.de). 
BAFA jest jednostką administracyjną podległą 
niemieckiemu Ministerstwu Gospodarki i Tech-
nologii i odpowiada m.in. za wdrażanie i nad-
zór funkcjonowania programów dofinansowania 
inwestycji z urządzeniami OZE. Lista pomp cie-
pła BAFA stanowi od kilku lat istotną pomoc dla 
osób zainteresowanych zakupem takiego urzą-
dzenia, także ze względu na możliwość uzyska-
nia dofinansowania inwestycji. Listy BAFA mogą 
także posłużyć do wykonywania statystyk ryn-
kowych i śledzenia trendów. Można uznać, że li-
sta BAFA obrazuje całą ofertę rynkową pomp 
ciepła, ponieważ uwzględnia ponad 100 produ-
centów obecnych na rynku niemieckim. Wielu  
z nich obecnych jest także na rynku polskim, cho-
ciaż dotyczy to głównie większych producentów.

http://www.instalreporter.pl
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przede wszystkim w najmniejszych zakresach mocy.  
Aż 76% pomp ciepła Aw o mocy grzewczej do 7 kw  
wyposażonych jest w sprężarkę inwerterową (rys. 4).  
Najbardziej popularnym rozwiązaniem są tu sprę-
żarki rotacyjne, zwykle typu Twin-rotary, rzadziej 
typu scroll. 
Zastosowanie sprężarki o regulowanej mocy pozwoli-
ło wyeliminować w większości przypadków potrzebę 
stosowania zbiorników buforowych dużej pojemno-
ści. Jest to szczególnie istotne w nowych budynkach 
o małej powierzchni pomieszczeń gospodarczych.  
w pompach ciepła większej mocy częściej spotyka 
się sprężarki o stałej wydajności i są to najczęściej 
sprężarki typu scroll.

Jaką efektywność energetyczną 
uzyskują pompy ciepła  
powietrze/woda?

Minimalna wartość współczynnika COP dla powietrz-
nej pompy ciepła została określona na poziomie 3,10 
(dla A2/w35, powietrze 2°C, woda 35°C) w decyzji 
2007/742/wE Komisji Europejskiej (Ekoprojekt). Cał-
kiem spory udział w segmencie pomp powietrze/
woda stanowią te, których efektywność COP spełnia 
minimalne wymagania. Blisko 32% pomp ciepła ce-
chuje się wartością COP pomiędzy 3,10 a 3,40 (rys. 5). 
Najwyższe wartości COP przekraczające 4,00 uzy-
skuje jedynie 16,4% pomp ciepła.

Jak zmieniała się efektywność  
pomp ciepła powietrze/woda  
od 2012 roku?

Na podstawie list BAfA można prześledzić, jak zmie-
niała się efektywność pomp ciepła. wartość COP 
(w punkcie A2/w35 wg normy EN 14511) pomp cie-
pła o regulowanej mocy (inwerter) wzrosła średnio  
w stosunku do roku 2016 (3,59 wobec 3,54). w przypad-
ku pomp ciepła ze sprężarkami stałej mocy, nie było 
zmiany wartości COP w ciągu ostatniego roku (rys. 6). 

Oferowane moce grzewcze  
pomp ciepła powietrze/woda

w segmencie pomp ciepła Aw widoczna jest bar-
dzo wyraźna zmiana w oferowanych mocach grzew-
czych. Jest to szczególnie widoczne w najniższych 
mocach. Jeszcze w 2012 roku pompy ciepła o mocy 
do 7 kw (w punkcie A2/w35) stanowiły 14% oferty 
rynkowej. Obecnie udział ten jest ponad 2 razy wyż-
szy i wynosi 33% (rys. 3). 
wynika to w pierwszej kolejności ze zmiennych po-

trzeb rynkowych – coraz wyższych standardów ener-
gooszczędności budynków (potrzebne coraz niższe 
moce źródeł ciepła). Część pomp ciepła trafia tak-
że do coraz bardziej popularnych układów hybrydo-
wych, gdzie współpracują zwykle z kotłem grzew-
czym (mogą mieć przez to mniejszą moc grzewczą, 
pokrywając tylko część potrzeb cieplnych). Jest to 
także wynikiem intensywnego rozwoju technologicz-
nego, szczególnie widocznego w segmencie pomp 
ciepła Aw. wprowadzenie sprężarek rotacyjnych po-
zwoliło na obniżenie mocy pomp ciepła. sprężarki 

typu scroll w małych mocach rzędu kilku kw gene-
rowały wysokie ceny pomp ciepła najniższej mocy, 
przez co były one mało popularne.

Rodzaje regulacji mocy grzewczej

Możliwość oferowania pomp ciepła o coraz mniej-
szych mocach grzewczych jest w znacznej mie-
rze zasługą rozwoju technologicznego w zakresie 
sprężarek. sprężarki o płynnej regulacji mocy zdo-
minowały rynek tych urządzeń. widoczne jest to 

Statystyka mocy grzewczych pomp ciepła AW (< 20kW)

Statystyka mocy grzewczych pomp ciepła BW (< 20kW)

14% 

33% 

47% 

43% 

26% 

15% 

13% 

9% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2012

2017

do 7 kW 7-11 kW 11-15 kW 15-20 kW

3  statystyka mocy grzewczych pomp ciepła Aw (w punkcie A2/w35) 
oferowanych w roku 2012 i 2017 (do 20 kw)

76% 

62% 

37% 

44% 

24% 

38% 

63% 

56% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

do 7 kW

7-11 kW

11-15 kW

15-20 kW
Inwerter Stała moc

4  rodzaje regulacji mocy sprężarki pomp ciepła Aw w poszczególnych 
segmentach mocy grzewczej (A2/w35)

AW Wszystkie

COP: 3,10-3,40 
31,8% 

COP: 3,41-3,60 
24,3% 

COP: 3,61-3,80 
16,5% 

COP: 3,81-4,00 
11,0% 

COP: 4,01-4,20 
11,4% 

COP: 4,21-4,40 
4,3% 

COP: 4,41-4,60 
0,7% 

Strona 1

5  statystyka efektywności COP pomp ciepła powietrze/woda (A2/w35): 
zakres wartości COP oraz udział procentowy w ofercie

2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 

AW 2012 

AW 2016 (stała moc) 

AW 2016 (inwerter) 

AW 2017 (stała moc) 

AW 2017 (inwerter) 

3,62 

śr. = 3,62 

śr. = 3,45 

śr. = 3,62 

śr. = 3,54 

śr. = 3,59 3,10 

3,10 

3,10 

3,10 

3,10 

4,57 

4,43 

4,57 

4,42 

4,42 

6  statystyka efektywności COP pomp ciepła powietrze/woda (A2/w35) 
na podstawie list BAfA z roku 2012, 2016 i 2017. Zestawienie prezentuje 
wartości minimalne, maksymalne i średnie dla danych typów urządzeń
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Średnia efektywność COP inwerterowych pomp cie-
pła jest nieco niższa niż pomp ciepła ze sprężarką  
o stałej mocy. Jednak to pompy ciepła ze sprężarką 
inwerterową uzyskują najwyższe maksymalne war-
tości efektywności COP, sięgające 4,57. widoczny 
jest znaczny postęp w stosunku do roku 2012, gdy 
pompy ciepła powietrze/woda uzyskiwały średnio 
efektywność COP = 3,45 (a więc mniej o ponad 4%, 
wówczas nie było podziału pomp ciepła ze względu 
na typ sprężarki).
 
Jak zmienia się efektywność  
pomp ciepła w zależności  
od punktu pracy?

w przypadku pomp ciepła powietrze/woda wystę-
puje silna zmienność warunków pracy – po stro-
nie dolnego źródła ciepła. Lista BAfA w przypadku 
tych pomp przedstawia wartość COP dla 3 punk-
tów pracy (dla pozostałych rodzajów pomp ciepła 
w 1 punkcie). Można więc dokonać oceny, jaki jest 
wpływ rodzaju sprężarki na zmianę efektywności 
COP w innych punktach niż „wyjściowy” punkt A2/
w35 (rys. 7).
wnioski z porównania zmiany efektywności mogą 
być wielorakie. widoczne jest podobne zachowa-
nie pomp ciepła w niższej temperaturze zewnętrz-
nej (punkt A-7/w35). Średnio efektywność COP obni-
ża się tu od -17,4 do -18,2% w stosunku do wartości 
„wyjściowej” z punktu A2/w35. w odwrotnej sytuacji 
z kolei widać, że w wyższej temperaturze zewnętrz-
nej (A10/w35) pompy ciepła ze sprężarkami inwer-
terowymi uzyskują wyraźnie wyższe efektywności. 
Można to interpretować także w taki sposób, że pom-
py ciepła ze sprężarkami o stałej mocy są bardziej 
stabilne w pracy, skoro występuje dla nich mniejsza 
zmienność wartości COP. Trzeba jednak pamiętać, 
że efektywność w punkcie A2/w35 dla pomp jest 
porównywalna (3,59 i 3,62 wg rys. 6). A więc rzeczy-
wiście istnieje grupa pomp ze sprężarkami inwerte-
rowymi osiągająca wysoką efektywność w wyższej 

temperaturze zewnętrznej (nawet o +63,7% więcej 
niż w punkcie A2/w35). Potwierdza to zresztą sama 
lista BAfA – w pierwszej setce najbardziej efektyw-
nych pomp ciepła w punkcie A10/w35, 84 to pom-
py ze sprężarką inwerterową.

Co wpływa na uzyskiwanie najwyższej 
efektywności?

Na podstawie analizy najbardziej efektywnych pomp 
ciepła w zestawieniu, można określić, jakie cechy 
ich budowy wpłynęły na takie wyniki. składa się na 
to cały szereg szczegółów konstrukcyjnych, z któ-
rych korzystają poszczególni producenci. w grupie 
najbardziej efektywnych pomp standardem jest na 
pewno stosowanie wentylatorów z silnikami prądu 
stałego i wysokoefektywnych pomp obiegowych. 
Nie jest już regułą typ sprężarki i rodzaj czynnika 
chłodniczego. większość pomp ciepła o najwyższej 
efektywności ma sprężarkę inwerterową rotacyjną 
lub niektóre z nich typu scroll także o regulowa-
nej wydajności. Ale w grupie najbardziej efektyw-
nych pomp nie brakuje także urządzeń ze sprężarką 
scroll o stałej wydajności, przy czym znajdują one 
zastosowanie dla pomp większej mocy grzewczej, 
tzn. od ok. 13 kw. 
Największy potencjał dla poprawy efektywności 
tkwi, jak się wydaje obecnie, w konstrukcji parow-
nika, skraplacza i samego funkcjonowania procesu 
odmrażania parownika. Praca w punkcie A2/w35 
jest newralgiczna właśnie ze względu na występu-
jące niekorzystne warunki – zamrażania powierzch-
ni parownika. Najbardziej efektywne pompy ciepła 
mają rozwinięte powierzchnie wymiany ciepła, spe-
cjalnie projektowaną geometrię lamel parowników 
(a także orurowania skraplacza). Także powierzchnie 
skraplaczy cechują się strukturą utrudniającą osa-
dzanie szronu i lodu. dla większych mocy skrapla-
cze mają nierzadko pionowy przepływ powietrza. 
same algorytmy procesu odrażania projektowane 
są w sposób zapewniający jak najniższy wpływ na 
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efektywność. dotyczy to więc odmrażania gorący-
mi parami czynnika chłodniczego, ale także etapo-
we rozmrażanie parownika np. pracą samego wen-
tylatora bez użycia sprężarki (chociaż dotyczy to 
raczej pracy w wyższej temperaturze zewnętrznej 
od +5oC). swój wpływ na efektywność pracy od-
grywa także powiązanie pracy pompy obiegowej 
wody grzewczej z pracą sprężarki. Jest to o tyle ła-
twiejsze obecnie, że standardem stały się pompy 
o płynnej regulacji obrotów.

Krok w przyszłość, czyli funkcja SG-Ready

Możliwości współpracy z inteligentnymi sieciami 
elektroenergetycznymi (smart grid) nie są jeszcze 
w Polsce wykorzystywane, ale coraz częściej to za-
gadnienie pojawia się jako niezbędny kierunek roz-
woju. wpływanie na pracę pomp ciepła może po-
zwolić operatorom sieci dostosowywać włączanie  
i wyłączanie urządzeń zależnie od obciążenia sieci, 
a użytkownikom korzystać z niższych opłat za zakup 
energii lub dodatkowych bonusów ze strony opera-
tora. widoczna jest popularyzacja standardu sg-re-
ady, w ciągu roku udział pomp ciepła z taką etykie-
tą wzrósł z 53 do 59% (rys. 8).

 Literatura:
[1] „rynek powietrznych pomp ciepła w 2016 r. wzrósł 
o 33%!”, portpc.pl, 07.2017
[2] „17 PrOZENT MArKTwAChsTuM MAChEN 2016 
ZuM wÄrMEPuMPEN-rEKOrdJAhr”, waermepum-
pe.de, 01.2017
[3] „BwP-Branchenstudie 2015 szenarien und poli-
tische handlungsempfehlungen”, Bundesverband 
wärmepumpe (BwP) e.V, 2015
[4] Listy BAfA pomp ciepła, bafa.de
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8 Etykieta sg-ready została wprowadzona w 2013 roku 
i zgodność pompy ciepła z tym standardem można 
sprawdzić na liście BAfA

Spadek COP                        Wzrost COP 

Sprężarka 
inwerterowa 
(n = 708) 

Sprężarka  
ON-OFF 
(n = 488) 

Sprężarka  
podwójna 
(n = 51) 

-8,3% -18,2% -32,8% 

-43,1% -17,6% -1,6% 

-6,3% -17,4% -27,0% 

+44,7% +26,2% +11,4% 

+7,3% +36,4% +63,7% 

+35,9% +24,8% +9,7% 

A2/W35 A-7/W35 A10/W35 

7  statystyka zmiany efektywności COP pomp ciepła w punktach A-7/w35 i A10/w35. Zestawienie 
prezentuje wartości minimalne, maksymalne i średnie dla danych typów urządzeń
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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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Oprócz wyrównania charakterystyki wytwórcy ener-
gii elektrycznej zyskują jeszcze jeden atut – więk-
szą jednostkową sprzedaż do pojedynczego klienta 

detalicznego. w statystycznym domu jednorodzin-
nym zużycie energii elektrycznej jest na poziomie 
3000-4000 kwh/rocznie. w przypadku zainstalowa-

Dlaczego taryfa, która obowiązuje na niecałych  
20% terytorium kraju, ma tak duże znaczenie? 
Ponieważ może wyznaczyć trend dla rozwoju całego 
rynku dystrybucji energii elektrycznej w Polsce. Za-
lety tej taryfy dotyczą nie tylko użytkowników pomp 
ciepła czy innych urządzeń produkujących energię 
cieplną z energii elektrycznej, ale również dostaw-
ców i producentów energii elektrycznej. 

Powoduje to zwiększenie elastyczności dystrybu-
cji, mniejszą liczbę elektrowni szybkiego reagowa-
nia (najczęściej turbin gazowych), polepszenie wy-
korzystania wyprodukowanej energii elektrycznej 
z konwencjonalnych elektrowni (oraz planowanych 
elektrowni jądrowych), których modulacja w krótkim 
odstępie czasu jest mocno ograniczona. Nadmiar 
wyprodukowanej energii elektrycznej jest bardzo 
ciężki do zmagazynowania. Przykładowo energety-
ka szczytowo-pompowa spełniająca zadanie maga-
zynu energii i stabilizacji sieci, odzyskuje średnio do 
70% energii włożonej, ponadto wymaga bardzo du-
żych nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych.

Nie będzie nadinterpretacją, że pompy ciepła stają się kwestią pierwszego 
wyboru, szczególnie dla nowego budownictwa. W ostatnim czasie nastąpił kolejny 
przełomowy krok – firma TAURON wprowadziła jako pierwsza z dystrybutorów 
do swojej oferty specjalną ogólnodostępną taryfę DOM OSZCZĘDNY PLUS. Taryfa 
rewolucjonizuje podeście sprzedawcy energii elektrycznej dla urządzeń grzewczych 
i jest pierwszym etapem rekomendacji dla Ministerstwa Rozwoju proponowanej 
przez stowarzyszenie PORT PC (Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp 
Ciepła) zanim zostaną wprowadzone dynamicznie sterowane taryfy energetyczne 
oraz system SMART GRID (system dynamicznego sterowania urządzeniami  
w momencie zmiany popytu i podaży energii elektrycznej).

Ogrzewanie pompami 
ciepła coraz tańsze…

Nowa taryfa (G13) opłacalna  
dla powietrznych pomp ciepła

Szymon PiwowaRczyk

Główną zaletą nowej taryfy dla do-
stawców jest wyrównanie charakte-
rystyki rynku mocy w ciągu dnia po-
przez ograniczenie poboru energii  
w szczycie oraz przeniesienie go na 
godziny mniejszego obciążenia sieci. 

1  Źródło: Na podstawie: Polskie sieci Energetyczne: www.pse.pl

2  Źródło: Tauron, taryfa g13
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dynków murowanych z odpowiednim ociepleniem) 
strata ciepła w warunkach zimowych nie powinna 
być większa niż 0,2°C temperatury pomieszczenia 
w ciągu godziny, co pozwala na wyłączenie ogrze-
wania przez kilka godzin dziennie.

Czy wyłączenie pompy ciepła na czas  
blokady może mieć wpływ na komfort 
użytkowania budynku?
Moc grzewcza urządzenia ma pokryć straty bu-
dynku w przypadku ujemnej temperatury projek-
towej, jednakże ponad 90% sezonu grzewczego to 
dni, w których temperatura jest znacząco wyższa. 
Na wykresie 4 możemy zaobserwować średnie za-
potrzebowanie energii dla ogrzewania budynku  
w warszawie. widzimy, że dla temp. poniżej -5°C zu-
żywane jest tylko 10% energii całkowitej potrzeb-

nej do ogrzewania domu w ciągu całego roku, więc 
możemy wyciągnąć wniosek – przez resztę sezonu 
grzewczego nasze źródło ciepła może być po pro-
stu zablokowane na czas wysokiej taryfy bez ryzy-
ka niedogrzania budynku ze względu na założoną 
moc grzewczą urządzenia.

Czy w przypadku powietrznych pomp ciepła 
ogrzewanie za pomocą taryf ma sens? 
wszyscy wiemy, że jednym z elementów warto-
ści współczynnika efektywności COP pompy cie-
pła jest wartość temperatury dolnego źródła, czyli  
w tym przypadku powietrza atmosferycznego. Nocą 
temperatura powietrza jest najczęściej około 5-10°C 
niższa niż w dzień, więc współczynnik efektywno-
ści COP też spada. dlatego w przypadku powietrz-
nej pompy ciepła należy znaleźć rozwiązanie, które 

nej pompy ciepła w budynku zużycie to rośnie oko-
ło dwukrotnie. większa sprzedaż to więc większe 
zyski dla energetyki przy jednoczesnym zapewnie-
niu bardziej wyrównanej charakterystyki dzienne-
go rynku energii. 

Jedyną niedogodnością jest konieczność blokady 
urządzenia (możliwie długo w okresach żółtego pola 
na wykresie 2). Najtańszą średnią energię elektryczną 
będą mieć użytkownicy potrafiący zablokować urzą-
dzenie z pracy na 5 godzin w okresie zimowym. Oczy-
wiście każda blokada, nawet 2-godzinna da pewne 
oszczędności w porównaniu do taryfy standardowej 
g11. Najprostszym i bezkosztowym systemem aku-
mulacji ciepła jest niewielkie przegrzanie posadz-
ki, w której zainstalowano ogrzewanie podłogowe 
z odpowiednio dużą masą akumulacji. Podgrzanie 
posadzki o 1,5°C, dla 200 m2 powierzchni o grubo-
ści 8 cm daje nam analogiczny wynik, jak podgrza-
nie wody w buforze o pojemności 2300 litrów o 5°C. 
Odbywa się to bez większej straty komfortu związa-
nej ze zbyt dużym przegrzaniem budynku. w przy-
padku budynków o dużej akumulacji ciepła (tj. bu-

3  Źródło: POrT PC, autor: Paweł Lachman. rozkład energii dla sezonu grzewczego dla warszawy. 
dane na podstawie iMgw

4  Źródło: POrT PC, autor: Paweł Lachman. rozkład energii dla sezonu grzewczego dla warszawy. 
dane na podstawie iMgw

A co nowa taryfa daje użytkownikom? 
Przede wszystkim energię elektryczną, 
której koszt w skali całego dnia może 
być niższy niż dotychczasowej z tary-
fy G11, przekraczając go nawet o 30%. 
Co ciekawe sama cena energii spada 
wyłącznie o ok. 6%, natomiast kosz-
ty dystrybucji w porównaniu do taryfy 
G11 średnio spadają nawet o 51%. 

http://www.instalreporter.pl


Temat taryf jest szeroko komentowany w ostatnim czasie w mediach i na spotkaniach 
branżowych. Miejscem debaty, również z przedstawicielami Ministerstwa Energii bę-
dzie spotkanie na Kongresie Polskiej Organizacji Pomp Ciepła PORT PC jeszcze w paź-
dzierniku w Warszawie, na które serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

będzie oparte na wyważeniu tych dwóch zależności  
(taniej energii i niższego COP w nocy w porównaniu 
z całodzienną pracą na stałej taryfie w dzień). współ-
czynnik COP dla pracy w nocy może być niższy ok. 
15-20%, więc koszty energii elektrycznej muszą tę 

różnicę pokryć. w przypadku taryfy 
g12 różnica ta najczęściej nie jest po-
krywana z odpowiednim naddatkiem 
oszczędności, który zachęca nas do 
zmiany sposobu korzystania z ener-
gii elektrycznej w domu (m.in. włą-
czenie w „tańszych” godzinach pralki 
czy zmywarki). sama nocna tania ta-
ryfa nie spełni założeń tańszej pracy 
powietrznej pompy ciepła, bo współ-
czynnik COP spada i urządzenie ze 
względu na krótki czas pracy musi pra-
cować z niekorzystnym obciążeniem 
100%. inaczej sytuacja wygląda już  
w taryfie g13. większość sezonu 
grzewczego urządzenie może być wy-
kluczone z pracy przez kilka „najdroż-
szych” godzin w ciągu dnia, ponieważ 
stosunkowa tania taryfa jest dostępna 
przez całą resztę dnia. Krótki czas blo-
kady jednocześnie pozwala na modu-
lację mocy sprężarki inwerterowej, co 

znowu obniża koszty przygotowania energii cieplnej.
Powyżej (wykres 5) widzimy porównanie kosztów 
dla urządzenia, które pobiera 4000 kwh na swoje za-
silanie w ciągu roku w oparciu o poszczególne tary-
fy energetyczne.  

 

 

0 575 1150 1725 2300 2875

G13 (5 godz. blokady)

G13 (2 godz. blokady)
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G12 (2 godz. blokady)
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Porównanie kosztów wg. 
zastosowanej taryfy

zł/rok

5   Źródło: materiały własne
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Zyskaj gratis dodatkowy rok gwarancji 
na pompę ciepła lub kocioł kondensacyjny!

Systemy grzewcze
Systemy przemysłowe

Systemy chłodnicze

Zacznij sterować swoją instalacją grzewczą 
za pomocą modułu Vitoconnect i aplikacji ViCare

Dbając o najwyższy komfort obsługi instalacji grzewczej, teraz firma 

Viessmann oferuje wraz z wybranymi pompami ciepła oraz z wszystkimi 

kotłami kondensacyjnymi Vitodens wyposażonymi w regulator pogodowy 

Vitotronic 200 (typ HO2C) moduł Vitoconnect 100 OPTO1 umożliwiający 

zdalny nadzór i sterowanie instalacją grzewczą przez aplikacje na 

urządzenia mobilne: ViCare lub Vitoguide. 

Zaproś firmę Viessmann jako partnera 

serwisowego poprzez ViCare a otrzymasz 

dodatkowy rok gwarancji gratis!

Szczegóły: www.viessmann.pl/vicare

GRATIS
+1 rok
gwarancji
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Pompy ciepła Logatherm wLw przekształcają 
ciepło zgromadzone w powietrzu na zewnątrz domu 
w ciepło wykorzystywane do ogrzewania pomiesz-
czeń i przygotowania c.w.u. urządzenia są w stanie 
pokryć całe zapotrzebowanie na energię cieplną na-
wet przy temperaturze do -20°C. Nowe pompy Bu-
derus dostępne są w wersjach z mocą wyjściową 6, 
8, 11 i 14 kw, dlatego doskonale sprawdzą się w no-
wym lub modernizowanym domu lub niewielkim bu-
dynku wielorodzinnym. w lecie wykorzystamy je tak-
że do chłodzenia.
Pompy Logatherm wLw marki Buderus osiągają efek-
tywność cieplną COP powyżej 4 (przy A2/w35), co 
oznacza, że jest to rozwiązanie niezwykle oszczędne.

Wiele opcji – idealne dopasowanie do potrzeb
Pompa ciepła Logatherm wLw196i Ar składa się z mo-
dułu zewnętrznego oraz modułu wewnętrznego. dostęp 
do obu elementów jest niezwykle łatwy, a ich instalacja 
– bardzo wygodna. Moduły zewnętrzny i wewnętrzny 

połączone są za pomocą przewodów instalacji wodnej.
Pompy ciepła Logatherm wLw196i Ar można monto-
wać na wiele sposobów z użyciem różnych rozwiązań 
systemowych. Moduł wewnętrzny występuje w czterech 
wersjach: dwa kompaktowe rozwiązania typu „Tower” 
ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. oraz dwa modu-
ły do montażu naściennego. Pompa ciepła ma możli-
wość modulacji mocy grzewczej. inwerter – oparty na 
technologii zmiennej prędkości – dostosowuje w spo-
sób ciągły moc pompy ciepła do zapotrzebowania in-
stalacji grzewczej. Zapewnia dzięki temu dużą wygodę 
w połączeniu z wyjątkowo ekonomiczną pracą.
Każda z dostępnych mocy pomp ciepła może być wy-
posażona w jeden z czterech modułów wewnętrz-
nych o unikatowym wyglądzie z frontem w kolorze 
czarnym lub białym. daje to wiele możliwości kon-
figuracji i umożliwia optymalny dobór urządzenia 
do potrzeb podgrzewania c.w.u. oraz centralnego 
ogrzewania. dodatkowo moduły wewnętrzne wy-
stępują w wersji z wbudowaną grzałką 9 kw (o trzy-
stopniowej regulacji 3/6/9 kw zależnej od zapotrze-
bowania), która efektywnie uzupełnia pracę pompy 
ciepła. Alternatywnie moduł wewnętrzny może być 
podłączony do zewnętrznego źródła ciepła (kotła 
grzewczego). Zwiększa to jeszcze ilość dostępnych 
konfiguracji i ułatwia dobór najlepszego rozwiąza-
nia do konkretnej instalacji.

Pompy ciepła Logatherm WLW196i AR 
zapewniają efektywne ogrzewanie 
poprzez wykorzystanie naturalnego 
źródła energii: ciepła z naszego 
otoczenia. Wysoka sprawność  
i nowoczesny wygląd to główne zalety 
nowych urządzeń marki Buderus.

Logatherm WLW196i AR – 
efektywne wykorzystanie energii 

Nowe powietrzne pompy ciepła marki Buderus

system sterowania Logamatic EMs Plus: regulator 
Logamatic hMC300

http://www.instalreporter.pl
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Inteligentna regulacja energii
Pompy Buderus Logatherm wLw są też przygotowa-
ne do współpracy z instalacją fotowoltaiczną. wy-
bierając odpowiedni model, użytkownik może więc 
zapewnić sobie praktycznie bezkosztową obsługę 
systemu – prąd do pracy pompy może pochodzić  
z energii słonecznej. 
 
Lekki i kompaktowy
dzięki nowej, kompaktowej konstrukcji ze specjal-
nego tworzywa EPP (pianki zbudowanej z cząstek 
na bazie polipropylenu nadającego się do recyklin-
gu), moduł zewnętrzny pompy ciepła Logatherm 
wLw196i Ar jest znacznie lżejszy niż w przypadku 
rozwiązań konwencjonalnych. ułatwia to zarówno 
transport, jak i montaż.
 
Sterowanie
system sterowania Logamatic EMs Plus z regulato-
rem hMC300 z czytelnym wyświetlaczem i obsługą 

za pomocą jednego przycisku jest precyzyjnie do-
stosowany do indywidualnych wymagań w zakresie 
komfortu cieplnego. Zastosowana automatyka uła-
twia integrację systemu z nowymi i modernizowa-
nymi źródłami ciepła. dodatkowo aplikacja Buderus  
EasyControl umożliwia łatwą obsługę instalacji grzew-
czej z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.
w celu łatwiejszej obsługi i diagnostyki pompy cie-
pła, wyposażono ją w sprawdzony system regula-
cyjny Logamatic EMs Plus i panel obsługi Logamatic 
hMC300. wyświetlacz LCd i czytelne menu sprawia-
ją, że obsługa pompy typu powietrze-woda jest nie-
zwykle łatwa.
internet znajduje coraz szersze zastosowanie rów-
nież w branży grzewczej. dzięki innowacyjnej tech-
nologii Buderus coraz liczniejszą grupę produk-
tów z oferty można wygodnie obsługiwać online, 
korzystając ze smartfona lub tabletu. umożliwia 
to optymalne sterowanie i monitorowanie insta-
lacji grzewczej.

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

Logamax plus GB162 (2,7-45 kW)
Logamax plus GB172-24 T50
Logamax plus GB162 (80, 100 kW)
Logamax plus GB022
Logamax plus GB072
Logamax plus GB152
Logamax plus GB112 W
Systemy odprowadzania spalin
Moduł zasilania awaryjnego UPS Specline 700
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Typoszereg WLW196i-6 AR WLW196i-8 AR WLW196i-11 AR WLW196i-14 AR
Moc grzewcza dla A2/W35 7,7 kW 10,5 kW 13,7 kW 15,9 kW
COP dla A2/W35 4,13 4,29 4,05 4,03
Klasa energetyczna na cele 
grzewcze A++ A++ A++ A++

Moc chłodzenia dla A35/W7 4,83 kW 6,32 kW 8,86 kW 10,17 kW
EER 3,1 2,9 2,7 2,9
Rodzaj sprężarki inwerterowa podwójna rotacyjna
Poziom mocy akustycznej (ErP) – 
EN 14511 Lwo 53 dB(A) 50,7 dB(A) 52,5 dB(A) 53 dB(A)

Wymiary
jednostka zewnętrzna 930x1370x440 mm 1200x1680x580 mm
jednostka wewnętrzna 485x700x398 lub 600x1800x661 mm

Masa
jednostka zewnętrzna 71 kg 75 kg 130 kg 132 kg
jednostka wewnętrzna 30/35 lub 120/125 kg

Pompa ciepła wLw z modułem wewnętrznym 
w wersji naściennej do pracy w trybie 
monoenergetycznym lub biwalentnym

Pompa ciepła wLw z modułem wewnętrznym typu 
„Tower” do pracy w trybie monoenergetycznym  
z wbudowanym zasobnikiem c.w.u.

Konferencja o finansowaniu 
efektywności energetycznej

Komisja Europejska we współpracy z Ministerstwem Energii, 
Narodowym funduszem Ochrony Środowiska i gospodarki 
wodnej oraz z uN Environment finance initiative (inicjaty-
wa finansowania Środowiska ONZ) organizuje regionalną 
konferencję dotyczącą finansowania efektywności energe-
tycznej w Polsce, Czechach, na słowacji oraz Litwie.
Konferencja odbędzie się w warszawie, 30 Listopada 2017 r.,  
w godzinach 9-17. Będzie głównie skupiała się na Polsce, jed-
nak będą również prelegenci oraz inni zaproszeni goście  
z Czech, słowacji i Litwy. Celem forum jest wymiana najlep-
szych praktyk finansowania efektywności energetycznej na 
rynkach Europy Centralnej i wschodniej. dotyczą one wyko-
rzystania funduszy prywatnych oraz zastosowania innowa-
cyjnych instrumentów finansowania głównie w budownictwie  
i przemyśle. Mówcy skupią się na praktycznych doświadczeniach 
z tworzenia i strukturyzowania programów inwestycyjnych.
wydarzenie będzie okazją do: przedstawienia oraz dysku-
sji na temat polityki poprawy efektywności energetycznej  
w uE oraz wsparcia unii Europejskiej w finansowaniu inwesty-
cji w tym zakresie; przedstawienia inwestycji w działania ma-
jące na celu poprawę efektywności energetycznej w regionie; 
podzielenia się praktyką wykorzystania funduszy prywatnych 
do finansowania poprawy efektywności energetycznej; zaan-
gażowania się decydentów politycznych oraz zainteresowa-
nych stron w panel dyskusyjny w celu zwiększenia inwestycji 
w zakresie poprawy efektywności energetycznej; identyfika-
cji sposobów pokonywania barier w inwestycjach oraz ewen-
tualnych dalszych kroków w przyszłej współpracy.
Konferencja będzie podzielona na sesje plenarne, a także 
mniejsze panele dyskusyjne. Zarówno sesje, jak i panele będą 
tłumaczone na język angielski i polski. Konferencja jest orga-
nizowana w ramach umowy z forum Zrównoważonych in-
westycji Energetycznych finansowanej ze środków programu 
unii Europejskiej horizon 2020 oraz zarządzanej przez Agencję 
wykonawczą ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EAsME).
Przeczytaj więcej o projekcie i pobierz program konferencji

http://www.instalreporter.pl
https://ec.europa.eu/energy/en/financing-energy-efficiency/sustainable-energy-investment-forums
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2017/10/SEI-Forum-30-11-2017-zapowiedz.pdf
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To nowoczesne rozwiązanie stanowi pionierską 
integrację źródeł energii odnawialnej, zapewniając 
wysoką wydajność i komfort w przystępnej cenie. 
Europejski Ośrodek Badawczo-rozwojowy firmy  
daikin od lat opracowuje i wdraża różnorodne inno-
wacje technologiczne związane z potrzebami budyn-
ków i zmianami pór roku w klimacie europejskim. 
dlatego daikin Altherma stała się wiodącą marką 
pomp ciepła.

Najlepsza wydajność sezonowa 
daikin Altherma iii dostarcza wysoką wydajność przy 
najniższych kosztach utrzymania. Ten najnowszy mo-
del w gamie pomp ciepła firmy daikin otrzymał kla-
sę energetyczną A+++ i osiąga wydajność ogrzewa-
nia na poziomie 5,2 COP oraz wydajność dla ciepłej 
wody użytkowej na poziomie 3,3 COP. 
urządzenie będzie dostępne w różnych rozmiarach 
i modelach 4, 6 lub 8 kw. dzięki temperaturze zasi-

lania do 65°C ten nowy system może być stosowa-
ny zarówno do ogrzewania podłogowego, jak i trady-
cyjnych grzejników oraz zapewnia niezawodną pracę 
nawet w najzimniejszych klimatach, ponieważ jed-
nostka zewnętrzna może pracować do temperatu-
ry zewnętrznej -25°C.
system pracuje z czynnikiem r-32 o niskim pozio-
mie oddziaływania na środowisko naturalne oraz 
może podgrzać i przechowywać duże objętości cie-

Daikin Altherma III – 
już na polskim rynku

Nowa generacja pomp ciepła 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie pomp ciepła powietrze-woda 
oraz w oparciu o ponad 350 000 instalacji, jakie zrealizowała w Europie, firma 
nieustannie działa w kierunku optymalizacji wydajności pracy produktów Daikin 
Altherma. Kolejna generacja pomp ciepła Daikin Altherma to seria Bluevolution na 

czynnik R-32, która może być łączona ze 
sterowaniem Daikin online, co zapewnia 
właścicielom domów najwyższy komfort 
i swobodę sterowania.

Jednostki wewnętrzne: hydroboks naścienny i hydroboks 
zintegrowany 

skorzystaj z promocji  
„Ciepła jesień z daikin”

inwestorzy, którzy planują zakupić pompę cie-
pła daikin Atherma, mogą skorzystać z promocji 
„Ciepła jesień z daikin” i zyskać do 4000 złotych. 
wysokość rabatu i modele urządzeń podlegające 
promocji dostępne są u sprzedawców.
Więcej

PRZYGOTUJ SIĘ NA SEZON GRZEWCZY Z DAIKIN –  
ZYSK DLA INWESTORA DO 4000 ZŁOTYCH PRZY ZAKUPIE 

POMPY CIEPŁA DAIKIN ALTHERMA! * 

 Promocja „Ciepła jesień z Daikin” 

Pompa ciepła Daikin Altherma – przykład instalacji   
Energooszczędny system ogrzewania i chłodzenia oparty na technologii pompy ciepła 

wykorzystującej jako dolne źródło powietrze 
 

• Rozwiązanie idealne do nowych budynków, a także dla domów energooszczędnych 
• Najwyższe efektywności sezonowe zapewniające duże oszczędności w kosztach eksploatacyjnych 
• Realizacja funkcji ogrzewania, chłodzenia pomieszczeń oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej 
• Możliwość podłączenia z układem ogrzewanie podłogowego, konwektorami pompy ciepła i 

grzejnikami niskotemperaturowymi 
• Kompaktowa budowa - jednostka wewnętrzna przypodłogowa ze zintegrowanym zbiornikiem 

ciepłej wody użytkowej ze stali nierdzewnej 
• Gwarantowana praca jednostki zewnętrznej przy temperaturze -25◦C 
• Sterowanie za pośrednictwem aplikacji z telefonu i tabletu, przy zastosowaniu modułu Lan 

Adapter 
 

*Wysokość rabatu i modele urządzeń podlegające promocji – szczegóły u sprzedawcy 

http://www.instalreporter.pl
https://www.daikin.pl
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cja jest prosta przy użyciu dostarczonego kreato-
ra konfiguracji (od 2018 roku to narzędzie będzie 
również dostępne online przez usługę dakin Cloud  
service). Całkowicie zintegrowana jednostka oznacza, 
że wszystkie czynności serwisowe można wykonać  
z przodu po zdemontowaniu panelu przedniego, a do-
stęp do wszystkich rur uzyskuje się od góry urządzenia.

Inteligentne sterowanie ogrzewaniem
Połączenie sterowania nastawą zależną od pogody  
daikin Altherma oraz zastosowanie sprężarki z inwer-
terem maksymalizuje wydajność nowej daikin Alther-
ma iii przy każdej temperaturze zewnętrznej, zapew-
niając przez cały czas stabilną temperaturę w po- 
mieszczeniach. system ten jest dostarczany z możli-
wością wyboru dziewięciu wstępnie zaprogramowa-
nych ustawień, które można dostosować lokalnie. Al-
ternatywą jest zdalna kontrola ustawień, z dowolnego 

miejsca poprzez sterownik daikin Online Controller. 
sterownik online umożliwia regulację poziomów kom-
fortu w domu w zależności od indywidualnych prefe-
rencji przy jednoczesnym osiąganiu dalszych oszczęd-
ności energii. system daikin Altherma iii może być 
również w pełni zintegrowany z innymi systemami in-
teligentnego domu np. ifTTT i aplikacjami umożliwia-
jącymi maksymalną wygodę.

płej wody nawet do 230 litrów przy niskich stratach 
postojowych dla zbiornika c.w.u. wynoszących 25 w.  
Konstrukcja jednej z możliwych do podłączenia jed-

nostek wewnętrznych ECh2O, jest oparta na zasadzie 
higienicznego podgrzewania świeżej wody, zasada 
ta ma na celu ograniczenie rachunków i eliminację 
trybu dezynfekcji wody.

Łatwość montażu
daikin Altherma iii jest zaprojektowana intuicyjne 
zarówno z punktu widzenia instalatora, jak i użyt-
kownika. Jest dostarczana do klienta jako gotowe 
urządzenie, przetestowane w fabryce i napełnione 
czynnikiem chłodniczym, dzięki czemu czas mon-
tażu został ograniczony do minimum. Konfigura-

daikin Airconditioning Poland sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7, 02-677 warszawa
tel. 22 319 90 00
e-mail: office@daikin.pl, www.daikin.pl
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Obejrzyj film o Daikin Altherma III

Pobierz cennik Daikin Bluevolution 

daikin Altherma iii w skrócie

• Nowy typoszereg produktów oparty na tech-
nologii Bluevolution, czyli połączeniu wysoko-
sprawnych sprężarek produkcji daikin z czynni-
kiem chłodniczym przyszłości r-32.
• Seria urządzeń ERGA-DV jest dostępna w wielko-
ściach 4, 6 i 8 kw. do każdej jednostki zewnętrz-
nej można podłączyć jeden z trzech modeli jed-
nostek wewnętrznych: naścienny, zintegrowany 
albo zintegrowany wersja ECh2O.

• Daikin Altherma III osiąga temperaturę wody na 
wyjściu na instalację na poziomie 65°C, co po-
zwala na zastosowanie urządzenia z ogrzewa-
niem podłogowym lub grzejnikami.
• System charakteryzuje się wysoką wydajnością: 
COP (A7/w35) dla trybu c.o. do 5,2, COP (EN16147) 
dla trybu ciepłej wody użytkowej do 3,3.
• Łatwe sterowanie z dowolnego miejsca.
• Szybka konfiguracja.

Typoszereg ERGA04DV ERGA06DV ERGA08DV
Moc grzewcza dla A7/W35 4,3 kW 6 kW 7,5 kW
COP 5,2 4,85 4,6
Klasa energetyczna na cele grzewcze A+++
Rodzaj sprężarki typu swing, inwerter
Poziom mocy akustycznej 60 dB(A) 61 dB(A) 62 dB(A)
Wymiary 734x320x870 mm (jednostka zewnętrzna)
Masa 56 kg

Jednostka zewnętrzna daikin Altherma iii Bluevolution

http://www.instalreporter.pl
https://www.youtube.com/watch?v=eKydsB1nITc
https://www.daikin.pl/content/dam/DAPO/document-library/catalogues/2017/PriceLists/DAIKIN Cennik Bluevolution 2017.pdf
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chłodniczy r410A, a jej COP wynoszące do 4,65 za-
pewnia oszczędność energii i niskie koszty eksploata-
cyjne. Pompa ciepła idealnie sprawdzi się w moderni-
zacji systemu grzewczego, gdyż dobrze współpracuje 
z kotłem olejowym lub gazowym. urządzenie zosta-
ło także wyposażone w funkcję pracy nocnej, co po-
zwala na większą oszczędność energii oraz wpływa 
na obniżenie poziomu hałasu.

HPI Evolution – dyskretna integracja  
i zaawansowana regulacja 

Powietrzna pompa ciepła hPi Evolution wyróżnia 
się wysoką sprawnością ze współczynnikiem COP 
do 4,27. Model ten, wyposażony w system inver-
ter, dostosowuje moc w zależności od aktualnych 
potrzeb i pozwala zaoszczędzić nawet 30% energii  
w stosunku do tradycyjnej pompy ciepła. hPi Evolu-
tion oferuje dużą gamę dostępnych mocy – od 4 do 
27 kw – i pracuje w temperaturze zewnętrznej aż do 
-20oC (z wyjątkiem modeli 4 i 6 Mr, które pracują do 
-15oC). dzięki inteligentnemu regulatorowi diematic 
isystem pompa ciepła steruje obiegiem ciepłej wody 
użytkowej, a podgrzewacz o pojemności od 150 do 
500 lirów zagwarantuje maksymalny komfort ciepłej 
wody. hPi Evolution jest rozwiązaniem oszczędnym 
– w nowym budynku wyposażonym w tę pompę,  

Powietrzne pompy ciepła najczęściej są wybie-
rane przez osoby budujące nowy dom, jednak urzą-
dzenia te sprawdzą się też świetnie w modernizacji 
istniejącej instalacji. szukając idealnego rozwiąza-
nia, warto swoją uwagę skierować na pompy ciepła 
marki de dietrich.

Alezio evolution – kompaktowe wymiary 
i szybki montaż 

Alezio evolution to pompa ciepła typu powietrze/
woda, która dzięki funkcji chłodzenia, modulowanej 

sprężarce i prostej regulacji zapewnia komfort cieplny 
przez cały rok. Zimą urządzenie efektywnie wytwa-
rza ciepło na cele c.o. i c.w.u. przy temperaturze do 
-20oC (oprócz AwhP 4 i 6 Mr), a latem chłodzi. Alezio  
jest również dostępna w wersji ze zintegrowanym 
pod wspólną obudową 180-litrowym podgrzewa-
czem wody. Powietrzna pompa ciepła oprócz przy-
gotowania c.w.u. z funkcją ochrony przed bakteriami 
Legionella opcjonalnie ma także możliwość podgrze-
wania wody w basenie. 
urządzenie jest ciche, więc pracuje bardzo dyskretnie, 
a łatwe sterowanie zapewnia wysoki komfort użyt-
kowania. Alezio to rozwiązanie ekologiczne i ekono-
miczne – nie emituje szkodliwych substancji do at-
mosfery, zawiera przyjazny dla środowiska czynnik 

Nowoczesne technologie wykorzystujące odnawialne źródła energii zdobywają 
coraz większą liczbę zwolenników. Wśród nich znajdują się powietrzne pompy 
ciepła, które sprawdzają się doskonale do ogrzania domu i podgrzania ciepłej wody. 
Firma De Dietrich w swojej ofercie posiada kilka urządzeń tego typu co sprawia,  
że każdy użytkownik znajdzie coś dopasowanego dla siebie.

Evolution – 2 typoszeregi powietrznych 
pomp ciepła De Dietrich

Typoszereg Alezio evolution AWHP 8 MR-3 HPI Evolution 16 MR-2
Moc grzewcza dla A7/W35 8,26 kW 14,19 kW
COP 4,27 4,22
Klasa energetyczna na cele grzewcze A++ A++
Moc chłodzenia dla A35/W18 7,90 kW 14,46 kW
EER 3,99 4,43
Rodzaj sprężarki sprężarka modulująca typu Twin Rotary lub Scroll
Głośność – tryb grzania A7/W35 wg EN 
12102 – EN 14511 Lwo 65,2 dB(A) 69,4 dB(A)

Wymiary
jednostka zewnętrzna 943x950x370 mm 1350x950x370 mm 
jednostka wewnętrzna 670x400x395 mm 900x600x498 mm

Masa
jednostka zewnętrzna 75 kg 130 kg
jednostka wewnętrzna 52 kg (MIV-3) 72 kg (MIT-IN-2)Alezio evolution AwhP V200

hPi Evolution

http://www.instalreporter.pl
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z izolacją ścian o grubości 20 cm, oknami z podwój-
ną szybą i grzejnikami zużycie energii wynosi około 
44 kwh/m2 na rok. Moduł zewnętrzny ma niewielkie 
wymiary i dzięki temu może być umieszczony w do-
wolnym miejscu. rozmiary modułu wewnętrznego 
nie przekraczają rozmiarów kotła naściennego – moż-
na go zainstalować nawet w małym pomieszczeniu.

Kaliko – dla domów o dużym 
zapotrzebowaniu na ciepłą wodę

Jednym z najpopularniejszych urządzeń w ofercie 
de dietrich jest termodynamiczny podgrzewacz c.w.u 
Kaliko, działający zgodnie z zasadą powietrznej pom-
py ciepła. w zależności od modelu może on pobie-
rać energię z powietrza zewnętrznego, wewnętrzne-
go lub z wentylacji mechanicznej. sprawdza się 
zwłaszcza w domach o dużym zapotrzebowaniu na 
ciepłą wodę, przynosząc realne oszczędności. Ter-

modynamiczny podgrzewacz wody Kaliko występu-
je w trzech wersjach: essentiel, split i Twh. Trwałość 
urządzenia zapewniają: anoda tytanowa, aluminio-
wy skraplacz nawinięty na płaszczu emaliowanego 
zasobnika oraz emaliowany zasobnik stalowy. Moc 
grzewcza Kaliko pozwala na szybkie podgrzewanie 
wody w czasie krótszym niż osiem godzin, zależnie 
od temperatury zasysanego powietrza i modelu urzą-
dzenia. wersja Kaliko split pracuje w zakresie tem-
peratury zewnętrznej od -15 do 42oC, zapewniając 
wysoki komfort użytkowania c.w.u. Przy pojemno-
ści do 270 l podgrzewacz pokrywa zapotrzebowa-
nie na ciepłą wodę dla 6-osobowej rodziny. Przy wy-
korzystaniu rekuperacji w wersji EV woda może być 
podgrzewana do temperatury 65oC. w celu uzyska-
nia jeszcze wyższego komfortu możliwe jest połą-
czenie modelu Kaliko Twh300Eh z kotłem, który bę-
dzie wspomagać wytwarzanie c.w.u. podczas 
szczytowego poboru.
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de dietrich Technika grzewcza sp. z o.o.
ul. Północna 15, 54-105 wrocław
tel. 71 71 27 400, faks 71 341 19 76 
infolinia 801 080 881, biuro@dedietrich.pl
www.dedietrich.pl, www.blog.dedietrich.pl 

Kaliko

Jak walczyć ze smogiem?

w europejskich rankingach wśród najbardziej zanie-
czyszczonych miast aż 33 są z Polski. Jakość powietrza 
w Polsce uległa gwałtownemu pogorszeniu z wielu po-
wodów, m.in. lat zaniedbań w walce o czyste powietrze 
przez lokalne władze, braku kontroli emisji spalin z ko-
tłowni. dodając do tego nagły przyrost liczby samocho-
dów, kilkunastoletnich niestety wg wielu źródeł, a tak-
że rozwój komunikacji kołowej okazuje się, że w wielu 
miastach mamy prawie ciągły smog zimą, co pokazuje 
mapa Polski z pomiarem aktualnego poziomu smogu 
– na stronie komitetu antysmogowego BedzieCieplo.pl.

Czym właściwie jest smog?

smog to nic innego jak mocno zanieczyszczone powie-
trze w szczególności przez pyły zawieszone w powie-
trzu, które utrudniają prawidłowe oddychanie. Na jego 
powstawanie składają się nie tylko emisja z kotłów czy 
środków transportu, ale też warunki atmosferyczne np. 
zamglenie i bezwietrzna pogoda.

Smog w domu – sposoby walki 

Zieleń – tani sposób na poprawę powietrza. Najprost-
sza i zdecydowanie najtańsza wersja walki ze smogiem 
to zasadzenie roślin. istnieje kilka gatunków, które wy-
jątkowo dobrze sobie z nim radzą, np. wężownica czy 
palma bambusowa.

Oczyszczacze i jonizatory powietrza. droższym roz-
wiązaniem do domowej walki ze smogiem, będzie re-
gularne nawilżanie powietrza. dzięki specjalnym nawil-
żaczom powietrza pozbędziemy się zanieczyszczonego 
powietrza z pomieszczeń. Można wybierać także spo-
śród urządzeń z funkcją jonizatora lub lampą uV. 

Zmiana opału do kotła z węgla na pellet. Zamiana 
paliwa – w tym węgla lub miałów węglowych na opał 

ekologiczny to też tani i szybki sposób na ograniczenie 
smogu wokół domu. Ekogroszek można zastąpić pelle-
tem. Pellet jest w podobnej cenie, pochodzi z trocin i jest 
przede wszystkim bez porównania ekologiczny w sto-
sunku do węgla. Przede wszystkim mamy dużo mniej-
szą emisję pyłów, benzopirenów oraz dwutlenku siarki.

Zmiana kotła c.o. z węglowego na pelletowy. gdy 
mamy przestarzałą konstrukcję domowego kotła i nie 
możemy w nim spalać biopaliw w tym pelletu – co zrobić? 
są dwie możliwości: modernizacja urządzenia poprzez 
zamontowanie palnika na pellet – koszt od ok. 5 tys zł.
droższą propozycją jest zwyczajnie nabycie automatycz-
nego ekologicznego kotła 5. klasy emisji na pellet czy 
inne biopaliwa np. zrębki, agropellet, brykiety czy tro-
ciny. Znacząco poprawi to komfort codziennego użyt-
kowania, czystość w kotłowni i domu, a także zmniejszy 
emisję szkodliwych spalin o kilkadziesiąt procent. Nie-
stety koszt takiej inwestycji jest najdroższy, ale w wielu 
gminach są lokalne dopłaty na wymianę takich kotłów, 
gdzie dofinansowanie sięga nawet 6-8 tys. zł. 
Nasi sąsiedzi już dawno ogrzewają się biopaliwami i bioma-
są zamiast węgla i jest to najbardziej efektywny sposób do 
długotrwałej walki ze smogiem. w Niemczech czy szwe-
cji po prostu smog nie istnieje. Ale tam zimą można wje-
chać do wsi czy małego miasta, a w Polsce czasami jest to 
trudne, nawet uzdrowiska wg kontroli NiK toną w smogu.

Podane sposoby walki ze smogiem, to tylko wpro-
wadzenie do tematu. Komitet Antysmogowy Będzie-
Ciepło.pl zapowiada rozwinięcie tematu w następ-
nych publikacjach prasowych.

http://www.instalreporter.pl
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Maksymalna temperatura na zasilaniu z pom-
py ciepła wynosi 55°C (do temperatury zewnętrznej 
0°C) i 45°C (przy -25°C). szczególnie zalecana jest 
współpraca pompy ciepła z systemem ogrzewania 
podłogowego (lub innym niskotemperaturowym 
płaszczyznowym). 
do efektywnego podgrzewania wody użytkowej 
służą podgrzewacze wody serii OKC/hP o zwięk-
szonej powierzchni wężownicy grzejnej. dodat-
kowo pompa ciepła PCCO sPLiT może pracować  
w trybie chłodzenia aktywnego, schładzając wodę 
nawet do 7°C.
Pompa ciepła korzystając w większej części z ener-
gii odnawialnej, zapewnia niskie koszty ogrzewania 
domu i podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Pom-
pa ciepła PCCO sPLiT należy do najbardziej efektyw-
nych na rynku urządzeń tego typu – ma najwyższą 
klasę efektywności energetycznej A++.
Pompa ciepła PCCO sPLiT składa się z dwóch jedno-
stek połączonych przewodami z czynnikiem chłod-
niczym (r410A), dzięki czemu nie występuje ryzyko 
zamarznięcia czynnika także w razie braku zasila-
nia elektrycznego. 
Pompa ciepła PCCO sPLiT jest objęta 5-letnim 
okresem gwarancji, co wykracza poza standar-
dowe warunki udzielane na rynku na tego typu 
urządzenia. 

Pompa ciepła PCCO SPLIT może stanowić samodzielnie pracujące źródło ciepła w nowych budynkach energooszczędnych,  
a w budynkach modernizowanych współpracować z kotłem grzewczym w układzie tzw. ogrzewania hybrydowego.  
Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne pozwalają na pracę pompy ciepła do temperatury zewnętrznej -25°C. 

PCCO SPLIT – splitowa  
pompa ciepła Hewalex

sterownik dla urządzeń serii PCCO jest przystosowany pod taryfy 3-strefowe (np. taryfę g13 firmy Tauron)

http://www.instalreporter.pl
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w standardzie z pompą ciepła dostępny jest system 
EKONTrOL. Został on stworzony z myślą o nadzorze 
pracy urządzeń OZE: instalacji solarnych, fotowolta-
icznych i pomp ciepła. Pozwala na zdalną nastawę 
parametrów pracy, podgląd stanów pracy i odbiera-
nie sygnałów alarmowych. Archiwizowane dane po-
zwalają wykonywać statystyki i optymalizować pracę 
pompy ciepła, by maksymalnie zwiększać wykorzy-
stanie energii odnawialnej.
Oferta firmy hewalex obejmuje również klimakon-
wektory wentylatorowe w wersji przypodłogowej 
oraz podsufitowej. ich zastosowanie pozwala zastą-
pić tradycyjne grzejniki i oddzielny układ klimatyza-
cji. Pompy ciepła PCCO sPLiT, pracując w trybie ogrze-
wania lub chłodzenia, mogą tym samym zapewniać 
maksymalny poziom komfortu cieplnego w pomiesz-
czeniach zarówno zimą, jak i latem.
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hEwALEx sp. z o.o. sp.K.
ul. słowackiego 33,
43-502 Czechowice-dziedzice
tel. (32) 214 17 10, faks (32) 214 50 04
hewalex@hewalex.pl, www.hewalex.pl

Typoszereg PCCO SPLIT 7kW PCCO SPLIT 10kW PCCO SPLIT 13kW
Moc grzewcza dla A7/W35 10,1 kW 11,5 kW 12,6 kW
COP 4,6 4,9 4,9
Klasa energetyczna na cele grzewcze A++ A++ A++
Moc chłodzenia dla A35/W18 5,05 kW 6,74 kW 7,91 kW
EER 2,09 2,68 3,29
Rodzaj sprężarki typu Twin Rotary
Głośność – tryb grzania A7/W35 wg 
EN 12102 – EN 14511 Lwo 35/56 dB(A) 30/56 dB(A) 30/59 dB(A)

Wymiary

jednostka 
zewnętrzna 928x718x402 mm 1034x718x462 mm 1126x1171x460 mm

jednostka 
wewnętrzna 912x500x292 mm

Masa

jednostka 
zewnętrzna 62 kg 65 kg 120 kg

jednostka 
wewnętrzna 40 kg

Ćwierć miliona pomp ciepła do 2020 roku 
– premiera Raportu Rynkowego PORT PC 2017

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła 
(PORT PC) przygotowała szczegółowy raport o ryn-
ku pomp ciepła w Polsce. Powstał on jako wynik pro-
wadzonych regularnie od ponad 6 lat badań i szcze-
gółowych analiz sprzedaży pomp ciepła w Polsce  
i Europie. Obserwacje te pozwoliły na opracowanie 
aktualnej sytuacji rynkowej w 2016 roku oraz przed-
stawienie prognoz rozwoju wykorzystania techno-
logii pomp ciepła do roku 2030. Premiera liczące-
go 40 stron raportu odbędzie się w dniu 26.10.2017  
w trakcie VI Kongresu PORT PC w Warszawie.
w raporcie obok szczegółowych danych dotyczących sprze-
daży pomp ciepła w 2016 roku, czytelnicy znajdą również 
prognozy rozwoju rynku pomp ciepła do 2030 roku, przed-
stawione w dwóch wariantach: realistycznym i optymistycz-
nym. Przykładowo, w ramach wariantu optymistycznego, 
autorzy raportu zakładają, że do 2020 r. nastąpi trzykrot-
ny wzrost liczby montowanych pomp ciepła w Polsce typu 
powietrze-woda. wg prognozy POrT PC łączna, zakumu-
lowana liczba pracujących pomp ciepła przekroczy ćwierć 
miliona urządzeń w 2020 roku. To oznacza, że w przypad-
ku pomp ciepła do centralnego ogrzewania, nastąpi po-
dwojenie zasobu urządzeń w Polsce z 70 000 szt (2016 r.) 
do prawie 140 000 urządzeń w 2020 r. wg prognozy w wa-
riancie optymistycznym łączna ilość produkowanej ener-
gii z OZE przez pompy ciepła w Polsce w 2020 roku wyno-
sić będzie ok. 272 kToe/rok (ok. 2,5% celu OZE na 2020 r. 
w ramach Krajowego Planu działań na rzecz OZE). w tym 
wariancie szacowana łączna, maksymalna moc grzew-
cza zainstalowanych pomp ciepła wynieść może 2,33 gw. 
w raporcie przedstawione są również aktualne bariery 
rozwoju rynku. wskazano także przyczyny nadzwyczaj 
dynamicznego wzrostu rynku powietrznych pomp cie-
pła w ostatnich latach oraz zawarto rekomendacje sto-
warzyszenia dotyczące działań zapewniających opty-
malny rozwój branży pomp ciepła. 

w dokumencie dodatkowo dokonano analizy dostęp-
nych w Polsce taryf elektrycznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem rekomendowanych rozwiązań tary-
fowych zarówno do pomp ciepła, jak i dla wszystkich 
innych elektrycznych urządzeń grzewczych.
rynek pomp ciepła w Polsce z roku na rok odnotowu-
je wzrost i wszystko wskazuje na to, że będzie tak rów-
nież w najbliższych latach. Czynnikami wzrostu, które  
w najbliższym czasie mogą odegrać istotną rolę w kształ-
towaniu rynku tych urządzeń z całą pewnością są dzia-
łania mające na celu rozwiązanie problemu tzw. niskiej 
emisji w Polsce. Jednym z nich jest koncepcja elektry-
fikacji systemów ogrzewania wspierana przez Komisję 
Europejską w ramach tzw. Pakietu Zimowego. Zamia-
na kotłów niespełniających wymogów emisyjnych na 
pompy ciepła, jest rozwiązaniem szczególnie wspie-
ranym i stosowanym w walce ze smogiem przez rząd 
chiński np. w Pekinie. innym ważnym czynnikiem wpły-
wającym na rynek pomp ciepła jest system upustu – 
specjalny system rozliczania wyprodukowanej energii 
np. z domowych paneli fotowoltaicznych. Promuje on 
zużycie własne energii i stosowanie głównie powietrz-
nych pomp ciepła.
warto też zauważyć bardzo intensywne działania czo-
łowych producentów urządzeń grzewczych w zakresie 
badań, rozwoju konstrukcji i produkcji pomp ciepła, 
które stały się się już kluczowymi produktami w stra-
tegiach średnioterminowych i długoterminowych wie-
lu firm działających w tej branży.
Opracowanie w wersji drukowanej będzie przekazane 
wszystkim uczestnikom Vi Kongresu POrT PC, który 
odbędzie się 26 października jako jedno z wydarzeń to-
warzyszących targom rENExPO® Poland w warszawie.  
w przygotowaniu jest także anglojęzyczna wersja ra-
portu, która dostępna będzie na początku grudnia 2017.
Źródło: POrT PC

http://www.instalreporter.pl
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Energooszczędność w designerskim wydaniu
Pompa ciepła Bosch Compress 7000i Aw to urządzenie 
typu powietrze/woda w wersji monoblok z zewnętrz-
ną jednostką modulacyjną. innowacyjny design połą-
czony został z najnowszą technologią. wszystkie mo-
dele Compress 7000i Aw są sklasyfikowane w klasie 
energetycznej A++. Pompa osiąga tak wysoką spraw-
ność dzięki zastosowaniu sprężarki z regulacją prędko-
ści obrotowej. umożliwia ona sterowanie pracą urzą-
dzenia w taki sposób, aby dostarczało zawsze tylko 
tyle energii, ile jest aktualnie potrzebne. w lecie pom-
pę Bosch Compress 7000i Aw można wykorzystywać 
także do chłodzenia pomieszczeń.

Intuicyjna, łatwa obsługa, także przez Internet
regulator dotykowy z wyświetlaczem tekstowym 
pozwala użytkownikowi w intuicyjny sposób wy-
brać preferowane ustawienia podstawowe. Litera 
„i” w oznaczeniu pompy oznacza możliwość zdal-
nego sterowania nią przez internet za pomocą apli-
kacji na tablecie lub smartfonie. dzięki temu pom-
pę można też będzie w przyszłości w łatwy sposób 
zintegrować z rozwiązaniami smart home.
 
Łatwa instalacja, wiele opcji
Junkers-Bosch ułatwia instalatorom pracę: obu-
dowę jednostek zewnętrznych pompy Bosch Com-
press 7000i Aw wykonano z materiału piankowego 
EPP (polipropylen ekspandowany), jest więc wyjąt-
kowo lekka.

Jednostkę zewnętrzną można połączyć z kilkoma 
różnymi typami jednostek wewnętrznych. do wy-
boru mamy aż cztery opcje. Pierwszy to jednostka 
wewnętrzna wisząca do zastosowań w nowym bu-
downictwie (AwE), wyposażona w elektryczny do-
grzewacz, który w razie potrzeby zapewnia dosta-
wy ciepła i ciepłej wody. 
drugi typ wiszącej jednostki wewnętrznej do zasto-
sowań w przypadku modernizacji (AwB) jest przy-
stosowany do trybu biwalentnego i współpracy np. 
z posiadanym urządzeniem grzewczym. do wybo-
ru mamy też stojący moduł z zasobnikiem ciepłej 
wody użytkowej, wykonanym ze stali szlachetnej 
AwM oraz jego wersję AwMs, którą można opcjonal-
nie połączyć z instalacją solarną. wszystkie jednost-
ki są wstępnie skonfigurowane, dzięki czemu insta-
lacja przebiega znacznie szybciej.

Nowa powietrzna 
pompa ciepła Bosch 

Compress 7000i AW – wysoka efektywność, 
przełomowy design

Typoszereg CS7000iAW 7 CS7000iAW 9 CS7000iAW13 CS7000iAW 17
Moc grzewcza dla A2/W35 7,7 kW 10,5 kW 13,7 kW 15,9 kW
COP 4,1 4,3 4,0 4,0
Klasa energetyczna na cele 
grzewcze A++ A++ A++ A++

Moc chłodzenia dla A35/W7 4,8 kW 6,3 kW 8,9 kW 10,2 kW
EER 3,1 2,9 2,7 2,9
Rodzaj sprężarki inwerterowa
Poziom mocy akustycznej (ErP) – 
EN 14511 Lwo 53 kW 50,7 kW 52,5 kW 53 kW

Wymiary
jednostka zewnętrzna 930x1380x440 mm 1122x1695x545 mm
jednostka wewnętrzna 485x700x386 lub 600x1800x660 mm

Masa
jednostka zewnętrzna 71 kg 75 kg 130 kg 132 kg
jednostka wewnętrzna 35, 30 lub 135/140 kg

Junkers i Bosch –  
pogłębione partnerstwo

wszystkie urządzenia nowej serii opatrzone są logo 
Bosch. Po 80 latach partnerskiej współpracy Junkers  
sygnalizuje silniejszą przynależność do grupy Bosch 
i korzysta z innowacyjności oraz kompetencji zna-
nego przedsiębiorstwa oferując użytkownikom in-
tuicyjne, łatwe w obsłudze rozwiązania z zakresu 
techniki grzewczej.

Pompa ciepła Bosch Compress 7000i AW to kolejne urządzenie 
z przełomowym designem wprowadzane na rynek przez Junkers-Bosch. 
Wysoka efektywność pracy, nowatorskie wzornictwo – front z odpornego 
na uszkodzenia, utwardzanego szkła, intuicyjna obsługa i możliwość 
sterowania przez internet to jego najważniejsze wyróżniki. 

http://www.instalreporter.pl
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w systemie z zasobnikiem buforowym, podczas przej-
ścia z trybu grzewczego lub chłodzącego na tryb pod-
grzewania wody użytkowej, zapobiega krótkotrwa-
łemu schłodzeniu zasobnika;
- wyjątkowo efektywne funkcje automatycznego od-
mrażania.

Zalety Bosch Compress 7000i AW:
- wyjątkowa efektywność energetyczna (współczynnik 
COP sięgający 4,9), dzięki zastosowaniu technologii in-
werterowej z automatycznym dostosowaniem mocy 
pompy ciepła do bieżącego zapotrzebowania na ciepło;
- łatwa i szybka instalacja dzięki wstępnie skonfigu-
rowanym elementom;
- funkcja „tryb cichy”: redukcja natężenia hałasu o 3 dB(A)  
np. w nocy;
- możliwość łatwego i efektywnego energetycznie 
przejścia między funkcją chłodzenia a trybem c.w.u. 
(w wersjach ze zintegrowanym dogrzewaczem);
- elastyczne możliwości połączenia z kotłem gazo-

wym/olejowym, instalacją solarną lub instalacją pod-
grzewania wody w basenie;
- z uwagi na modulowany tryb pracy, można zrezy-
gnować z zasobnika buforowego w systemie;
- wysoka dostępność c.w.u. i efektywność systemu 
dzięki dodatkowemu zaworowi przełączającemu –  

robert Bosch sp. z o.o., ul. Jutrzenki 105, 02-231 warszawa
infolinia: 801 600 801, www.junkers.pl, junkers-infolinia@pl.bosch.com
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Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna

A++

Bosch Compress 7000i AW ... ORAWB i AWE
Wiszące.

AWB:    z możliwością podłączenia 
dodatkowych źródeł ciepła.

AWE:  z grzałką elektryczną.

-5db
z osłoną  
dźwiękoszczelną  
w zestawie 

Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna

A++

AL

Bosch Compress 7000i AW ... ORAWM i AWMS
Stojące.

AWM:    z pojemnościowym 
podgrzewaczem c.w.u.  
i grzałką elektryczną.

AWMS:    z pojemnościowym 
podgrzewaczem c.w.u. 
wyposażonym w dodat
kową wężownicę solarną. 

-5db
z osłoną  
dźwiękoszczelną  
w zestawie 

Nowe przepisy ułatwią 
walkę ze smogiem

Z ok. 5 mln domów jednorodzinnych w Polsce, blisko 70%, 
czyli 3,5 mln, jest ogrzewanych za pomocą kotłów węglo-
wych. Zwykle są to proste urządzenia, które nie spełniają 
standardów emisyjnych. Ponad połowa (53%) unoszących 
się w powietrzu pyłów pochodzi z gospodarstw domowych. 
szczególnie rakotwórczy jest benzoalfapiren, a za ok. 87% 
tego związku odpowiadają właśnie domy. w dużej mierze 
to wina ogrzewania odpadami komunalnymi i słabej jako-
ści węglem. Nowe regulacje zakładają okres przejściowy: 
kotły grzewcze wyprodukowane do 1 października 2017 
będzie można wprowadzić do obrotu do końca czerw-
ca 2018 roku. dotyczy paliw stałych, które są przeznaczo-
ne do użycia w gospodarstwach domowych oraz instala-
cjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż  
1 megawat. Nowe przepisy nie poprawią jakości powietrza 
w jednej chwili, potrzeba długofalowych rozwiązań, w tym 
termomodernizacji budynków. Z danych gus wynika, że  
w jednorodzinnych budynkach (łącznie ok. 5,2 mln) miesz-
ka większość Polaków – 90% mieszkańców wsi (3,3 mln  
domów) i 30% miast (1,7 mln domów). w okresie mrozów 
oznacza to ponad 5 mln kotłowni pracujących na pełnych 
obrotach i emitujących do atmosfery ogromne ilości tru-
jących pyłów. 22% budynków pochodzi sprzed ii wojny 
światowej, a blisko połowa z lat 1945-1988. Zużywają one 
odpowiednio trzy- i dwukrotnie więcej energii niż budyn-
ki z 2007 roku. większości mieszkańców nie stać jednak 
na ich modernizację. w resorcie rozwoju przygotowywa-
ny jest pakiet wsparcia dla najuboższych, m.in. w zakresie 
zakupu lepszej jakości paliwa, a także termomodernizacji. 
Kluczowe dla rozwiązania problemu czystości powietrza  
w Polsce jest stworzenie programu wsparcia dla remontów, 
zwłaszcza budynków jednorodzinnych, który rozwiązałby 
problem ubóstwa energetycznego. To istotne, zwłaszcza 
że według prognoz do 2050 roku 90% użytkowanych bu-
dynków będą to te, które już stoją.
Źródło: Newseria.pl
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W ofercie firmy immergas znajdują się pompy cie-
pła pozwalające zaspokoić zapotrzebowanie energe-
tyczne domów mieszkalnych, jak i większych obiektów 
przemysłowych. główne rodziny naszych urządzeń to:
• Magis Combo,
• Magis Pro,
• Audax Top.

Magis Combo – hybryda pompy ciepła 
i kotła kondensacyjnego

urządzenie to tzw. hybryda pompa ciepła powie-
trze/woda typu split zintegrowana z gazowym ko-
tłem kondensacyjnym. Ma możliwość ogrzewania, 
chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użyt-
kowej. system ten składa się z jednostki wewnętrz-
nej, która zawiera elementy kotła kondensacyjnego 
o mocy 27/24 kw (c.w.u./c.o.) zintegrowane z modu-
łem hydraulicznym powietrznej pompy ciepła, któ-
ra odpowiada za wymianę ciepła pomiędzy czynni-
kiem roboczym a instalacją grzewczą lub chłodzącą. 
urządzenie występuje w 2 wersjach: dwufunkcyjnej 
(Magis Combo), jednofunkcyjnej (Magis Combo Plus) 
z możliwością podłączenia zasobnika c.w.u.

rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne pozwa-
lają na pracę pompy ciepła do temperatury zewnętrz-
nej -20°C. urządzenie jest w stanie zasilić instalację 
czynnikiem o temperaturze 55°C (dla temp. powie-
trza zewnętrznego -10°C) lub 45°C (dla -20°C). Pom-
pa ciepła, dzięki zastosowaniu technologii inwen-
terowej, pozwala na modulację wytworzonej mocy 
grzewczej, umożliwiając pokrycie zapotrzebowania 

W obecnych czasach coraz większą uwagę zwraca się na stopień zanieczyszczenia 
środowiska naturalnego. Wysoki stopień zanieczyszczenia powietrza pochodzi 
z procesów spalania różnych typów paliw na potrzeby ogrzewania obiektów. 
Widok kłębów dymu z kominów domów, z których codziennie tony zanieczyszczeń 
trafiają do atmosfery, to obraz, który z roku na rok powoli zanika. Dzieje się tak za 
sprawą coraz częściej instalowanych urządzeń wykorzystujących OZE. Jednymi  
z najbardziej efektywnych i ekologicznych urządzeń do ogrzewania budynków  
i przygotowania c.w.u. są pompy ciepła typu powietrze-woda. 

Immergas: od hybrydy, 
poprzez splitową,  
do monobloku

Propozycje powietrznych pomp ciepła

kamil RoSa
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w porównaniu z innymi sposobami ogrzewania, pompy ciepła to jedne z najtańszych, a na pewno 
„najczystszych” metod 

Magis Combo

Typoszereg Magis Combo Plus 5/8/10 Magis Pro 5/8/10 ErP Audax Top 6/8/12/16/18/21 ErP
Moc grzewcza dla A7/W35 5,8/7,71/9,7 kW 5,8/7,71/9,8 kW 5,76/7,16/11,86/15/17,14/21,1 kW
COP 4,53/4,08/4,09 4,53/4,08/4,1 4,28/3,97/3,95/4,2/4,1/4,1
Klasa energetyczna  
na cele grzewcze A++ A+ lub A++ A lub A+

Moc chłodzenia dla A35/W18 6,03/7,58/7,58 kW 6,03/7,58/7,58 kW 7,04/7,84/13,54/16/19,83/25,81 kW
EER 3,61/3,77/3,77 3,61/3,77/3,77 3,7/3,99/3,66/3,81/3,87/3,8
Rodzaj sprężarki inwerterowa inwertorowa inwenterowa
Głośność – tryb grzania 
A7/W35 wg EN 12102 – EN 
14511 Lwo

62/66/66 dB(A) 62/66/66 dB(A) 62/64/67/68/71/74 dB(A)

Wymiary

jednostka 
zewnętrzna

880x638x310/
940x998x330/

940x998x330 mm

880x638x310/
940x998x330/

940x998x330 mm

908x821x326 lub 
1109x1579x535 mm

jednostka 
wewnętrzna 440x787x400 mm 440x760x250 mm -

Masa

jednostka 
zewnętrzna 52,5/82/82 kg 52,5/82/82 kg 61/69/104/116/190,9/199,4 kg

jednostka 
wewnętrzna 57,5 kg 37,5 kg -

Przybliżony koszt uzyskanego 1 kWh w zależności od rodzaju paliwa
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wania grzałki elektrycznej w jednostce wewnętrznej.
system Magis Pro szczególnie dobrze sprawdza się 
w nowym budownictwie o zwiększonej termoizola-
cyjności, ale zdaje również egzamin w już istnieją-
cych budynkach. 
użytkowników ceniących sobie kontrolę nad systemem 
ogrzewania domu z poziomu smartfona, ucieszy z pew-
nością fakt przystosowania Magis Pro, podobnie jak  
Magis Combo, do współpracy z aplikacją mobilną do-
minus. dzięki aplikacji użytkownik może zarządzać pra-
cą pompy ciepła z dowolnego miejsca w trybie on-line. 

Audax Top – monoblokowa 
pompa ciepła 

Trzecią z rodzin stanowią pompy ciepła Audax Top 
typu monoblok. Taka konstrukcja urządzenia po-
zwala na umieszczenie całości układu chłodniczego 
i hydraulicznego w jednej obudowie umieszczonej 
na zewnątrz. są to urządzenia, które ze względu na 
szeroką gamę oferowanych mocy grzewczych znaj-
dą zastosowanie nie tylko w domach mieszkalnych, 
lecz również w większych obiektach.
Pompy ciepła Audax Top pozwalają na pracę pompy 
ciepła do temperatury zewnętrznej -20°C. Maksymal-
na temperatura na zasilaniu z pompy ciepła wynosi 
60°C (do temperatury zewnętrznej -10°C) i 45°C (przy 
-20°C). urządzenie wyposażone zostało w technolo-
gię inwerterową oraz ma możliwość pracy w trybie 
ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń. 
w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzenia 
przy ujemnych wartościach temperatury za zewnątrz, 
należy wykonać układ z wymiennikiem płytowym 
wypełniony czynnikiem niezamarzającym (np. na 
bazie glikolu).na ciepło budynku. Zastosowany wewnątrz kocioł 

kondensacyjny uzupełnia braki mocy pompy ciepła 
spowodowane spadkiem temperatury powietrza ze-
wnętrznego. Zamontowany w instalacji zbiornik bu-
forowy zwiększający jej pojemność, gromadzi ener-
gię niezbędną do odszraniania pompy ciepła. w celu 
realizacji indywidualnej regulacji temperatury w po-

szczególnych strefach grzewczych, do automatyki 
pompy Magis Pro można podłączyć programowal-
ne sterowniki CAr V2.

Magis Pro – splitowa pompa ciepła

urządzeniem analogicznym do Magis Combo, ale bez 
kotła kondensacyjnego w jednostce wewnętrznej jest 
Magis Pro. w Magis Pro hydrauliczna część układu zo-
stała oddzielona od układu chłodniczego i umieszczo-
na w jednostce wewnętrznej. Jednostka wewnętrzna 
realizuje wymianę ciepła między jednostką zewnętrz-
ną (układ chłodniczy) a instalacją grzewczą. układ hy-
drauliczny nie jest narażony na zamarzanie, ponieważ 
w całości znajduje się w pomieszczeniu. rozwiązania 
konstrukcyjne i technologiczne pozwalają na pracę 
pompy ciepła do temperatury zewnętrznej -20°C. Mak-
symalna temperatura na zasilaniu z pompy ciepła wy-
nosi 55°C (do temperatury zewnętrznej -10°C) i 45°C 
(przy -20°C). dodatkowo istnieje możliwość zainstalo-

Według statystyk prowadzonych przez Pol-
ską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Cie-
pła (PORT PC) kolejny rok z rzędu odnotowano 
na rynku polskim wzrost sprzedaży pomp ciepła 
typu powietrze/woda. Liczba sprzedanych urzą-
dzeń w 2016 wyniosła ok. 5200 sztuk, a rynek  
w porównaniu do 2015 roku wzrósł o ok. 33%. 
Nic nie wskazuje na to, aby w kolejnych latach 
trend ten się zmienił. Nowoczesne pompy ciepła 
wykonane są w technologii zapewniającej naj-
niższy stosunek poboru energii elektrycznej do 
wyprodukowanej ilości ciepła, zachowując przy 
tym wysoką bezawaryjność urządzenia. Nic więc 
dziwnego, że z roku na rok liczba entuzjastów 
pomp ciepła stale rośnie.

iMMErgAs POLsKA sp. z o.o.
93-231 Łódź, ul. dostawcza 3a
tel. 42 649 36 00, faks 42 649 36 01
www.immergas.pl
biuro@immergas.pl

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl
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Magis Pro

Audax Top

Pobierz schemat kompletnej  
instalacji z Magis Combo

Pobierz przykład modernizacji 
istniejącego systemu za pomocą 
Magis Pro

Pobierz schemat instalacji 
wykorzystującej pompę ciepła  
Audax Top

widok 
panelu 
sterowania 
aplikacji 
dominus
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dzieje się z pompami ciepła w skrajnych warunkach 
pogodowych. w wyniku badań dokonano optymali-
zacji automatyki i uzyskano doskonałe efekty proce-
su rozmrażania, odprowadzania skroplin oraz pozio-

mu emisji hałasu (poziom ciśnienia akustycznego wg 
EN 11203 w odległości 2 m wynosi jedynie 39 dB(A).
w nowej pompie ciepła NiBE f2120 dokonano po raz 
pierwszy połączenia inwerterowo sterowanej sprę-

Rewolucja technologiczna

Przełom w technologii pomp ciepła zasilanych po-
wietrzem zewnętrznym nastąpił już kilka lat temu, 
kiedy firma NiBE wprowadziła na rynek modele NiBE 
f2030 oraz NiBE f2300, charakteryzujące się wyso-

ką wydajnością w ujemnym zakresie temperatury aż 
do -25°C. w zeszłym roku konstruktorzy NiBE pod-
jęli kolejne wyzwanie, jakim było zaprojektowanie 
wyjątkowej pompy ciepła powietrze/woda ze ste-
rowaniem inwerterowym, zapewniającej wysoką 
temperaturę zasilania, nawet gdy na zewnątrz pa-
nuje bardzo niska temperatura, o sprawności osią-
galnej do tej pory wyłącznie dla pomp gruntowych, 
a ponadto z możliwością aktywnego chłodzenia  
w okresie letnim.
w ten sposób powstał nowy model NiBE f2120  
(typoszereg 8, 12, 16, 20 kw), zaprojektowany dla 
użytkowników, wymagających od pomp ciepła efek-
tywnej pracy i utrzymania komfortowych warunków 
cieplnych, nawet w bardzo trudnych warunkach kli-
matycznych. 
Bardzo pomocne podczas projektowania typoszere-
gu f2120 było nowoczesne laboratorium NiBE, w któ-
rym wykonano szereg eksperymentów, badających 
parametry pracy nowej pompy, w zasymulowanych 
zmiennych warunkach klimatycznych. urządzenie 
było między innymi testowane podczas długotrwa-
łego działania powietrza o temperaturze -25°C, opa-
dów, a także upałów, aby zobaczyć, co tak naprawdę 

Najnowsza pompa ciepła NIBE F2120 jest dowodem na to, że rozwój tego segmentu 
rynku jest w dalszym ciągu bardzo dynamiczny. Nowy typoszereg NIBE F2120 
stanowi przełom w technologii powietrznych pomp ciepła, osiągając sezonowy 
współczynnik efektywności SCOP powyżej wartości 5,0! Ponadto charakteryzuje się 
niezwykle szerokim zakresem pracy, zapewniając maksymalnie 65°C na zasilaniu 
systemu grzewczego i aż 63°C gdy temperatura na zewnątrz spadnie do -25°C.  
Co więcej pompa ciepła jest w stanie osiągnąć to wszystko, pracując niezwykle 
cicho. Nazywamy to PRAWDZIWĄ REWOLUCJĄ W OGRZEWANIU domów.

NIBE F2120 – rewolucja w ogrzewaniu domów

Rodzaj pompy 
ciepła Ty pompy ciepła

Cena kat. netto PC 
ze sterownikiem + 
dolne źródło

SCOP wg 
ErP

Roczne zużycie 
energii przez PC + 
grzałka

Koszt 
eksploatacji 
(taryfa G12w)

Gruntowa NIBE F1145 26 700 zł +11 000 zł 5,0 2156 + 2 = 2177 kWh 1000 zł
Powietrzna 
monoblok NIBE F2120 29 000 zł 4,8 2534 + 154 = 2688 kWh 1250 zł

Powietrzna 
monoblok NIBE F2040 18 000 zł 4,4 3511+ 34 = 3565 kWh 1650 zł

Powietrzna split NIBE SPLIT 15 000 zł 4,4 3530 + 35 = 3565 kWh 1650 zł

Analiza ekonomiczna systemów NiBE zastosowanych do ogrzewania budynku o powierzchni  
ok. 130 m2 z ogrzewaniem podłogowym
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we pompy ciepła z wbudowaną funkcją chłodzenia 
NiBE sPLiT lub monobloki NiBE f2040 o modulowa-
nej mocy grzewczej do 8, 12 i 16 kw, które cieszą in-
westorów niską ceną. Nowe zestawy powietrznych 
pomp ciepła wprowadzonych do oferty firmy NiBE-
-BiAwAr można kupić już od 15 000 zł netto! 

Rewolucyjna intuicyjna automatyka

do powietrznych pomp ciepła NiBE dedykowany jest 
duży, kolorowy i niezwykle intuicyjny moduł stero-
wania sMO, który umożliwia podłączenie dodatko-
wych akcesoriów poszerzających funkcjonalność 
systemu. dzięki temu powietrzne pompy ciepła NiBE 
mają możliwość nie tylko ogrzewania, ale również 
chłodzenia, produkcji c.w.u, podłączenia rekupera-
tora NiBE Ers, licznika energii NiBE EMK, kilku obie-
gów grzewczych i kotła gazowego NiBE gBM w in-
stalacji hybrydowej. Oprócz połączenia pompy ciepła 
z systemem rekuperacji, NiBE ma również możliwość 
konfiguracji pracy pompy ciepła względem produk-
cji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej (za 
pomocą akcesorium NiBE EME). Kolejną zaletą NiBE 
jest darmowy zdalny monitoring całego systemu 
ogrzewania, c.w.u. i wentylacji budynku oraz możli-
wość sterowania pracą systemu poprzez witrynę  
nibeuplink.com. Natomiast dla użytkowników urzą-
dzeń mobilnych (telefony, tablety) została stworzona 
aplikacja NiBE uplink app umożliwiająca korzysta-
nie z systemu z jeszcze większą łatwością. Automa-
tyka umożliwia również programowanie czasowe, 
pozwalające na optymalizację pracy urządzenia 
względem tańszej taryfy elektrycznej. sterownik 
znacznie usprawnia również proces instalacji i póź-

niejszej obsługi serwisowej pomp ciepła NiBE. Au-
tomatycznie aktywowany program konfiguracji 
pompy w prosty i przyjemny sposób prowadzi in-
stalatora poprzez kolejne poziomy menu. w menu 
pomocy znajduje się wyjaśnienie wszystkich termi-
nów i poszczególnych funkcji. w połączeniu z mo-
dułem sterowania sMO lub kompaktową centralą 
wewnętrzną, pompa ciepła NiBE tworzy komplet-
ny ekologiczny i ekonomiczny system komfortu 
cieplnego w budynku, co czyni firmę NiBE jednym 
z liderów w branży grzewczej.

żarki z technologią EVi (wtrysk pary) i elektronicz-
nymi zaworami rozprężnymi, co zapewnia znaczą-
ce oszczędności energii oraz wyjątkowo cichą pracę. 
Technologia EVi powoduje obniżenie temperatury 
gorącego gazu, podczas gdy w tym samym czasie 
następuje wzrost wydajności grzewczej. dzięki temu 
urządzenie nawet podczas srogiej zimy jest w stanie 
przekazać do instalacji grzewczej czynnik o wyso-
kiej temperaturze, przy jednoczesnym zachowaniu 
wysokich wartości współczynnika sprawności. Przy 
wysokim zapotrzebowaniu na ciepło, istnieje możli-
wość podłączenia aż 8 jednostek w układzie kaska-

dowym, uzyskując wydajność grzewczą do 160 kw. 
są to istotne korzyści nie tylko dla użytkowników 
większych obiektów, ale również dla mieszkańców 
krajów o chłodnym klimacie, takich jak Polska. 

Rewolucja cenowa

w ofercie NiBE dostępne są również nieco mniej 
wyśrubowane i jednocześnie tańsze powietrzne 
pompy ciepła, których cena jest już porównywalna  
z konwencjonalnymi kotłami grzewczymi. Aktualnie 
najbardziej popularnym rozwiązaniem są inwertero-

NiBE-BiAwAr sp. z o.o. 
Al. Jana Pawła ii 57, 15-703 Białystok 
tel. 85 662 84 90, faks 85 662 84 09 
pompyciepla@biawar.com.pl
www.nibe.pl
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Typoszereg NIBE F2120 NIBE F2040 NIBE SPLIT - AMS
Moc grzewcza dla A7/W35 do 16,1 kW do 15,8 kW do 15,8 kW
COP 5,11 4,85 4,85
Klasa energetyczna 
na cele grzewcze

A++ (A+++, w zestawie  
ze sterownikiem)

A++ (A+++, w zestawie 
ze sterownikiem)

A++ (A+++, w zestawie
 ze sterownikiem)

Moc chłodzenia dla A35/W18 5,62 kW 10,66 kW 11,82 kW
EER 2,54 3,12 3,47
Rodzaj sprężarki Scroll Twin Rotary Twin Rotary
Głośność – tryb grzania (A7/
W35) wg EN 12102 – Lwa 53 dB(A) 61 dB(A) 58 dB(A)

Wymiary 1280x612x1130 mm 1145x452x1450 mm 1300x370x970 mm
Masa 183 kg 135 kg 105 kg

Obejrzyj film prezentujący nową 
powietrzną pompę ciepła NIBE F2120

sterownik NiBE sMO 40 do powietrznych 
pomp ciepła NiBE sPLiT, f2040 i f2120

http://www.instalreporter.pl
https://www.nibeuplink.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nibeuplink.android
https://www.youtube.com/watch?v=a8hC5j7LhnY
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-woda PuhZ-shw zwany Zubadan, co po japońsku ozna-
cza „super grzanie”. Najważniejszą cechą tych jednostek 
jest ich temperaturowy zakres pracy w trybie grzania. 
Parametry te idealnie wpisują się w polski klimat, gdzie  

w najchłodniejszej ze stref tem-
peratura projektowa wynosi 
-24°C. dla osób z branży kli-
matyzacyjnej, czy grzewczej 
informacje te są już doskona-
le znane, ponieważ pierwsze 
urządzenia Zubadan pojawiły 
się w Polsce blisko 10 lat temu. 
sama technologia jest jeszcze 
starsza, ponieważ pierwsze 
urządzenia opuściły linie pro-

dukcyjną już w 2005 roku. Początkowo stworzone zo-
stały dla regionu północnej Japonii, gdzie temperatura 
w mieście hakkaido dochodziła do -20°C, następnie za-
częto eksportować je do Europy jako jednostki Zubadan 
oraz Ameryki Północnej jako urządzenia hyper-heating. 

Praca Zubadan w niskiej temperaturze

Jednym z najczęściej zadawanych pytań jest: jak to 
możliwe, że te jednostki pracują do tak niskich warto-
ści temperatury? Otóż odpowiedzialne za to jest ser-
ce układu chłodniczego –sprężarka. w tym przypad-
ku jest to sprężarka typu scroll z technologią flash 
injection, czyli wtryskiem. 
dlaczego zastosowano taki rodzaj sprężarki? głów-

Skąd pochodzi technologia, która umożliwia po-
bieranie ciepła z otoczenia do temperatury zewnętrz-
nej -28°C, a następnie przetransportowanie go do 
ogrzewanego budynku? Czy następują tu zjawiska wbrew 
ogólnie panującym zasadom ter-
modynamiki? A może wykorzy-
stywane są inne, niż do tej pory 
znane prawa? Najprościej było-
by zadać te pytania Clausiusowi, 
współtwórcy zasad termodyna-
miki bądź Lindemu, twórcy 
pierwszej chłodziarki sprężarko-
wej, ale niestety w przypadku 
obydwu Panów spóźniliśmy się 
przynajmniej o 83 lata. 

Czym jest technologia Zubadan? 

w typoszeregu urządzeń split Mitsubishi Electric znajdu-
je się model urządzenia zewnętrznego typu powietrze-

Stopień zanieczyszczenia powietrza jest tematem dyskusji publicznej już od wielu lat zarówno  
w Polsce, jak i na świecie. Przekraczający wszelkie dopuszczalne normy stopień zanieczyszczenia 
powietrza, jaki występuje w Polsce, szczególnie w okresie grzewczym, nie jest jednak sytuacją 
nieodwracalną. Zastosowanie technologii sprzyjających ograniczaniu emisji zanieczyszczeń jest 
jedną z odpowiedzi na tę sytuację. W naszym klimacie idealną odpowiedzią wydaje się zastosowanie 
pomp ciepła ZUBADAN produkowanych przez Mitsubishi Electric. Wbrew często słyszanym opiniom, 
mówiącym, że tego typu urządzenia nie są w stanie sprostać wymogom panującego w naszym 
regionie klimatu, pompy ciepła radzą sobie w takiej temperaturze doskonale.

Pompy ciepła ZUBADAN 
w walce ze smogiem

PIotr JabłońskI

Moduły wewnętrzne do pomp ciepła Mitsubishi 
Electric – z zasobnikiem c.w.u. i bez zasobnika c.w.u.

urządzenie zewnętrzne Zubadan

Technologia, w którą 
wyposażone są te 
urządzania, gwarantuje pracę 
do -28°C na zewnątrz oraz 
stuprocentową wydajnością 
nominalną przy temperaturze 
zewnętrznej -15°C.

http://www.instalreporter.pl
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pła od przepływającej przez wymiennik cieczy, czy-
li zmniejszenie jej entalpii. w wyniku tego następuje 
zwiększenie wydajności chłodniczej, czyli zdolności 
do pobierania ciepła z otoczenia. 
Tak jak wspominałem, przy urządzeniu typu stan-
dard wraz ze spadkiem temperatury zmienia się gę-
stość czynnika, a co za tym idzie, zmienia się stru-
mień masy. Co daje wtrysk pary mokrej? wtrysk 
czynnika eliminuje to zjawisko oraz obniża tempe-
raturę tłoczenia, zapewniając stałą wydajność oraz 
możliwość pracy w niskiej temperaturze zewnętrz-
nej, ale czy to takie proste? Nie do końca… Cała ta-
jemnica tkwi w rodzaju wtryskiwanego czynnika. 
Producenci ze względów bezpieczeństwa realizują 
wtrysk czynnika w postaci pary suchej, gdzie x = 1, 
ale jeśli spojrzymy na wykres czynnika r410A, zoba-
czymy, że para sucha ma kilkadziesiąt razy mniejszą 
gęstość niż para mokra, co w konsekwencji może nie 
wystarczyć do obniżenia temperatury tłoczenia. wy-
stępują również sprężarki z wtryskiem „cieczy”, gdzie 

do komory sprężania zostaje podana para mokra  
o stopniu suchości x = 0,2. wtrysk pary o takich pa-
rametrach powoduje znaczne obniżenie temperatu-
ry tłoczenia, co w konsekwencji może doprowadzić 
do sytuacji, w której końcowa temperatura tłoczenia 
znajdzie się poza obszarem pracy suchej przegrza-
nej i spowoduje spadek temp. zasilania skraplacza. 
Kolejną rzeczą zasługującą na uwagę jest fakt, iż urzą-
dzenia ZuBAdAN mają przegrzewacz pary zamiast 
akumulatora czynnika chłodniczego. w procesie od-
szraniania pozwala to na szybkie osiągnięcie wyso-
kiej temperatury tłoczenia, a co za tym idzie skraca 
czas odszraniania do 2 min. Możliwość zastosowa-
nia takiego rozwiązania wynika ze sposobu regula-
cji układu chłodniczego. regulacja ta odbywa się za 
pomocą trzech zaworów rozprężnych, które decy-
dują o przegrzaniu par oraz dochłodzeniu cieczy 
czynnika. Jest to optymalne rozwiązanie, które czy-
ni te urządzenia idealnymi do zastosowań w syste-
mach ATA lub ATw jako jedyne źródła ciepła.

nym problemem dla powietrznych pomp ciepła jest 
niska temperatura dolnego źródła ciepła w okresie 
zimowym. standardowe urządzenia charakteryzu-
ją się spadkiem wydajności już od temperatury ze-
wnętrznej 5°C i przy temp. zewnętrznej rzędu -25 °C  

dysponują 55% znamionowej mocy grzewczej. wynika 
to z faktu, iż ciśnienie parowania czynnika przy tempe-
raturze zewnętrznej -28°C wynosi 2,9 bar, a temperatura 
parowania będzie wynosić -30°C, ponieważ w celu po-
brania energii musi występować różnica temperatury. 
Przeprowadzając analizę pracy standardowej jed-
nostki oraz jednostki Zubadan o nominalnych mo-
cach 14 kw należy odwołać się do lewobieżnego 
obiegu Lindego. Pompy ciepła wyposażone są w sprę-
żarki ANB33fNCMT oraz ANB33fJLMT – z wtryskiem.  
dla obliczeń przyjmuje oznaczenia: iNV – standard, fNJ 
– ZuBAdAN. Jednostka typu iNV w temp. otoczenia 
7°C dysponuje strumieniem masowym miNV = 245 kg/h,  
zaś w temp. otoczenia -28°C miNV = 65 kg/h. spowo-
dowane jest to zmianą gęstości czynnika z 31,6 kg/m3  
do 10,6 kg/m3. Mając wartości entalpii h1, h2, h3,4  
możemy obliczyć moce, jakimi dysponują te urządze-
nia w danej temperaturze i tak dla 7°C na zewnątrz 
h1 = 423 , h2 = 475, h3,4 = 265 kJ/kg. wydajność grzew-
czą urządzenia otrzymujemy ze wzoru:

𝑄𝑄 = 𝑚𝑚˙ 𝑥𝑥(ℎ2 − ℎ1)
3600 = 14,2𝑘𝑘𝑘𝑘

 
dla temp. -28°C na zewnątrz h1’ = 417, h2’ = 510, h3,4’ = 
265 kJ/kg. wydajność grzewcza wynosi Q = 4,4 kw. 
Jak widzimy, wydajność spada do 30%. Przy tak 
skrajnie niskich wartościach temperatury zbliżamy 
się do temperatury tłoczenia rzędu 120°C, która jest 
niebezpieczna dla oleju i może powodować jego roz-
pad. dodatkowo urządzenia wyposażone są w czuj-
niki temperatury płaszcza sprężarki niepozwalające 
na przekraczanie temperatury powyżej 110°C. 
w przypadku urządzeń typu Zubadan ich technolo-
gia utrzymuje stałą wydajność od 5 do -15°C. dzieje 
się tak, ponieważ urządzenie ma sprężarkę z bezpo-
średnim wtryskiem mokrych par czynnika do komo-
ry scrolla. stopień suchości pary regulowany jest 
przez elektroniczny zawór rozprężny w zakresie do 
x = 0,2 do x = 1. dodatkowo urządzenie wyposażone 
jest w wymiennik typu hiC, gdzie czynnik chłodniczy 
wstępnie odparowuje, by później trafić do komory 
sprężania. Efektem tej przemiany jest pobranie cie-

Mitsubishi Electric B.V. 
Oddział w Polsce (sp. z o.o.)
LEs (Living Environment systems)
ul. Łopuszańska 38C, 02-232 warszawa
kontakt-les@mpl.mee.com, 
www.mitsubishi-les.com
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Typoszereg PUHZ-SHW140YHA PUHZ-SW75YAA PUHZ-SW100YAA
Moc grzewcza dla A7/W35 6,12 kW 4,20 kW 5,20 kW
COP 4,79 4,70 4,55
Klasa energetyczna na cele grzewcze A++ A++ A++
Moc chłodzenia dla A35/W18 12,50 kW 7,1 kW 10,0 kW
EER 4,26 4,43 4,35
Rodzaj sprężarki inwerterowa inwerterowa inwerterowa
Głośność – tryb grzania A7W35 wg EN 
12102 – EN 14511 Lwo 70 dB(A) 58 dB(A) 60 dB(A)

Wymiary
jednostka wewnętrzna 1600x680x595 mm 800x360x530 mm 800x360x530 mm
jednostka zewnętrzna 1350x330+30x950 mm 1020x480x1050 mm 1020x480x1050 mm

Masa
jednostka wewnętrzna 110 kg 49 kg 49 kg
jednostka zewnętrzna 134 kg 104 kg 126 kg

Lewobieżny obieg Lindego w układzie ciśnienie-entalpia 
standardowej jednostki zewnętrznej podczas pracy 
urządzenia w temperaturze zewnętrznej 7°C (linia zielona)  
i -28°C (linia czerwona)

wykres w układzie ciśnienie-entalpia z trzystopniową 
regulacją zaworami LEV, które regulują stopień 
przegrzania par i dochłodzenia cieczy

http://www.instalreporter.pl
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możliwie najmniejszych rozmiarów, a wszystkie przy-
łącza ukryte w obudowie. Ponadto jednostka została 
zaprojektowana na wzór urządzeń Agd, charaktery-
zuje ją proste i eleganckie wzornictwo, dzięki cze-
mu z powodzeniem można ją zainstalować nie tylko  
w garażu, ale również w kuchni czy łazience.
Pompy ciepła Panasonic All-in-One dostępne są  
w ramach serii T-CAP i high Performance. Ta pierw-
sza została stworzona do pracy w niskich tempe-
raturach zewnętrznych – skrót T-CAP od Total Ca-
pacity oznacza, że urządzenia z tej serii są zdolne 
utrzymać wydajność nominalną nawet przy tem-
peraturze -15°C bez konieczności wspomagania 
grzałką elektryczną. 

Sterowanie dwustrefowe

Tymczasem pompy z serii high Performance osiąga-
ją najwyższe wskaźniki efektywności energetycznej. 
są optymalnym wariantem dla domu wyposażone-
go w grzejniki niskotemperaturowe lub ogrzewanie 
podłogowe. Modele 3 i 5 kw charakteryzuje najwyż-
sza klasa energetyczna A+++ (zgodnie z przyszłymi 
normami, które wejdą w życie w sierpniu 2019 r.),  
a także wysoki współczynnik COP (równy 5 w przy-
padku modelu o mocy 3 kw).
Nowością w ramach pomp Aquarea All-in-One high 
Performance jest wbudowany zestaw dwustrefo-
wy. dzięki niemu urządzenie może zapewnić ogrze-

Aquarea All-in-One to pompy zaprojektowane 
z myślą zarówno o wygodzie użytkownika końcowe-
go, jak i instalatora. Modele w jednej obudowie inte-
grują moduł hydrauliczny do podgrzewania wody, 
185-litrowy zbiornik c.w.u. oraz podstawowe elemen-
ty instalacji hydraulicznej. dzięki temu ich montaż 
jest stosunkowo prosty, co ogranicza czas i koszty 
instalacji. dodatkowo orurowanie i wszystkie złącza 

elektryczne są umieszczone z przodu jednostki, aby 
ułatwić do nich dostęp zarówno w czasie montażu, 
jak i konserwacji.

Więcej w jednym miejscu

Z myślą o estetyce i wygodzie użytkowników kon-
strukcja pompy All-in-One została ograniczona do 

Pompy ciepła Panasonic All-in-One to idealne rozwiązanie zarówno dla nowych,  
jak i modernizowanych domów. Są bardzo proste w instalacji, a dzięki zwartej 
konstrukcji nie zajmują dużo miejsca. Linia obejmuje jednostki od 3 do 16 kW 
zapewniające wysoką wydajność i sprawność nawet w temperaturach rzędu -15°C.

All-in-One dla domu 
energooszczędnego

Powietrzne pompy ciepła Panasonic

Typoszereg

Panasonic Aquarea  
All-in-One generacji H, 

seria High Performance  
KIT-ADC07HE5

Panasonic Aquarea  
All-in-One generacji H, 

seria High Performance  
KIT-ADC12HE5

Panasonic Aquarea  
All-in-One generacji H, 

seria T-CAP  
KIT-AXC9HE8

Moc grzewcza dla A7W35 7 kW 12 kW 9 kW
COP 4,46 4,74 4,84
Klasa energetyczna na cele 
grzewcze A++ A++ A++

Moc chłodzenia dla A35W18 6 kW 10 kW 7 kW
EER dla A35W7 2,63 2,81 3,17
Rodzaj sprężarki inwerterowa inwerterowa inwerterowa
Głośność – tryb grzania A7W35 
wg EN 12102 – EN 14511 Lwo

28 dB(A) dla jednostki 
wewnętrznej

33 dB(A) dla jednostki 
wewnętrznej

33 dB(A) dla jednostki 
wewnętrznej

Wymiary 1800x600x720 mm (jednostka wewnętrzna)
Masa 124 kg 124 kg 126 kg

http://www.instalreporter.pl
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wanie grzejnikowe i 
podłogowe jedno-
cześnie, przy czym 
dla obu obwodów 
możliwe są różne 
nastawy temperatu-
ry wody grzewczej. 
w efekcie jednost-
ka, w odróżnieniu 
od podstawowego 
rozwiązania, nie wy-
maga wykorzystania 
zbiornika buforowe-
go i dodatkowego 
zestawu dwustrefo-
wego. Jednocześnie 
zachowuje kompak-
towe wymiary. Mo-
del ten jest dostępny  
w wariantach od 3 do 
9 kw i ma klasę efek-
tywności energetycz-
nej A++.

Łatwa obsługa

Zaletą pomp ciepła 
Aquarea są zaawansowane możliwości sterowania. 
Jednostka wewnętrzna jest wyposażona w indywi-
dualny sterownik z pełnopunktowym, podświetla-
nym wyświetlaczem o przekątnej 3,5 cala. Panel ten 
wraz w wbudowanym czujnikiem temperatury moż-
na odłączyć od urządzenia, a następnie zamontować  

w dowolnym pomieszczeniu w odległości do 50 m od 
jednostki. Eliminuje to potrzebę instalacji termostatu.
sterownik dostarcza między innymi informacji o ak-
tualnej temperaturze pomieszczenia, ciepłej wody  
i temperaturze panującej na zewnątrz. Zapewnia do-
stęp do takich parametrów, jak współczynnik COP, 
zużycie energii oraz generowana moc grzewcza.  
do jego podstawowych funkcji należą też program 
czasowy, funkcja QuiET umożliwiająca okresową pra-
cę z obniżaniem hałasu, automatyczne przełączanie 
trybów ogrzewania i chłodzenia, automatyczna re-
gulacja wydajności ze względu na temperaturę pa-
nującą w pomieszczeniu, a także możliwość konfi-
guracji trybu wakacyjnego czy też suszenia betonu. 

Aquarea Smart Cloud

Co ważne, indywidualny sterownik pompy ciepła 
może być zintegrowany z funkcją Aquarea smart Clo-
ud, która umożliwia kontrolowanie pracy jednostki 
z dowolnego miejsca na świecie za pomocą smart-
fonu, tabletu bądź komputera. Narzędzie to pozwa-
la zdalnie zarządzać wszystkimi parametrami zwią-
zanymi z ogrzewaniem i c.w.u. Oferuje między 
innymi monitoring zużycia energii, powiadomienia 
o usterkach oraz ostrzeżenia o możliwej awarii.  
dodatkowo w 2018 r. usługa Aquarea smart Cloud 
zostanie poszerzona o nowe funkcje, które umożli-
wią pełną zdalną konserwację systemu Aquarea. 
dzięki temu specjaliści ds. serwisu będą mogli pro-
wadzić działania z zakresu konserwacji zapobiegaw-
czej i precyzyjnie regulować ustawienia systemu,  
a także usuwać występujące usterki.

Panasonic Marketing Europe gmbh
Oddział w Polsce
ul. wołoska 9a, 02-583 warszawa
AirCon_warsaw@eu.panasonic.com
www.aircon.panasonic.pl
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Porozumienie kominiarskie

Środowisko kominiarskie z całego kraju, uczestnicząc 
w i Konferencji Kominiarskiej – „Ekologia i bezpieczeń-
stwo w trakcie sezonu grzewczego – walka z niską emi-
sją” w rybniku w dniu 14.09.2017 r. postanowiło zawrzeć 
„Porozumienie kominiarskie”.

Sygnatariuszami Porozumienia są:
• Korporacja Mistrzów Kominiarskich Województwa Ślą-
skiego – prezes Antoni Jagsz
• Krajowa Izba Kominiarzy – prezes Marcin Ziombski
• Beskidzki Cech Kominiarzy – prezes Józef Waszek
• Korporacja Kominiarzy Polskich Oddział Katowice – 
prezes rafał dydak
• Stowarzyszenie Kominy Polskie – prezes Piotr Cembala

współpraca stron będzie realizowana na kilku płaszczy-
znach m.in.: podnoszenia wiedzy empirycznej, kształ-
cenia praktycznego i teoretycznego; wspólnych przed-
sięwzięć w postaci organizacji konferencji, działalności 
wydawniczej, działań promocyjnych oraz współdziała-

nia w zakresie rozpowszechniania bezpiecznych roz-
wiązań technicznych odprowadzania spalin i systemów 
wentylacyjnych określonych w polskim prawie, przepi-
sach, normach i tradycji budowlanej.

Informacje o najnowszych naborach  
w programach NFOŚiGW

NfOŚigw na swoim portalu opublikował informację (stan 
na dzień 10.10.2017 r.) o naborach wniosków w ramach:
- Programów priorytetowych NfOŚigw;
- Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko 
2014-2020;
- Mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru go-
spodarczego/Norweskiego Mechanizmu finansowego.
Znalazły się tam informacje o terminach naborów wnio-
sków w programach m.in. Lemur, Bocian, sokół oraz 
programach związanych ze zmniejszeniem emisyjno-

ści gospodarki, czyli wspieraniem wytwarzania i dys-
trybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 
czy wspieraniem efektywności energetycznej w budyn-
kach, w tym w sektorze mieszkaniowym i publicznym,  
a także promowaniem wykorzystywania wysokospraw-
nej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu  
o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe. 
Planowana data rozpoczęcia naboru wielu z tych wnio-
sków to koniec października.
Więcej

http://www.instalreporter.pl
http://www.nfosigw.gov.pl/nabor-wnioskow/art,239,informacja-o-naborach-wnioskow-w-roku-2017.html
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trze zastosowany układ pozwala zoptymalizować 
i bardziej efektywnie chłodzić inwerter. strumień 
przepływu czynnika chłodzącego jest kontrolowa-
ny i regulowany przez specjalny zawór, co sprawia, 
że chłodzenie realizowane jest tylko wtedy, kiedy 
jest konieczne. dodatkowo odprowadzane z inwer-
tera ciepło jest przekazywane do systemu ogrzewa-
nia, a nie bezpowrotnie „wyrzucane” do środowiska. 
ABC design – Anti-Block-Condensate – uniemożli-
wia zablokowanie odpływu kondensatu, powstają-
cego podczas rozmrażania pompy ciepła i tym sa-
mym zamrożenie parownika. w dolnej płycie pompy 
ciepła obszar parownika jest otwarty. 
Monoblokowa konstrukcja urządzenia zapewnia, że 
układ termodynamiczny jest hermetyczny, co z kolei 

sprawia, że montaż pompy ciepła sprowadza się do wy-
konania prostych podłączeń hydraulicznych i elektrycz-
nych bez konieczności posiadania specjalistycznych 
certyfikatów i uprawnień do obsługi obiegów chłodni-
czych. Należy również pamiętać, że zgodnie z obowią-
zującymi przepisami f-gazowymi urządzenia o ekwiwa-
lencie CO2 równym co najmniej 10 t CO2 muszą zostać 
poddane corocznej próbie szczelności. Pompy ciepła 
wPL classic nie podlegają temu obowiązkowi, ponie-
waż ilość czynnika chłodniczego jest poniżej tego limitu.

Sterowanie
do sterowania pracą pompy ciepła wykorzystywa-
ny jest nowoczesny regulator wPMw 3. regulator od-
powiedzialny jest za sterowanie pracą pompy ciepła, 

Technologiczne nowości w WPL Classic
Zastosowanie technologii inwerterowej powoduje, że 
pompa ciepła sterowana jest zależnie od aktualne-
go zapotrzebowania na ciepło (płynnie regulowana 
wydajność poprzez zmianę prędkości pracy sprężar-
ki oraz wentylatora), co zapewnia wysoką wydajność 
systemu i znaczne zmniejszenie zużycia energii elek-
trycznej. Potwierdzają to uzyskane wysokie wartości 
współczynników efektywności sezonowej sPf. sPf 
jest najbardziej obiektywnym parametrem, określa-
jącym efektywność pompy ciepła. Jest on liczony 
jako stosunek wyprodukowanego w trakcie roku cie-
pła do energii elektrycznej zużytej w analogicznym 
okresie. uwzględnia więc zmieniającą się tempera-

turę: zewnętrzną, wody grzewczej i dolnego źródła.
Technologia inwerterowa to nie tylko rozwiązanie 
bardziej energooszczędne, ale także bardziej kom-
fortowe – zmniejsza emisję hałasu w okresach przej-
ściowych (w czasie wiosny i jesieni). wentylator i sprę-
żarka działają z mniejszą mocą i są w związku z tym 
jeszcze bardziej ciche niż zwykle.
wysoka wydajność i efektywność – COP do 3,97 przy 
A2/w35 wg EN 14511 – pomp ciepła serii wPL classic 
to efekt zastosowania najnowocześniejszych tech-
nologii i rozwiązań inżynierskich. 
i-COOL Technology – inteligentne chłodzenie inwer-
tera – odbywa się poprzez układ hydrauliczny pom-
py ciepła. w porównaniu z chłodzeniem przez powie-

Pompy ciepła serii WPL classic produkowane są przez koncern Stiebel Eltron od 2016 
roku. Po ponad roku testów i badań w różnych warunkach klimatycznych – testy m.in. 
w Niemczech, Szwajcarii, Francji oraz w Polsce (woj. pomorskie i podlaskie) – w 2017 
na rynki europejskie wprowadzono finalną wersję pompy ciepła WPL 07/09/17 ACS 
classic. Dzięki zaawansowanej technologii, licznym certyfikatom potwierdzającym 
jakość, efektywność i bezawaryjność oraz atrakcyjnemu designowi nowe pompy 
bardzo szybko trafiły w gusta firm instalatorskich i użytkowników końcowych.

Pompa ciepła WPL 17 ACS Classic 
Nowość Stiebel Eltron

WPL classic to monoblokowa, inwertero-
wa pompa ciepła typu powietrze/woda, któ-
ra w kompaktowej obudowie oferuje aż trzy 
funkcje: ogrzewanie, chłodzenie pomiesz-
czeń oraz podgrzewanie wody użytkowej. 
Występuje w 3 wariantach mocy: 3,2; 4,06  
i 7,8 kW dla A-7/W35 wg EN 14511. W regular-
nej sprzedaży jest najmocniejsza jednostka, 
mniejsze pompy dostępne są na zamówienie.

Typoszereg WPL 07 ACS classic WPL 09 ACS classic WPL 17 ACS classic
Moc grzewcza dla A7/W35 (min./maks.) 2,00/4,50 kW 2,27/5,29 kW 5,48/8,50 kW
COP 4,54 4,54 4,76
Klasa energetyczna na cele grzewcze A+/A++ A+/A++ A+/A++ 
Moc chłodzenia dla A35/W18 2 kW 3 kW 6 kW
Poziom mocy akustycznej (EN 12102) 52 dB(A) 52 dB(A) 57 dB(A)
Wymiary 740x1022x524 mm 812x1152x524 mm
Masa 62 kg 91 kg

http://www.instalreporter.pl
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strychu pozwala z kolei na takie zaprogramowanie 
programu wygrzewania, aby proces ten przebiegał 
w sposób prawidłowy i kontrolowany – dostępnych 
jest łącznie 6 parametrów programu wygrzewania.
Pompy ciepła wPL classic umożliwiają w okresie let-
nim również efektywne chłodzenie budynku. do chło-
dzenia pomieszczeń obieg w obwodzie pompy ciepła 
zostaje odwrócony. Energia cieplna jest pobierana 
z wody grzewczej poprzez parownik (w trybie grza-
nia skraplacz) i oddawana poprzez skraplacz (w try-
bie grzania parownik) do otaczającego powietrza. 
Zastosowanie elektronicznego zaworu rozprężne-
go, z własną regulacją i sterowaniem za pomocą we-
wnętrznego sterownika pompy ciepła (iws), zapewnia 
odpowiednie przegrzanie par czynnika przy zmien-
nych warunkach odparowania, zmianie temperatury 
powietrza, co w konsekwencji wpływa na poprawę 
współczynnika COP. szeroki rozstaw płytek parow-
nika zapewnia niski opór powietrza i w połączeniu  
z modulującym wentylatorem w jednostce zewnętrz-
nej zapewnia bardzo niski poziom mocy akustycznej. 

Certyfikaty
Pompy ciepła wPL classic mają certyfikat Keymark, 
który jest uzupełnieniem niedawno wprowadzonego 
systemu etykietowania – systemu etykiet efektywno-
ści energetycznej ErP. decydując się na urządzenia  
z certyfikatem Keymark, wybieramy produkty, które: 
– przeszły szereg testów wydajności przeprowadzo-
nych przez zewnętrzne jednostki testujące, w opar-
ciu o EN 14511, EN 15879 i EN 16147,
– przeszły Zakładową Kontrolę Produkcji,
– podlegają regularnemu nadzorowi certyfikowa-
nych produktów w zakresie produkcji i kontroli za-
rządzania jakością.

regulację parametrów dwóch obiegów grzewczych: 
obiegu bezpośredniego oraz obiegu z zaworem mie-
szającym, z możliwością przypisania oddzielnych krzy-
wych grzewczych i tygodniowych programów cza-
sowych dla wszystkich obiegów grzewczych i c.w.u. 

rozbudowane funkcje regulatora pozwalają na odpo-
wiednie skonfigurowanie parametrów pracy pompy 
ciepła i sytemu grzewczego/chłodniczego dla kon-
kretnego obiektu, uwzględniając np. typ budynku – 
zdolność akumulacji ciepła. funkcja wygrzewania ja-
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stiebel Eltron-Polska sp. z o.o.
ul. działkowa 2, 02-234 warszawa
tel. 22 609 20 30, faks 22 609 20 29
www.stiebel-eltron.pl

Kompletne zestawy 

Pompy ciepła serii wPL classic oferowane są  
w czterech zestawach WPL 17 ACS plus Set 1  
i Set 2 oraz WPL 17 ACS plus Set 1 S i Set 2 S. 
w skład zestawów, oprócz pompy ciepła wPL 17 
ACs classic wchodzą: moduł hydrauliczny hM-
-Trend / hMs-Trend oraz odpowiednio zasob-
nik c.w.u. lub zasobnik c.w.u. i zbiornik buforowy 
c.o.. wysoki stopień zintegrowania głównych ele-
mentów systemu gwarantuje krótki czas monta-
żu oraz eliminuje ryzyko powstawania ewentual-
nych błędów montażowych. 
HM Trend/HMS Trend – wiszący, wewnętrzny mo-
duł hydrauliczny. w module wbudowano m.in.: re-
gulator wPM3, zawór przełączający, elektroniczną 

pompę obiegową układu c.o./c.w.u., wielostopnio-
wą grzałkę elektryczną mocy maks. 8,8 kw (5,9 kw 
przy hMs Trend), zawór bezpieczeństwa oraz na-
czynie przeponowe układu c.o. 24 l. 
SBB 200 WP classic – stojący zbiornik c.w.u. 183 l,  
specjalnie skonstruowany i przygotowany do 
współpracy z inwerterowymi pompami ciepła 
wPL classic. gwarantuje efektywne i komfortowe 
podgrzewanie c.w.u., a izolacja cieplna gr. 55 mm  
zapewnia minimalne straty ciepła. Zasobnik wyko-
nany ze stali, pokryty od wewnątrz specjalną ema-
lią oraz zabezpieczony anodą ochronną. 
SBP 100 classic – stojący zbiornik buforowy 100 l  
do hydraulicznego rozdzielenia instalacji źródła 

ciepła od instalacji c.o. oraz zapewnienia beza-
waryjnej pracy systemu grzewczego. Ocieplony 
wysokiej jakości pianką izolacyjną zapewnia mi-
nimalne straty ciepła. Przyłącza hydrauliczne wy-
prowadzone są od góry. Zbiornik buforowy sBP 
100 classic nadaje się do stosowania przy syste-
mach chłodzenia.

Zestawy z pompami ciepła wPL classic objęte są 
pełną, 3-letnią gwarancją, podczas której nie jest 
wymagane wykonywanie odpłatnych przeglądów 
gwarancyjnych. Pierwsze uruchomienie pompy 
ciepła jest bezpłatne. istnieje możliwość wydłu-
żenia gwarancji do 5 lat.

wPL 17 ACs plus set 1 wPL 17 ACs plus set 2

http://www.instalreporter.pl
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Seria BWL-1

Pompy ciepła powietrze-woda firmy wolf oferowane 
są w wielu wariantach o zakresach mocy od 8 do 14 kw.  

Pompy ciepła BwL-1 mogą być instalowane zarów-
no wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. 
Zastosowanie sprężarki typu scroll i promieniowego, 
sterowanego bezstopniowo wentylatora oraz elek-
tronicznie regulowanego miękkiego startu powodu-
je, że uruchomienie i praca urządzenia odbywa się 
praktycznie bezgłośnie.
współczynnik COP dla parametrów A7/w35 dla pomp 
BwL-1 osiąga – wydawałoby się – nieosiągalną dla 
powietrznych pomp ciepła wartość wynoszącą 4,5 
(wg EN 255). 
Z kolei zastosowanie parownika o bardzo dużej po-
wierzchni czynnej w znacznej mierze ograniczyło 
oszranianie, co pozwala na pracę sprężarki nawet 
przy -25°C i maksymalną temperaturę na zasilaniu 
(bez udziału grzałek) 63°C. Taka temperatura za-
pewnia wysoki komfort cieplny pomieszczeń, także 
tych wyposażonych w ogrzewanie grzejnikowe. Moc 
wbudowanej grzałki elektrycznej może być regulo-
wana w zakresie 1-6 kw. Możliwa jest praca szczy-
towa, jak również realizacja funkcji pracy awaryjnej 
oraz suszenia jastrychu. Kanał wylotowy powietrza, 
w przypadku lokalizacji pompy ciepła wewnątrz bu-
dynku, może być zamontowany z lewej lub prawej 
strony urządzenia. Możliwa jest dostawa elastycz-

Producenci prześcigają się w tworzeniu ultranowoczesnych urządzeń, które  
będą niezwykle wydajne i energooszczędne, a także nie będą emitowały do 
atmosfery szkodliwego CO2. Doskonałym przykładem ekologicznych produktów  
są wysokoefektywne pompy ciepła firmy Wolf. Pompy ciepła powietrze-woda  
z serii BWL-1, BWL-1S, BWL-1SB marki Wolf, charakteryzują się jednymi  
z najlepszych parametrów wśród tego typu urządzeń na rynku.

Powietrzne pompy ciepła Wolf
Ekologia, energooszczędność, efektywność

Do współpracy z pompami oferowa-
ny jest sterownik WPM-1. Sterownik 
informuje użytkownika o wszystkich 
parametrach roboczych pracy urzą-
dzenia. Dzięki standardowemu wy-
posażeniu w licznik ciepła, pozwala 
także na monitoring współczynnika 
COP oraz SPF. WPM-1 może w stan-
dardzie realizować m.in. takie funk-
cje, jak: regulację pogodową, po-
mieszczeniową, regulację obiegu 
grzewczego bezpośredniego, regu-
lację obiegu z mieszaczem, regula-
cję przygotowania c.w.u., w tym tak-
że cyrkulację. Ponadto umożliwia 
także sterowanie instalacją solarną 
współpracującą opcjonalnie z pom-
pą ciepła, a także sterowanie kotłem 
w trybie biwalentnym równoległym 
lub alternatywnym. 

Typoszereg BWL-1-08/10/12/14-A (-l) BWL-1S(B) - 10/14
Moc grzewcza dla A7/W35 8,7/9,8/11,9/13,6 kW 11,1/14,1 kW 
COP 4,5/4,4/4,3/4,2 4,7/4,3
Klasa energetyczna na cele 
grzewcze A++ A++

Moc chłodzenia dla A35/W18 - 8,5/10,1 kW 
EER - 3,4/2,9
Rodzaj sprężarki scroll
Głośność – tryb grzania A7/W35  
wg normy 12102 i 9614-2

56/56/58/61 
(50/50/52/55) dB(A) 63/63 dB(A)

Wymiary 1665x1505x1105
(1665x985x810) mm

964x1261x363 (zew.)
440x790x340 (wew.)

Masa 202/225/226/237
(217/242/244/255) kg 110/33, 110/35 kg

http://www.instalreporter.pl
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nych lub sztywnych kanałów powietrznych do pro-
wadzenia powietrza do i z pompy ciepła, co umoż-
liwia jej lokalizację praktycznie w każdej kotłowni, 
także w narożniku pomieszczenia.
Czynnikiem roboczym w obiegu chłodniczym jest 
czynnik r407C, wolny od fCKw. Jego ilość w obie-
gu roboczym jest mniejsza niż 6 kg, tak więc nie 
jest konieczna kontrola urządzenia wynikająca  
z wymagań normy europejskiej Eg 842/2006. Czyn-
nik zamknięty hermetycznie w procesie produkcji 
pompy ciepła umożliwia instalację i uruchomienie 
urządzenia przez fachową firmę instalacyjną z za-
kresu ogrzewnictwa, bez udziału serwisu instala-
cji chłodniczych.

Seria BWL-1S, BWL-1SB, 
czyli split w ofercie

w regularnej ofercie firmy wolf znajdują się rów-
nież inne pompy ciepła, których tzw. dolnym źró-
dłem zasilania jest powietrze. są to powietrzno-
-wodne pompy ciepła typu split, które pozwalają 
na uzyskanie do 80% energii cieplnej. Zastosowana  
w pompach BwL-1s sprężarka inwerterowa umoż-
liwia optymalne wykorzystanie pompy splitowej 
do ogrzewania, chłodzenia i przygotowania ciepłej 
wody użytkowej. urządzenia serii BwL-1s i BwL-1sB 
składają się z dwóch modułów – wewnętrznego  
i zewnętrznego. Jednostka zewnętrzna może być 
zamontowana na budynku na wsporniku ścien-
nym lub na gruncie.
Maksymalna odległość montażu pomiędzy modu-
łami wewnętrznym i zewnętrznym to 25 m. szeroka 
oferta przygotowanych akcesoriów sprawia, że mon-
taż urządzenia jest szybki i prosty. wysoki współ-
czynnik COP 3,8 (A2/w35 wg EN 14511), bogate wy-
posażenie standardowe sprawia, że splitowe pompy 
ciepła BwL-1s/sB to jedno z lepszych i skuteczniej-
szych rozwiązań z zakresu ogrzewania i chłodzenia 
dostępnych na rynku.

Oferta Wolf obejmuje 2 modele splitowe: 
- BwL-1s – moduł wewnętrzny z wbudowaną grzałką 
i moduł zewnętrzny, który zapewnia monowalentne 
pokrycie całego zapotrzebowania na energię ciepl-
ną obiektu;
- BwL-1sB – moduł wewnętrzny bez elementu ogrze-
wania elektrycznego oraz moduł zewnętrzny dla 
pracy w trybie biwalentnym z dodatkowym źró-
dłem ciepła.

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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Pierwsze umowy na projekty geotermalne

26 września br. w Ministerstwie Środowiska podpisa-
no pierwsze umowy na realizację projektów geoter-
malnych w ramach programu Narodowego funduszu 
Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej. Jego be-
neficjentami są gminy: szaflary, Lądek Zdrój, socha-
czew i sieradz.
w ramach programu NfOŚigw geologia i górnictwo 
Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz 
gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziem-
nych, do funduszu wpłynęło 30 wniosków, z czego 
17 uzyskało pozytywną ocenę. 5 pierwszych (szafla-
ry, Koło, Lądek Zdrój, sochaczew i sieradz) zostało 
już zaakceptowanych przez głównego geologa Kra-

ju, a pozostałe 12 wniosków czeka na jego decyzję.
Na obszarze Polski udokumentowano 26 złóż wód ter-
malnych oraz 30 złóż wód o charakterze leczniczym  
i termalnym. Powszechność występowania oraz odna-
wialność energii geotermalnej, a także brak zależności 
od zmieniających się warunków klimatycznych, dają 
możliwość wykorzystania potencjału geotermalnego  
w szeregu instalacji m.in. do ogrzewania pomieszczeń 
i przygotowania ciepłej wody użytkowej, zastosowania 
w rolnictwie, balneoterapii i rekreacji.
Aktualnie działa kilka ciepłowni geotermalnych: Bańska, 
Pyrzyce, Mszczonów, uniejów, stargard.
Więcej

Norma na moduły fotowoltaiczne

18 lipca br. opublikowano normę PN-EN 61215-1- 2:2017-
07 Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań naziem-
nych – Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu – Część 
1-2: wymagania szczegółowe dotyczące testowania 
modułów fotowoltaicznych (PV) cienkowarstwowych 
wytwarzanych na bazie tellurku kadmu (CdTe).

Norma określa wymagania iEC w zakresie kwalifika-
cji konstrukcji i aprobaty typu modułów fotowoltaicz-
nych przeznaczonych do naziemnej, długoterminowej 
pracy w typowych warunkach klimatycznych, zgodnie 
z normą iEC 60721-2-1. 
Zastosowanie powyższej normy obejmuje wszystkie naziem-
ne, płaskie płyty modułów pokrytych cienkowarstwową 
powłoką CdTe. 

więcej informacji w artykule zamieszczonym w wiado-
mościach PKN 9/2017, który znajduje się na stronie in-
ternetowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

http://www.instalreporter.pl
https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/pierwsze-umowy-na-projekty-geotermalne/
https://www.pkn.pl/informacje/2017/09/wiadomosci-pkn-92017
https://www.pkn.pl/informacje/2017/09/wiadomosci-pkn-92017
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dzięki intensywnej współpracy instytucji naukowych  
z wybranymi firmami. druga część to prezentacje na-
ukowców z polskich uczelni, przedstawiające bieżące 
badania w szeroko rozumianym temacie pomp cie-
pła. w ostatniej części przedstawiony zostanie mię-
dzy innym model niemieckich instytutów fraunho-
fera, u postaw którego leży intensywna współpraca 
naukowo-przemysłowa. instytut fraunhofera isE  
z freiburga objął patronat nad konferencją.

Co w kontekście konferencji oznacza tytuł „Trans-
fer wiedzy do przemysłu”?
hasło przewodnie sesji „Transfer wiedzy do przemysłu” 
odnosi się do zacieśniania współpracy pomiędzy świa-
tem nauki i przemysłem. Kongres POrT PC to wyda-
rzenie, które każdego roku skupia całą polską branżę 
pomp ciepła i osoby zainteresowane tą technologią. 
Organizacja pilotażowej konferencji naukowej wła-
śnie podczas tego wydarzenia jest próbą stworzenia 
platformy wymiany wiedzy i doświadczeń dla uczest-
ników z różnych środowisk. Przykładowo obok części 
merytorycznych, celowo wydłużono przerwę obiado-
wą oraz przerwy kawowe, by umożliwić nawiązywanie 
kontaktów przedstawicieli nauki oraz przemysłu. Mam 
nadzieję, że pomoże to w inicjacji przyszłych wspól-
nych projektów, a w dalszej perspektywie – zintensy-
fikuje współpracę tych dwóch światów. Z doświad-
czenia wiem, że taka współpraca może być bardzo 
owocna i jest wręcz konieczna dla ciągłego rozwoju 
obu stron w duchu innowacyjności.

Czy ma Pan jakieś dodatkowe oczekiwania wzglę-
dem tej konferencji?
Program wydarzenia pozwala już teraz powiedzieć, 
że pierwsza odsłona konferencji naukowej w przed-
stawionym formacie będzie merytorycznie bardzo 
interesująca dla jej uczestników. Zaproszeni prele-
genci są ekspertami w dziedzinie współpracy nauki 
i przemysłu. Jako współorganizator, mam nadzieję, 
że wydarzenie skutecznie przyczyni się do wzmoc-
nienia tego typu współpracy również w moim rodzi-
mym kraju. Mam również nadzieję, że zaproponowa-
ny format spotka się z życzliwym przyjęciem i będzie 
kontynuowany w przyszłych latach. 
Źródło: POrT PC

VI Kongres POrT PC „Pompy ciepła i smart grid 
– system ciepłowniczy przyszłości” to zarazem pierw-
sza odsłona ogólnopolskiej konferencji naukowej o te-
matyce pomp ciepła. sesja naukowa pt.: „Transfer wie-
dzy do przemysłu” organizowana jest jako jedna z dwóch 
równoległych sesji tematycznych tegorocznego Kon-
gresu POrT PC. Jej pomysłodawcą i współorganizato-
rem jest dr inż. Marek Miara koordynator działań zwią-

zanych z pompami ciepła w instytucie fraunhofera isE 
we freiburgu, członek założyciel POrT PC.

Czy mógłby Pan przybliżyć, jaka jest koncepcja  
i główny cel współorganizowanej przez Pana kon-
ferencji naukowej?
głównym celem sesji naukowej jest zapoznanie 
się z przykładami dobrej współpracy świata nauki  
i przemysłu oraz stworzenie dogodnej okazji do za-
inicjowania nowych kontaktów na tej płaszczyźnie.  
w pierwszej części konferencji, zaproszeni goście 
przedstawią interesujące projekty krajowe i między-
narodowe, w których rezultaty zostały osiągnięte 

Rozwój technologii pomp ciepła w oparciu  
o transfer wiedzy do przemysłu

WyWIad z dr. Inż. MarkIeM MIarą (FraunhoFer Ise)

VI Kongres PORT PC „Pompy ciepła i smart grid – system ciepłowniczy przyszłości” odbę-
dzie się 26 października 2017 r. w Warszawie jako jedno z wydarzeń towarzyszących 7. Mię-
dzynarodowym Targom Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej Renexpo 2017.  
Szczegóły dotyczące wydarzenia i rejestracji dostępne są na stronie www.portpc.pl/kongres.

Pobierz program Kongresu

http://www.instalreporter.pl
http://portpc.pl/kongres-program/
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Odpływ ścienny KEssEL scada LEd 

Wybór najlepszego rozwiązania

w obecnej ofercie rynkowej wybór rozwiązań jest 
bardzo szeroki: dostępne są odpływy punktowe, li-
niowe oraz ścienne. 

Produkty KEssEL łączą w sobie wynikający ze zdo-
bytego doświadczenia techniczny know-how z ele-
gancją i wysoką jakością wykonania. To rozwiązania, 
w których nowoczesna forma wizualna i elegancja 
współgrają z techniką, co w połączeniu z szeroką 

gamą osprzętu i akcesoriów umożliwia dostosowa-
nie do indywidualnych potrzeb oraz wymagań użyt-
kowników.
Każde z oferowanych rozwiązań można zabudować 
w sposób czyniący je prawie niewidocznym, wykle-

jając ruszty dopasowanymi do charakteru pomiesz-
czenia płytkami. wpusty KEssEL Comfort i KEssEL 
scada, dzięki fabrycznie zamontowanym w odpły-
wach modułom LEd, mogą także pomóc w osiągnię-
ciu ciekawych efektów oświetlenia pomieszczenia.
Poza walorami estetycznymi podczas wyboru roz-
wiązania do łazienki kluczowym kryterium, na które 
powinno się zwrócić uwagę jest możliwość wygodne-
go użytkowania i eksploatacji kabiny prysznicowej. 
Najistotniejsze kwestie stanowią tu szczelność ofe-
rowanego odpływu prysznicowego oraz możliwość 
czyszczenia syfonu. Należy zawsze wybierać rozwią-
zania umożliwiające łatwy dostęp do wnętrza wpu-
stu i syfonu. w firmie KEssEL już na etapie koncepcji 
produktu przykładamy do tych cech szczególną wagę, 
dlatego wszystkie produkowane przez nas rozwiąza-
nia charakteryzuje bezpieczeństwo, szczelność i ła-
twość obsługi począwszy od montażu, po codzien-
ne użytkowanie i utrzymanie brodzika w czystości. 
Przeoczenie tych cech podczas wyboru rozwiąza-
nia może skutkować późniejszą, bardzo kłopotliwą 
i kosztowną, wymianą całego odwodnienia z powo-
du zapchania syfonu lub nieszczelności produktu.
Połączenie odpływu z konstrukcją podłogi musi być 
wykonane w sposób szczelny i stabilny. Niedopusz-
czalne jest osiadanie wpustu, ani przesiąkanie wody 
wokół wpustu w głąb posadzki. dlatego warto zwró-

Nowoczesne łazienki pozbawione są dziś barier, a w ich 
dowolnych aranżacjach odzwierciedla się styl użytkowników. 
Podłogowe i ścienne odpływy prysznicowe stanowią w nich 
elegancki i komfortowy element wyposażenia. Zastosowanie 
brodzika z płytek pozwala także poprawić proporcje 
nieustawnych łazienek i dzięki temu zyskać wrażenie 
przestrzeni. Warto zastosować je również tam, gdzie zależy 
nam na wygodnym i łatwym dostępie np. dla osób  
o ograniczonej sprawności lub dzieci. 

Brodzik z płytek  
– sposób  
na wygodę  
i przestrzeń

anna MIkołaJczak 

Odpływ prysznicowy KEssEL Linearis

http://www.instalreporter.pl
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dzika przez powstałą pod drzwiami szczelinę.
Prawidłowe wypoziomowanie i wyregulowanie wyso-
kości wpustów KEssEL ułatwiają dołączane do nich 
wygodne nóżki montażowe, a w odpływach KEssEL 
Comfort unikalne, regulowane w zakresie 8-22 mm 
rama i nasada umożliwiające wykończenie posadz-
ki praktycznie dowolnym materiałem (np. kamie-
niem naturalnym).
Po wykonaniu podejścia i warstw izolacji termicznej 
lub akustycznej wg indywidualnych potrzeb, moż-
na przystąpić do wykonania wylewki posadzkowej. 
gdy posadzka całkowicie wyschnie, należy staran-
nie uszczelnić hydroizolacją całą podłogę oraz ściany 
brodzika na szerokość co najmniej 50 cm od krawę-
dzi brodzika. wokół odpływu należy wkleić kołnierz, 
a w narożach brodzika – taśmy uszczelniające. Po wy-
schnięciu hydroizolacji można rozpocząć układanie 
płytek ceramicznych. 

Ochrona przed nieprzyjemnym 
zapachem

w przypadku łazienek rzadko używanych (np. prze-
znaczonych dla gości) oraz łazienek z ogrzewaniem 
podłogowym może się pojawić problem wysycha-
nia wpustów, który prowadzi do wydobywania się 
nieprzyjemnych zapachów z kanalizacji. Temu zja-
wisku z łatwością można zapobiec poprzez mon-
taż we wpuście suchego syfonu KEssEL Multistop. 
rozwiązanie to jest dostępne dla wszystkich łazien-
kowych wpustów KEssEL. syfon Multistop ma klap-
kę, która samoczynnie otwiera się podczas napły-
wu wody i pozwala na ich swobodny odpływ do 
kanalizacji. gdy napływ ustaje, klapka samoczyn-
nie zamyka się, zapobiegając przedostawaniu się 
nieprzyjemnych zapachów i piany z kanalizacji do 
pomieszczenia.

cić uwagę na obecność kołnierza umożliwiającego 
wykonanie szczelnej hydroizolacji (powinien mieć 
min. 30 mm szerokości) oraz przepustowość wpu-
stu. Parametr ten powinien być wyższy od wydajno-
ści zastosowanej wylewki prysznicowej (wartość ta 
waha się zwykle w granicach 0,15-0,35 l/s). Minimal-
na wymagana normą wydajność wpustów powin-
na wynosić przy średnicy odpływu 32 mm – 0,4 l/s,  
przy odpływie 40 mm – 0,6 l/s, a przy większych śred-
nicach – 0,8 l/s. 
Przepustowość wpustów łazienkowych KEssEL 
wynosząca, w zależności od modelu, od 0,40 do  
1,80 l/s zawsze zapewnia szybkie i skuteczne odpro-
wadzenie wody z posadzki.

Zabudowa wpustu

Na budowę brodzika z płytek dobrze zdecydować się 
już w fazie planowania inwestycji. Najlepiej bowiem, 
aby poziom posadzki w łazience był idealnie zlicowa-
ny lub nawet minimalnie niższy niż w pozostałych po-
mieszczeniach mieszkalnych. Jednocześnie należy za-
chować pod brodzikiem wszystkie warstwy izolacyjne 
posadzki (termiczną, akustyczną, hydroizolację) oraz nie-
zbędne przewody instalacyjne, jak ogrzewanie podło-
gowe, czy podejścia do innych przyborów sanitarnych. 
Jeśli jednak decyzja o budowie brodzika z płytek zo-
stanie podjęta nieco później, z pomocą mogą przyjść 
rozwiązania o bardzo niskiej wysokości zabudowy, 
jak np. korpusy KEssEL ultraflache, odpływy liniowe 
KEssEL Comfort lub ścienne KEssEL scada. 

Przygotowania do budowy brodzika należy rozpocząć 
od wykonania podejścia kanalizacyjnego. Zgodnie 
z normą PN-EN 1245-1 spadek posadzki w kierunku 
wpustu podłogowego w pomieszczeniach wilgot-
nych powinien wynosić minimum 2%. 
Prawidłowo zamontowany ruszt wpustu powinien 
być umieszczony około 2 mm poniżej poziomu pod-
łogi. Można go także zlicować z powierzchnią posadz-
ki, jeśli brodzik zostanie z każdej strony ograniczony 
ścianą lub kabiną natryskową. 
w przypadku zastosowania brodzika otwartego lub 
drzwi bez profili uszczelniających warto obniżyć po-
ziom posadzki w brodziku o ok. 1 cm w stosunku do 
wysokości podłóg w pozostałej części pomieszcze-
nia. Zapobiegnie to wydostawaniu się wody z bro-

Kessel sp. z o.o. 
ul. innowacyjna 2, Biskupice Podgórne
55-044 Kobierzyce
tel. 71 774 67 60, faks 71 774 67 69
kessel@kessel.pl, www.kessel.pl
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rozwiązania techniczne: a) regulowana na wysokość rama i nasada odpływu KEssEL Linearis Comfort umożliwiająca zabudowę z kamieniem  
naturalnym b) nóżki montażowe wygodne w instalacji i zapewniające perfekcyjne wypoziomowanie oraz stabilne osadzenie wpustu c) syfon suchy 
KEssEL Multistop zapewniający ochronę przed nieprzyjemnymi zapachami

a b c

schemat techniczny wysokości montażu wpustu KEssEL der ultraflache 

http://www.instalreporter.pl
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Oferta Bosch Thermotechnik związana z klima-
tyzacją jest bardzo zróżnicowana zarówno pod kątem 
typów urządzeń, jak i możliwych miejsc ich montażu. 

w asortymencie znajdują się następujące produkty:
• RAC – urządzenia pokojowe naścienne typu split 
(jednostka zewnętrzna „agregat” + jednostka we-
wnętrzna) małych mocy od 2,6 kw do 7,3 kw; prze-
znaczone do mieszkań, pomieszczeń biurowych oraz 
serwerowni,

• SCAC – urządzenia komercyjne typu split (jednost-
ka zewnętrzna „agregat” + jednostka wewnętrz-
na) kasetonowe, kanałowe, przypodłogowo-pod-
stropowe i konsola średnich mocy od 3,5 kw do  
14 kw; przeznaczone są do biur, sklepów oraz ser-
werowni,
• Multi Split – systemy multi przeznaczone do miesz-
kań, domów jednorodzinnych oraz biur, charaktery-
zujące się możliwością podłączenia kilku jednostek 
wewnętrznych do jednego agregatu,

Bosch w 2016 r. rozpoczął sprzedaż systemów klimatyzacji VRF na polskim rynku 
i oferuje kompleksowe rozwiązania w oparciu o cztery serie nowoczesnych 
urządzeń. Dostępne są trzy wersje systemów dwururowych, w tym wersja Mini 
VRF, oraz system z odzyskiem ciepła. Bosch oferuje także szerokie spektrum 
jednostek wewnętrznych: do wyboru jest 14 typów urządzeń. Wprowadzając  
na rynek systemy klimatyzacji VRF, Bosch uzupełnił swoje portfolio o rozwiązania 
dla nowych inwestycji i budynków modernizowanych.

Urządzenia 
klimatyzacyjne 
marki Bosch 

Trzy systemy chłodząco-grzejące  
i system z odzyskiem ciepła

http://www.instalreporter.pl
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i chłodzenie w obrębie jednego układu chłodniczego. 
Obejmuje zespoły agregatów o mocy od 8 do 64 hP. 
do współpracy z nim przygotowano moduł s-Box, 
który pozwala na zmianę trybu pracy jednostek we-
wnętrznych oraz odzysk ciepła.
systemy klimatyzacji Vrf Bosch mogą współpraco-
wać z automatyką budynku. Przygotowane moduły 
pozwalają na komunikację w standardach BacNet, 
Modbus, Lonworks.

• VRF – systemy komercyjne dużej mocy ze zmien-
nym przepływem czynnika, przeznaczone do dużych 
budynków biurowych, hotelowych, magazynowych 
oraz użyteczności publicznej.

Pierwszym typem urządzeń Vrf Bosch jest seria DCI, 
oferująca ogrzewanie lub chłodzenie pomieszczeń. 
Zespoły agregatów w zakresach mocy od 8 do 72 hP  
pozwalają na podłączenie do 64 jednostek wewnętrz-
nych. system wykorzystuje sprężarkę inwerterową, 
a w modelach z dwoma sprężarkami – dodatkowo 

sprężarkę typu scroll. w trybie chłodzenia, urządze-
nie może pracować w temperaturze od -5 do 48°C, 
a w trybie grzewczym od -20 do 24°C.

SDCI to drugi typ systemów oferowany przez Bosch. 
Oparty jest na technologii „All inverter”, co ozna-
cza, że wykorzystywane są w nim wyłącznie sprę-
żarki inwerterowe. Ponadto wentylatory jednostek 
zewnętrznych wyposażono w energooszczędne sil-
niki prądu stałego dC.

Trzeci typ – seria MDCI to Vrf w wersji mini z agre-
gatami bocznego wyrzutu powietrza. Obejmuje jed-
nostki zewnętrzne o mocy od 8 do 26 kw. system 
oferuje tryb grzania lub chłodzenia. w trybie chło-
dzenia zakres jego pracy to: -15 do 43°C, w trybie 
grzania: -15 do 27°C.

Bosch oferuje także 3-rurowe układy Vrf z odzyskiem 
ciepła. system rdCi umożliwia jednoczesne grzanie  

robert Bosch sp. z o.o., ul. Jutrzenki 105, 02-231 warszawa
infolinia: 801 600 801, www.junkers.pl, junkers-infolinia@pl.bosch.com
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Bosch Climate 5000 rAC

Bosch Climate 8000 rAC

Bosch Climate 8032 rAC

szkolenia w nowym Centrum szkoleniowym Bosch Klimatyzacja

dział Klimatyzacji Bosch zaprasza na szkolenia dla 
instalatorów i instalatorów z poniższej tematyki.

RAC i SCAC (1 dzień) – klimatyzatory pokojowe 
oraz komercyjne – szkolenie autoryzacyjne de-
dykowane dla instalatorów i serwisantów - certy-
fikat wydawany na montaż i serwis:
- wyjaśnienie podstaw chłodnictwa i klimatyzacji;
- opis technologii inwerterowej;
- przedstawienie oferty urządzeń, omówienie pod-
stawowych właściwości poszczególnych grup pro-
duktowych;
- omówienie poprawności montażu;
- omówienie kodów błędów oraz rozwiązywanie 

problemów serwisowych;
- praktyczne zajęcia na działających urządzeniach.

Systemy Bosch Climate 5000 VRF (1 dzień) – 
szkolenie instalacyjno-serwisowe przeznaczone 
dla zaawansowanych instalatorów - certyfikat wy-
dawany na instalację oraz serwis systemów Vrf:
- omówienie zasady działania oraz koncepcję sys-
temów ze zmiennym przepływem czynnika serii 
Bosch Climate 5000 Vrf - omówienie różnic mię-
dzy systemami 2- i 3-rurowym;
- omówienie poprawnych zasad montażu;
- omówienie logiki działania poszczególnych funk-
cji urządzeń;  omówienie zasad serwisu i rozwiązy-

wania problemów technicznych;
- praktyczne zajęcia na działających urządzeniach;
- omówienie modułów do central wentylacyjnych 
Ahu Kit.

szkolenia odbywają się w Centrum szkoleniowym 
Bosch Klimatyzacja przy ul. Jutrzenki 105 w war-
szawie. Maksymalna liczba osób na szkoleniu: 12. 
szkolenie w godzinach: 9:00-16:00. szkolenia są 
bezpłatne. Podczas szkolenia zapewniony jest 
serwis kawowy oraz lunch. warunkiem uczest-
nictwa w szkoleniu jest podanie podczas rejestra-
cji numeru świadectwa f-gaz. Zapisy i szczegóły:  
szkolenia-klimatyzacja@pl.bosch.com

http://www.instalreporter.pl
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objętych normą PN-EN 12101-7:2011:
- maksymalny przekrój przewodów fdi-K 1250x 
1000 mm;
- maksymalna długość przewodu prostego 1500 mm;
- maksymalna średnica dla części kołowej 1250 mm;
- kąt łuku zawiera się w przedziale 15-90°.
głównymi elementami jednostrefowych przewodów 
oddymiających typu fdi są kanały i kształtki prosto-
kątne (kolana, łuki, trójniki, dyfuzory, konfuzory itp.). 
Wszystkie elementy wchodzące w skład przewodów  
oddymiających FDI znajdziesz tutaj

Kompensatory wydłużeń termicznych FDI-KE
w momencie pożaru, pod wpływem wysokiej tem-
peratury przewody oddymiające ulegają wydłuże-
niu. Jest to naturalna własność stali wynikająca ze 
zjawiska rozszerzalności cieplnej. wielkość tego 
wydłużenia zależy od długości przewodu i różni-
cy temperatury, np. przy temperaturze 600°C od-
cinek prosty 10 m wydłuży się o ok. 70 mm. Takie 
wydłużenie może prowadzić do uszkodzenia po-
łączeń przewodów i utraty szczelności instalacji. 
rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie 
kompensatorów, które są w stanie przejąć to wy-
dłużenie i zapewnić stabilną pracę całego systemu 
przez 120 minut.
Kompensatory wydłużeń termicznych typu fdi-KE 
stosuje się w odcinkach prostych przewodów wen-
tylacyjnych o długości powyżej 5 m.b. Maksymalna 
dopuszczalna odległość między kompensatorami 
nie może przekraczać 10 m. Odległość kompensa-
tora od nieruchomego końca instalacji nie może być 
większa niż 5 m. 
Kompensatory wydłużeń termicznych typu fdi-KE 
stanowią element stalowych jednostrefowych prze-
wodów oddymiających. Produkowane są w zakre-
sach wymiarów poprzecznych, jak wymiary prze-
wodów fdi-K. długość kompensatorów jest 
niezależna od przekroju poprzecznego kanałów  
i wynosi 200 mm.

Przewody oddymiające FDI 
system przewodów oddymiających typu fdi (w tym 
także jego elementy) ma klasę odporności ogniowej 
E600 120 (ho) s1500 single wg normy EN 13501-4:  
2016. 
stalowe przewody oddymiające o przekroju prosto-
kątnym produkowane przez firmę irMArK, przezna-
czone są do stosowania w budownictwie do odpro-
wadzania dymu i gorących gazów ze strefy objętej 
pożarem w układzie poziomym. Mogą tworzyć insta-
lacje wentylacji oddymiającej lub mieszanej, speł-

niającej jednocześnie funkcje wentylacji ogólnej od-
dymiającej, przy założeniu, że obsługują wyłącznie 
tę strefę, w której zostały zamontowane. instalacje 
te, zwane jednostrefowymi, mogą stanowić samo-
dzielne instalacje lub mogą być łączone z instalacją 
zbiorczą, wielostrefową. Przewody typu fdi mogą 
być montowane jedynie w instalacjach o orientacji 
poziomej, o ciśnieniu roboczym wentylacji oddymia-
jącej od -1500 Pa do 500 Pa.
Przewody oddymiające typu fdi wykonywane są  
w standardowych wymiarach przekroju przewodów 

Firma IRMARK Polska – producent kanałów wentylacyjnych i osprzętu z blachy ocynkowanej, nierdzewnej i blachy czarnej  
– rozszerza ofertę o przewody i kształtki oddymiające z kompensatorem, typ FDI. Produkty IRMARK są stałym  
asortymentem hurtowni HTS – dostawy z fabryki przyjeżdżają każdego dnia.

Jednostrefowe kanały i kształtki 
oddymiające z kompensatorem FDI 

Nowość w ofercie IRMARK 

To nie koniec oferty na przewody oddymia-
jące. Firma IRMARK zgłosiła do certyfikacji 
kolejne produkty, aby wkrótce zaoferować 
wielkogabarytowe elementy oddymiające,  
o szerokości od 1250 do 2500 mm i wysoko-
ści od 1000 do 1250 mm, zgodnych z obowią-
zującymi normami „Prawa budowlanego”.

Pobierz Dokumentację 
Techniczno-Ruchową
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http://www.instalreporter.pl
http://www.hts.com.pl/wp-content/uploads/2017/08/Elementy-wchodz�ce-w-sk�ad-stalowych-jednostrefowych-przewod�w-oddymiaj�cych-typ-FDI-firmy-IRMARK-POLSKA-Sp.pdf
http://www.hts.com.pl/wp-content/uploads/2017/08/DTR-przewody-oddymiaj%C4%85ce-Irmark-2017.pdf
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wewnętrzna, tylna ścianka szafki wyposażona została  
w dwie listwy do montażu rozdzielacza oraz otwory do 
podłączenia zasilania i powrotu czynnika grzewczego. 
Ponadto istnieje możliwość regulacji wysokości oraz 
głębokości szafki w celu ułatwienia montażu. szafki 
podtynkowe montowane są w bruzdach ściennych.

Szafki wodoszczelne służą do zabudowy rozdzie-
laczy instalacji wodnych oraz grzewczych. umiesz-
czona wewnątrz przegroda z tworzywa sztucznego 
dodatkowo pełni funkcję ochronną w przypadku wy-
cieku wody. szafki mogą być montowane w bruździe 
ściennej lub przymocowywane do ściany budyn-
ku. Mają możliwość regulacji głębokości osadzenia 
blendy. szafki wyposażono dodatkowo w elementy 

uszczelniające w postaci korków uszczelniających 
przyłącza rurowe oraz płyty ochronne zapobiega-
jące rozpryskiwaniu wody po otwarciu szafki pod-
czas wycieku.

wysoka jakość powłoki malarskiej blendy i drzwi-
czek oraz wykonanie korpusu z blachy ocynkowanej 
gwarantują najwyższą odporność na korozję. różno-
rodna głębokość szafek umożliwia montaż zarówno 
rozdzielaczy z zestawami pompowo-mieszającymi 
(szafki głębokie), jak i bez zestawu (szafki płytkie).

wszystkie modele szafek i dokładne dane wraz z do-
kumentami do pobrania znajdują się na stronie pro-
ducenta: www.capricorn.pl.

Szafki do rozdzielaczy firmy Capricorn przysto-
sowane są do montażu natynkowego oraz podtyn-
kowego z trzema rodzajami zamykania, o zróżnico-
wanych wymiarach od 350 do 1130 mm w zależności 
od rodzaju szafki. 

Szafki natynkowe wykonane są z blachy stalowej 
malowanej proszkowo. wewnętrzna, tylna ścianka 
szafki wyposażona jest w dwie listwy do montażu 
rozdzielacza oraz otwory do podłączenia zasilania 
i powrotu czynnika grzewczego. szafki natynkowe 
montuje się bezpośrednio na wykończoną ścianę.

Szafki podtynkowe wykonane są z blachy stalo-
wej malowanej proszkowo (malowana proszkowo 
jest część widoczna dla użytkownika) oraz z blachy 
ocynkowanej (część chowana w bruździe ściennej). 

W ofercie szafek Capricorn znajdują 
się zarówno szafki podtynkowe, jak 
i natynkowe, dostępne w szerokiej 
gamie rozmiarowej umożliwiającej 
dopasowanie do nich każdego 
typu rozdzielacza do ogrzewania 
płaszczyznowego, jak i grzejnikowego.

Szafki instalacyjne Capricorn 
Estetyczna i funkcjonalna forma zabudowy rozdzielaczy instalacji grzewczych i sanitarnych

Wszystkie produkowane przez firmę wyroby wywarzane są zgodnie z europejskimi nor-
mami technicznymi i standardami jakościowymi ISO 9001:2009, jak również w zgodzie 
z obowiązującymi normami oraz przepisami prawa budowlanego. Firma Capricorn jest 
polską firmą, a wszystkie komponenty produkowane są w zakładzie w Świebodzicach. 
Potencjał technologiczny to przede wszystkim nowoczesne wydziały produkcyjne, wła-
sne centrum badawczo-rozwojowe oraz pracownia projektowa. Firma Capricorn  
posiada w pełni zautomatyzowane centra gnące, lasery oraz nowoczesną malarnię 
proszkową. Dzięki temu produkt podlega wysokim standardom jakościowym, dokład-
nie nadzorowany jest każdy etap produkcji, a potencjał wytwórczy jest bardzo wysoki. 
Malarnia proszkowa Capricorn, która została otwarta w ostatnim czasie, pozwoliła za-
mknąć kompletny proces produkcji szafek do rozdzielaczy. W ten sposób firma uzyska-
ła całkowitą kontrolę nad jakością produkowanych szafek i ich finalnym wyglądem.

szafka natynkowa szafka podtynkowa szafka wodoszczelna

http://www.instalreporter.pl
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bie sprawę, że instalacje grzewcze w ich budynkach 
wymagają modernizacji. Na potrzebę modernizacji 
instalacji grzewczej nieco częściej wskazują właści-
ciele budynków jednorodzinnych zlokalizowanych 
w miastach (39%, podczas gdy na wsiach analo-
giczny odsetek wynosi 32%). globalnie w miastach 
źródła oparte na paliwach stałych z reguły nie sta-
nowią segmentu dominującego, jak to ma miejsce 

na terenach wiejskich, a co za tym idzie, presja spo-
łeczna w miastach na eliminację lub modernizację 
tych źródeł może być większa, a równocześnie przy-
kład miast wprowadzających regulacje lub zalecenia 
w tym względzie wskazuje, że w bliższej lub dalszej 
przyszłości dotychczas wykorzystywane standardy 
w zakresie źródeł grzewczych będą podlegały istot-
nym modyfikacjom.

Badania zostały zainspirowane przede wszyst-
kim przez zapowiadany na początku 2017 roku przez 
rząd rP program modernizacji budynków. 

wnioski wynikające z badań mogą pomóc minister-
stwom w przygotowaniu i efektywnemu wdrożeniu 
takiego programu oraz wpłynąć pozytywnie na od-
powiednie przygotowanie się do działań marketin-
gowych przez firmy z branży budowlanej. 

3 najważniejsze konkluzje z raportu:
1. Modernizacja to nie tylko termomodernizacja, ale 
również inne przedsięwzięcia remontowe, jak remont 
dachu, łazienki, czy kuchni.
2. Konieczne jest wspieranie przedsięwzięć o cha-
rakterze kompleksowym (zachęcanie do komplek-
sowej modernizacji za pomocą subsydiów, ulg mo-
dernizacyjnych i innych narzędzi). 
3. skala potrzeb modernizacyjnych jest gigantyczna, 
a inwestorom przeważnie brakuje środków na reali-
zację zamierzeń (ten problem w dużym, aczkolwiek 
nieznanym zakresie, może być rozwiązany przez pro-
dukty kredytowe).

Potrzeby remontowe

uzyskane wyniki dowodzą, że skala potrzeb inwe-
stycyjnych w segmencie budownictwa jednorodzin-
nego jest bardzo duża. Zdecydowana większość ba-
danych wskazuje na potrzebę realizacji remontów, 
których skalę określić należy jako znaczną. Zaled-
wie 30% badanych właścicieli budynków jednoro-
dzinnych twierdzi, że nie widzą oni potrzeby realiza-
cji żadnych poważniejszych inwestycji.
Najczęściej wymieniane potrzeby inwestycyjne zwią-
zane są z modernizacją instalacji grzewczej i wy-
mianą kotła. fakt, że na szczycie hierarchii potrzeb 
remontowych uplasowały się właśnie źródła grzew-
cze, może być dowodem na skuteczność działań na 
rzecz ochrony powietrza, zapoczątkowanych kilka 
lat temu przez oddolne inicjatywy obywatelskie, któ-
re zdefiniowały niską emisję jako kluczowy czynnik 
przyczyniający się do zanieczyszczenia powietrza  
w Polsce. sami właściciele domów jednorodzinnych 
– które, jak wynika z badań, w dużej części ogrzewa-
ne są z reguły przestarzałymi i energochłonnymi źró-
dłami grzewczymi – coraz powszechniej zdają so-

Raport „Stan techniczny budynków jednorodzinnych w Polsce – potrzeby 
remontowe” bazuje na wynikach badań zrealizowanych w 2017 r. na zlecenie 
Instytutu Ekonomii Środowiska (IEŚ) wśród właścicieli budynków jednorodzinnych. 
Badania zrealizowane zostały przez CEM Instytut Badań Rynku i Opinii w dniach  
od 18 kwietnia do 12 maja 2017 r. Wykonano je na reprezentatywnej próbie  
1000 właścicieli domów jednorodzinnych w Polsce.

Jakie są potrzeby remontowe właścicieli 
budynków jednorodzinnych w Polsce?

WSTĘP

W niniejszym opracowaniu prezentujemy Państwu raport „Stan tech-
niczny budynków jednorodzinnych w Polsce – potrzeby remontowe” 
bazujący na wynikach badań zrealizowanych w 2017 r. wśród właścicieli 
budynków jednorodzinnych. Został on przygotowany przede wszystkim 
jako przyczynek do zapowiadanego na początku 2017 roku przez rząd 
RP programu modernizacji budynków. Chociaż sam raport jest krótki, to 
jego lektura w wielu miejscach dostarcza zaskakujących odpowiedzi na 
ważne pytania dotyczące kształtu przyszłego programu. W odpowie-
dziach tych można doszukać się następujących konkluzji:

skala potrzeb modernizacyjnych jest gigantyczna, a inwestorom przeważnie 
brakuje środków na realizację zamierzeń (ten problem w dużym, aczkolwiek 
nieznanym zakresie, może być rozwiązany przez produkty kredytowe);

modernizacja to nie tylko termomodernizacja, ale również inne przedsię-
wzięcia remontowe, jak remont dachu, łazienki, czy kuchni;

konieczne jest wspieranie przedsięwzięć o charakterze kompleksowym 
(zachęcanie do kompleksowej modernizacji za pomocą subsydiów, ulg 
modernizacyjnych i innych narzędzi).

Raport składa się z trzech uzupełniających się części.

W części pierwszej przedstawiliśmy potrzeby modernizacyjne właścicieli 
budynków jednorodzinnych. Nie mamy odniesienia do poprzednich lat, ale 
zaskakująco wiele osób uważa, że system grzewczy w ich domach wymaga 
wymiany. Jest wielce prawdopodobne, że tak wysoka pozycja „ogrzewania” 
jest wynikiem wzrostu świadomości Polaków w zakresie problemów 
z jakością powietrza. Gdyby tak było, to tę zmianę pewnie można byłoby 
uznać za najważniejszą transformację prośrodowiskowych postaw Polaków 
dokonaną w ciągu ostatnich lat. Do pytań o zakres modernizacji dołączyli-
śmy również pytanie o kuchnię i łazienkę, których remont ma znaczenie 
przy okazji modernizacji systemu ogrzewania (bardzo często konieczny jest 
również remont kuchni, doprowadzenie ciepłej wody użytkowej, doprowa-
dzenie/odcięcie gazu, modernizacja/wymiana instalacji elektrycznej, 
montaż niskotemperaturowego ogrzewania podłogowego, wentylacji).

Kolejna kwestia ujęta w badaniach dotyczyła priorytetów modernizacyj-
nych. Ciekawe, że remont kuchni i łazienki jest w miastach nieco pilniejszą 
potrzebą, niż korzystniejsze pod względem finansowym ocieplenie ścian.
Z drugiej strony należy zauważyć, że na terenach miejskich odsetek budyn-
ków ocieplonych jest większy niż na wsiach, co wynika z wykorzystania 
bardziej kosztownych w eksploatacji źródeł grzewczych. Wymiana okien
z kolei nie jest priorytetem ze względu na fakt, że okna zostały w polskich 
domach już niemal całkowicie wymienione na nowe (często niestety popra-
wa szczelności okien nie idzie w parze z rozwiązaniem problemu wentylacji).

Trzecie zadanie polegało na oszacowaniu potrzeb finansowych. Z naszych 
wewnętrznych porównań i rozmów ze specjalistami z branży wynika, że 
średnia wielkość inwestycji została przez respondentów oszacowana 
zaskakująco precyzyjnie i odpowiada rzeczywistości. Warto zwrócić uwagę 
na średni koszt modernizacji dachu szacowany przez właścicieli budynków, 
którzy zaliczają to przedsięwzięcie do grona swoich potrzeb inwestycyj-
nych. W tym przypadku widać wyraźnie, że prace „z dachem” nie mogą 
ograniczać się do ocieplenia – muszą mieć charakter kompleksowy, ponie-
waż są związane również z wymianą pokrycia lub nawet adaptacją ostatniej 
kondygnacji na cele mieszkalne. Przy czym należy podkreślić, że wykonanie 
termoizolacji bez równoczesnego remontu pokrycia dachowego z reguły 
kończy się wyrzuceniem pieniędzy (materiały izolacyjne tracą swoje 
właściwości pod wpływem działania wilgoci). To ważna wskazówka dla 
przygotowujących program modernizacji – modernizacja dachu jest kosztow-
na, konieczna, a ze względu na wysoki koszt często niedostępna. W rozwiązaniu 
problemu mogą pomóc kredyty i ulgi podatkowe oraz właściwie przygoto-
wany program doradczy.

Marek Zaborowski

POTRZEBY
REMONTOWE

Utrzymanie budynku jednorodzinnego w dobrym stanie technicznym 
wymaga od właściciela regularnej realizacji szeregu przedsięwzięć remon-
towych. Część z niezbędnych prac remontowych, szczególnie tych związa-
nych ze skorupą budynku, jak remont dachu czy ocieplenie ścian zewnętrz-
nych, w zależności od założonej skali i wielkości budynku generować może 
znaczne koszty, które w przypadku większości właścicieli budynków jedno-
rodzinnych nie mogą być pokrywane z bieżącego budżetu, wymagają więc 
od inwestora długoletniego oszczędzania lub poszukiwania wsparcia finan-
sowego ze źródeł zewnętrznych, jak pożyczki czy kredyty.

W ramach badań zrealizowanych w 2017 r. na reprezentatywnej losowej 
próbie właścicieli domów jednorodzinnych (N=1 000), stanowiących 
podstawę diagnozy stanu technicznego budynków ze względu na kryteria 
związane z termoizolacyjnością przegród i jakością źródeł grzewczych, 
respondentów poproszono również o zdefiniowanie potrzeb remontowych 
dotyczących zamieszkiwanych przez nich budynków. Realizacja badania 
polegała na przedstawieniu respondentom listy typowych przedsięwzięć 
remontowych standardowo wykonywanych w budynkach jednorodzinnych 
i poproszeniu o wskazanie, czy widzą oni konieczność przeprowadzenia 
danej inwestycji w swoim budynku.

Uzyskane wyniki dowodzą, że skala potrzeb inwestycyjnych w segmencie 
budownictwa jednorodzinnego jest bardzo duża. Zdecydowana większość 
badanych wskazuje na potrzebę realizacji remontów, których skalę określić 
należy jako znaczną. Zaledwie 30% badanych właścicieli budynków jedno-
rodzinnych twierdzi, że nie widzą oni potrzeby realizacji żadnych poważ-
niejszych inwestycji.

Najczęściej wymieniane potrzeby inwestycyjne związane są z modernizacją 
instalacji grzewczej i wymianą kotła. Fakt, że na szczycie hierarchii potrzeb 
remontowych uplasowały się właśnie źródła grzewcze, może być dowo-

dem na skuteczność działań na rzecz ochrony powietrza, zapoczątkowa-
nych kilka lat temu przez oddolne inicjatywy obywatelskie, które zdefinio-
wały niską emisję jako kluczowy czynnik przyczyniający się do zanieczysz-
czenia powietrza w Polsce (to zagadnienie wymaga ewentualnych dalszych 
badań). Stała obecność tematyki związanej z zanieczyszczeniem powietrza 
i jego źródłami we wszystkich mediach, zwiększająca się aktywność samo-
rządów w zakresie narzędzi wsparcia modernizacji źródeł grzewczych oraz 
wprowadzenie tego tematu w dyskurs polityczny, doprowadziły do znacz-
nego wzrostu świadomości społecznej w tym zakresie. Tak więc sami 
właściciele domów jednorodzinnych, które, jak wynika z badań, w dużej 
części ogrzewane są z reguły przestarzałymi i energochłonnymi źródłami 
grzewczymi, coraz powszechniej zdają sobie sprawę, że instalacje grzewcze 
w ich budynkach wymagają modernizacji. Jak dowodzą wyniki badania, na 
potrzebę modernizacji instalacji grzewczej nieco częściej wskazują właści-
ciele budynków jednorodzinnych zlokalizowanych w miastach (39% bada-
nych z miast wymienia wśród potrzeb remontowych modernizację instalacji 
grzewczej i wymianę źródła, podczas gdy na wsiach analogiczny odsetek 
wynosi 32%). Globalnie w miastach źródła oparte na paliwach stałych z reguły 
nie stanowią segmentu dominującego, jak to ma miejsce na terenach 
wiejskich, a co za tym idzie, presja społeczna w miastach na eliminację lub 
modernizację tych źródeł może być większa, a równocześnie przykład 
miast wprowadzających regulacje lub zalecenia w tym względzie wskazuje, 
że w bliższej lub dalszej przyszłości dotychczas wykorzystywane standardy 
w zakresie źródeł grzewczych będą podlegały istotnym modyfikacjom.

Kolejne, najczęściej wskazywane przez badanych właścicieli budynków 
jednorodzinnych inwestycje, to remont dachu i ocieplenie ścian (każda
z inwestycji wymieniana przez co czwartego badanego). Obie te inwestycje 
nieco częściej pojawiają się wśród potrzeb inwestycyjnych mieszkańców 
wsi. Niewątpliwie sytuację tę wyjaśnia fakt, że odsetek budynków jednoro-
dzinnych z ocieplonymi przegrodami zewnętrznymi wyższy jest w miastach 
w porównaniu do wsi o kilkanaście procent (13% różnicy na korzyść miasta 
w przypadku ścian zewnętrznych i ponad 10% w przypadku stropów lub 
poddaszy), co związane jest z wyższymi kosztami ogrzewania w mieście
i, co za tym idzie, większą opłacalnością realizacji inwestycji termomoder-
nizacyjnych. Stąd też wymiana źródła staje się w tym segmencie jedną

z kluczowych inwestycji, z której przeprowadzeniem należy liczyć się w przy-
szłości. Bez względu natomiast na miejsce zamieszkania, wśród potrzeb 
inwestycyjnych niemal równie często wymienia się remonty kuchni i/lub 
łazienek.

Co dziesiąty właściciel domu jednorodzinnego wskazuje na potrzebę 
wymiany drzwi zewnętrznych. Niewiele wskazań, gdyż zaledwie 7%, przy-
padło na wymianę okien, jednak, jak pokazują wyniki badań, inwestycja ta 
zrealizowana została już całkowicie lub częściowo w przeważającej więk-
szości budynków.
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Źródło: Badania CATI 2017 r.;
Podstawa N=1 000; opracowanie własne

Proszę powiedzieć, które z następujących prac remontowych należałoby 
przeprowadzić w Pana(i) domu?
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Na drugim miejscu pod względem częstotliwości 
wskazań plasuje się remont dachu. Analizując jed-
nak wyłącznie grupę właścicieli budynków z terenów 
wiejskich okazuje się, że inwestycja ta na wsiach pod 
względem częstotliwości wskazań stoi w hierarchii 
nawet wyżej niż modernizacja instalacji grzewczej.
Co siódmy badany wśród najpilniejszych inwestycji 
wymienia ocieplenie ścian budynku, przy czym znacz-
nie częściej ten typ inwestycji wymieniają mieszkań-
cy terenów wiejskich. Nieco rzadziej w zestawieniu 
tym pojawiają się remonty kuchni i łazienek, choć 
należy zauważyć, że w miastach remonty tego typu 
skupiają niemal taki sam odsetek wskazań, co ocie-
plenie ścian zewnętrznych.
w gronie najpilniejszych remontów najrzadziej wy-
mieniane są wymiana okien oraz drzwi.

Oszacowanie potrzeb finansowych

Na podstawie oczekiwanych kosztów najpilniejszych 
przedsięwzięć remontowych podjęto próbę oszaco-
wania kosztów poszczególnych remontów w skali 
ogólnopolskiej. Na wykresie (fot. 3) przedstawiono 
średnie koszty inwestycyjne oparte na wyliczeniach 
dokonanych przez samych badanych.
Tak wyliczone średnie mają oczywiście jedynie war-
tość poglądową, gdyż w zależności od wielkości bu-

dynku koszty prac remontowych mogą się istotnie 
różnić. również sama skala inwestycji podlega znacz-
nemu zróżnicowaniu. Zróżnicowanie to w najbardziej 
dobitny sposób ujawnia się w przedsięwzięciach zwią-
zanych z remontem dachu. Mogą one ograniczać się 
do prostego i względnie taniego remontu, polegające-
go na ułożeniu wełny mineralnej na poddaszu i zamy-
kającego się kwotą kilku tysięcy zł, lub też obejmować 
całkowitą przebudowę ostatniej kondygnacji, czego 
koszty sięgać mogą nawet 100 tys. zł i więcej. Analizu-
jąc poniżej przedstawione dane należy mieć więc na 
uwadze, że prezentowana przez nie skala ilościowa jest 
odbiciem subiektywnych ocen i potrzeb właścicieli bu-
dynków jednorodzinnych, i nie opiera się na szczegóło-
wych kosztorysach realizowanych przez wykonawców 
prac remontowo-budowlanych. Tak więc rzeczywista 
kwota realizacji inwestycji może być nawet wyższa.

Największy udział w tej globalnej wartości mają remonty 
dachów oraz ocieplenie ścian budynków. Te dwie inwe-
stycje łącznie szacowane są na ponad 50 miliardów zł. 

Kolejne, najczęściej wskazywane przez badanych 
właścicieli budynków jednorodzinnych inwestycje, 
to remont dachu i ocieplenie ścian (każda z inwesty-
cji wymieniana przez co czwartego badanego). Obie 
te inwestycje nieco częściej pojawiają się wśród po-
trzeb inwestycyjnych mieszkańców wsi. Niewątpliwie 
sytuację tę wyjaśnia fakt, że odsetek budynków jed-
norodzinnych z ocieplonymi przegrodami zewnętrz-
nymi wyższy jest w miastach w porównaniu do wsi  
o kilkanaście procent (13% różnicy na korzyść mia-
sta w przypadku ścian zewnętrznych i ponad 10%  
w przypadku stropów lub poddaszy), co związane jest 
z wyższymi kosztami ogrzewania w mieście i, co za tym 
idzie, większą opłacalnością realizacji inwestycji termo-

modernizacyjnych. stąd też wymiana źródła staje się 
w tym segmencie jedną z kluczowych inwestycji, z któ-
rej przeprowadzeniem należy liczyć się w przyszłości.
Bez względu natomiast na miejsce zamieszkania, 
wśród potrzeb inwestycyjnych niemal równie często 
wymienia się remonty kuchni i/lub łazienek.

Kluczowe inwestycje

wśród najpilniejszych do zrealizowania inwestycji, 
co piąty właściciel budynku jednorodzinnego wy-
mienia modernizację instalacji grzewczej bądź wy-
mianę kotła. uwaga ta w szczególności dotyczy te-
renów miejskich. 

Modernizacja instalacji grzewczej wy-
mieniana jest najczęściej jako najpil-
niejsza inwestycja bez względu na 
wiek budynku. Co interesujące, in-
westycję tę za najpilniejszą znaczniej 
częściej skłonne są uważać osoby le-
piej uposażone, inwestycja ta znacz-
nie częściej wymieniana jest przez 
mieszkańców miast, gdzie przeciętny 
dochód gospodarstwa domowego jest 
wyższy niż na terenach wiejskich.
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Modernizacja instalacji grzewczej wymieniana jest najczęściej jako najpil-
niejsza inwestycja bez względu na wiek budynku. Co interesujące, inwesty-
cję tę za najpilniejszą znaczniej częściej skłonne są uważać osoby lepiej 
uposażone, inwestycja ta znacznie częściej wymieniana jest przez miesz-
kańców miast, gdzie przeciętny dochód gospodarstwa domowego jest 
wyższy niż na terenach wiejskich.

Średnia całkowita wartość potrzeb 
inwestycyjnych, wśród tych, którzy 
wskazują choć jedną potrzebę to 21 
tys. zł (aż 67% badanych z tej grupy).
Zgodnie z oczekiwanymi kwotami po-
dawanymi przez badanych, finan-
sową skalę realizacji najpilniejszych 
potrzeb inwestycyjnych w domach 
jednorodzinnych, poprzeskalowaniu 
na ogół budynków jednorodzinnych 
w Polsce, oszacować można na kwotę 
sięgającą blisko 80 miliardów zł.

Oczekiwany koszt inwestycji najczę-
ściej wymienianej wśród najpilniejszych 
przedsięwzięć, czyli modernizacji insta-
lacji grzewczej, to 16 miliardów zł. 
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Najmniej kosztowne w glo-
balnym rankingu są wymia-
na drzwi zewnętrznych i wy-
miana okien, których koszt 
nieznacznie przekracza 3 mi-
liardy zł.
Kwota 80 miliardów może 
być określona jako wygó-
rowana, jeśli jednak popa-
trzymy na nią przez pryzmat 
faktu, że stanowi ona zaspo-
kojenie najpilniejszych po-
trzeb remontowych niemal 
połowy mieszkańców nasze-
go kraju, jej wysokość opisać 
należy jako racjonalną.
Badania dot. potrzeb to tyl-
ko część z szerszych badań 
na temat stanu techniczne-
go budynków jednorodzin-
nych w Polsce, których wy-
niki opublikowane zostaną 
w tegorocznej edycji publi-
kacji „Efektywność energe-
tyczna w Polsce. 
Przegląd (poprzednie edy-
cje dostępne są tutaj).

26 100 zł

29 200 zł

4 500 zł

12 800 zł

17 800 zł

14 800 zł

20 591 568 900 zł

29 776 116 000 zł

893 605 500 zł

2 404 416 000 zł

8 502 401 400 zł

15 965 751 600 zł

78 133 859 400 zł

Średnie oczekiwane koszty dla poszczególnych elementów budynku i szacunki
oczekiwanego globalnego kosztu inwestycji w skali kraju.

OCZEKIWANY GLOBALNY
KOSZT INWESTYCJI

OCZEKIWANY KOSZT
POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ W BUDYNKU
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Instytut Ekonomii Środowiska (IEŚ) jest pozarządową organizacją, specjalizującą się  
w obszarze ochrony środowiska, efektywności energetycznej i polityki klimatycznej.
Obecnie koncentruje się na dwóch kluczowych problemach ochrony środowiska w Polsce:

1. zanieczyszczeniu powietrza poprzez spalanie 
węgla i odpadów w domowych paleniskach,
2. modernizacji budynków jednorodzinnych, 
których ogrzewanie jest głównym powodem 
zanieczyszczenia środowiska w Polsce.

Efektywna Polska (EP) to platforma współpracy zainicjowa-
na i moderowana przez IEŚ. Integruje organizacje, instytucje, 
stowarzyszenia branżowe, dla których problemy moderniza-
cji domów jednorodzinnych oraz jakości powietrza są ważne, 
ale nie reprezentuje interesów żadnej branży ani organizacji.
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Średnie oczekiwane koszty dla poszczególnych elementów budynku i szacunki
oczekiwanego globalnego kosztu inwestycji w skali kraju.
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Wymiana starych kotłów na nowe 
kondensacyjne w spółdzielniach 
mieszkaniowych

Po dwóch latach obowiązywania dyrektywy ErP dla 
kotłów gazowych spółdzielnie i wspólnoty mieszka-
niowe w momencie konieczności wymiany starych 
gazowych kotłów konwencjonalnych na nowe stają 
przed dylematem, jak taką wymianę przeprowadzić? 
Czy prościej wygląda to zagadnienie, gdy są to kotły  
z zamkniętą komorą spalania, a w budynkach są zbior-
cze przewody powietrzno-spalinowe dostosowane tyl-
ko do współpracy z kotłami z zamkniętą komorą spa-
lania, ponadto też instalacja c.o. dostosowana jest do 
wysokich parametrów czynnika grzewczego 75-55°C? 
Co w takim wypadku można zrobić? 
w wypadku tzw. kotłów turbo wydaje się, że sprawa 
nie jest ani przegrana, ani specjalnie trudna. Oczy-
wiście w pierwszym rzędzie należy temat skonsul-
tować z projektantem instalacji grzewczej, produ-
centem kominów zbiorczych oraz z producentem 
zamiennika, którym byłby w tym wypadku kocioł 
kondensacyjny. w porównaniu do zwykłych kotłów 
konwencjonalnych, sprawa wydaje się o tyle prost-
sza, że obydwa urządzenia, tj. stary kocioł turbo oraz 
nowy kocioł kondensacyjny są kotłami z zamkniętą 
komora spalania, o wymuszonym mechanicznie wy-
rzucie spalin. Obydwa urządzenia korzystają z podob-
nych przewodów powietrzno-spalinowych, a czasem 
wręcz tych samych. Należy się jednak upewnić, czy 

istniejący przewód powietrzno-spalinowy może 
współpracować z planowanym do montażu kotłem 
kondensacyjnym. Po stronie producenta oraz pro-
jektanta byłoby np. sprawdzenie, czy długość i śred-
nica przewodu, a także czy jego cechy, (np. praca  
z podciśnieniem czy nadciśnieniem), szczególnie 
w przypadku zbiorczych przewodów są wystarcza-
jące do poprawnej pracy kotła kondensacyjnego. 
inna sprawa to właściwy montaż układu kominowe-
go. ważne jest też to, aby spadek komina był skie-
rowany w kierunku kotła tak, aby kondensat mógł 
spływać do kotła i dalej zostać odprowadzony do 
kanalizacji. Należy również pamiętać o tym, z jakie-
go materiału wykonany jest istniejący wkład komi-
nowy. do kotłów kondensacyjnych należy zastoso-
wać komin wykonany ze stali nierdzewnej odpornej 
na kwaśny kondensat lub dostosowany do danego 
kotła przewód po-
wietrzno-spalinowy 
z tworzywa sztucz-
nego, który spełnia 
obowiązujące nor-
my i przepisy, ma 
wymagane certyfi-
katy i przy tym jest 
odporny chemicz-

Przygotował w oparciu o dane eksperckie: Janusz starościk 
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nie na działanie kondensatu. Jeżeli wkład komi-
nowy był wykonany z aluminium, należy go bez-
względnie usunąć, ponieważ kotły kondensacyjne 
nie mogą współpracować z systemem powietrzno-
-spalinowym wykonanym z tego materiału. Konden-
sat powstały podczas procesu spalania spowoduje 
powstawanie wżerów i doprowadzi do rozszczelnie-
nia systemu powietrzno-spalinowego.
Modernizując istniejącą instalację i dopasowując ją 
do kotła kondensacyjnego, należy także pamiętać 
o odprowadzeniu kondensatu – kotły kondensacyj-
ne podczas pracy „produkują” kondensat (skroplo-
ną parę wodną), który należy odprowadzić do ka-
nalizacji. Podczas wyboru miejsca instalacji tego 
rodzaju kotła trzeba uwzględnić odprowadzenie 
kondensatu.
warto pamiętać o ilości kondensatu. Na każdy m3 
spalonego gazu ziemnego w warunkach domowych 
wykrapla się około od 1 do 3 litra kondensatu w za-
leżności od rodzaju gazu, co na przestrzeni całego 
roku może dać nawet kilka tysięcy litrów.
inną sprawą są tzw. wysokie parametry pracy. Nie 
oznacza to, że przy tych parametrach kocioł kon-
densacyjny nie będzie pracować. Przy wyższych 
parametrach pracy należy założyć, że kocioł kon-
densacyjny będzie grzać, ale jego sprawność bę-
dzie wynosiła np. 96-100% zamiast zakładanych np. 
106-107%. Pełnię swoich możliwości kotły konden-
sacyjne rozwijają w określonych warunkach pracy. 
Najwyższą sprawność osiągają, gdy temperatura 
wody po grzaniu ma około 40-50oC, a powracają-
ca z obiegu centralnego ogrzewania jest jak naj-
chłodniejsza. 
Oprócz oszczędnej i wydajnej technologii warto 
rozważyć wyposażenie kotła w automatykę, któ-
ra zoptymalizuje pracę kotła i będzie „pamiętać” 
o komforcie domowników. Na przykład regulator 
pokojowy odpowiednio włączy lub wyłączy kocioł, 
aby utrzymać temperaturę pomieszczeń w określo-
nych wartościach. Z kolei regulator pogodowy, dzię-
ki czujnikowi zewnętrznemu dostosuje pracę kotła 

do temperatury na zewnątrz. Programatory dobo-
we i tygodniowe zapamiętają godziny obecności  
i aktywności domowników.

inna wątpliwość, która pojawia się przy okazji ko-
nieczności wymiany kotła konwencjonalnego na 
kondensacyjny jest kwestia, czy kocioł kondensa-
cyjny może współpracować ze „starą” instalacją za-
projektowaną (dobraną) na parametry 80/60oC? Od-
powiedź brzmi – TAK.
Praktyka ostatnich lat pokazała, że kotły konden-
sacyjne tak samo dobrze sprawdzają się w instala-
cji z grzejnikami żeliwnymi. Tego typu grzejniki mają 
dużą bezwładność termiczną – długo się nagrzewa-
ją i długo oddają zgromadzone ciepło. dzięki temu 
kotły kondensacyjne mogą spokojnie pracować bez 
częstych zatrzymań palnika, co znacząco wpływa 
na ekonomie ich pracy. doświadczenie pokazuje, 
że ilość ciepła potrzebna do ogrzania pomieszcze-
nia będzie zapewniona nawet przy zasilaniu instala-
cji niskim parametrem rzędu 50oC.
Nowoczesne kotły kondensacyjne charakteryzu-
ją się szerokim zakresem modulacji mocy palnika. 
dla tradycyjnych kotłów konwencjonalnych tak ni-
ski poziom mocy minimalne jest nieosiągalny. Ko-
tły tradycyjne mogą zmodulować jedynie do pozio-
mu około 40% mocy nominalnej. Ta cecha pozwala 
dopasowywać moc, z jaką pracuje kocioł, do ak-
tualnego zapotrzebowania na ciepło ogrzewanych 
pomieszczeń, co znacząco przekłada się na eko-
nomiczną pracę bez przegrzewania pomieszczeń.  
w ujemnej temperaturze zewnętrznej, gdy zapotrze-
bowanie na ciepło jest wysokie, kocioł dzięki wyso-
kiej mocy maksymalnej jest w stanie zapewnić od-
powiednią ilość ciepła. 
wraz ze wzrostem temperatury zewnętrznej spa-
da zapotrzebowanie na moc cieplną niezbędną do 
ogrzania pomieszczeń. Kocioł obniża moc, z którą 
pracuje, tak aby dopasować się do aktualnego za-
potrzebowania na ciepło, a co za tym idzie pobiera 
mniejszą ilość gazu. 
szeroki zakres modulacji to również mniejsza licz-
ba uruchomień i dłuższe cykle pracy z niską tem-
peraturą czynnika grzewczego, co przekłada się na 
wyższą sprawność kotła i całego systemu grzew-

czego. A to z kolei przekłada się na niższe koszty 
ogrzewania. 
szeroki zakres modulacji mocy kotła gazowego gwa-
rantuje bardziej ekonomiczną pracę oraz wydłuża 
czas eksploatacji urządzenia. im zakres modulacji 
mocy jest szerszy, tym praca kotła gazowego będzie 
bardziej ekonomiczna.

Grzejniki, które były projektowa-
ne (dobrane) na parametry 70/55oC 
mają swoją wielkość i mogą genero-
wać określoną moc cieplną. Chcąc 
zapewnić tąką samą moc grzewczą 
grzejników, projektując (dobiera-
jąc) je na parametry 50/30oC musie-
libyśmy zwiększyć ich wymiary aż 
3-krotnie! Kondensacja będzie za-
chodziła w kotle kondensacyjnym, 
gdy temperatura powrotu czynnika 
grzejnego będzie niższa od tzw. tem-
peratury punktu rosy, która wyno-
si 57oC co daje nam temperaturę za-
silania na poziomie około 70oC, a to 
gwarantuje nam kondensację przez 
cały rok! Biorąc pod uwagę instalacje 
projektowane (dobierane) na para-
metry 80/60oC, kotły kondensacyjne 
będą kondensować w takim systemie 
przez 98% roku. Czy warto takim ra-
zie instalować 3-razy większe grzej-
niki, które często mogą zwyczajnie 
nie zmieścić się w wybranym miejscu 
montażu lub w miejscu poprzednich 
grzejników oraz są 3-razy droższe 
tylko po to, aby zapewnić kondensa-
cję przez każde 7 dni w tygodniu  
w ciągu sezonu grzewczego? 
Dlatego na etapie modernizacji 
ogrzewania polegającym tylko na 
wymianie kotła turbo na kocioł kon-
densacyjny, nie warto wymieniać 
grzejników podłączonych do instala-
cji na większe.

Zamiana tradycyjnego kotła konwen-
cjonalnego na kocioł kondensacyjny 
niesie za sobą wiele korzyści dla użyt-
kownika a przede wszystkim pozwa-
la na zmniejszenie zużycia gazu nawet 
o 20-25%, co przekłada się na mniej-
sze koszty ogrzewania. Kotły różnych 
producentów od lat mają te same roz-
stawy przyłączy zarówno w kotłach 
tradycyjnych, jak i kondensacyjnych, 
co znacznie ułatwia i skraca czas 
montażu nowego kotła w miejsce tra-
dycyjnego. Niemniej jednak należy to 
sprawdzić w przypadku decyzji o wy-
mianie kotła. 
Ponadto, bezwzględnie, w sytu-
acji wymiany kotłów w instalacjach 
zbiorczych należy wymienić wszyst-
kie kotły w całym pionie. I jest to wa-
runek konieczny, aby zachować pra-
widłowe funkcjonowanie systemu. 
Opisane działania są możliwe do wy-
konania w bardzo prosty sposób, aby 
jednak w pełni wykorzystywać zale-
ty, jakie daje zastosowanie gazowe-
go kotła kondensacyjnego do ogrze-
wania domu w dalszej perspektywie 
czasu, warto by było pokusić się  
o modernizację całej instalacji tak, 
aby przestawić ją na niskie parame-
try pracy.

http://www.instalreporter.pl
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tów w wirtualnym domu wyposażonym w instala-
cje grzewcze i sanitarne. Tegoroczną nowością było 
również to, że w eliminacjach wystartowali ucznio-
wie szkół instalacyjnych. To dla nich zorganizowano 
specjalną kategorię: „Eliminacje do Mistrzostw Pol-
ski instalatorów dla szkół”. 
Zgodnie z regulaminem w każdej z 15. lokalizacji 
najlepsza trójka instalatorów otrzymywała nagrody 
rzeczowe i awans do finału Mistrzostw Polski insta-
latorów (MPi), który odbędzie się 25 kwietnia 2018 r.  
w czasie targów iNsTALACJE w Poznaniu. Tam na-
grodą główną będzie samochód dostawczy.
– Instalatorzy, którzy nie zdążyli wziąć udziału w elimi-
nacjach wyjazdowych mogą jeszcze spróbować swo-
ich sił podczas dwóch pierwszych dni targów INSTA-
LACJE, czyli 23 i 24 kwietnia 2018 r. Wtedy do finału 
zostanie zakwalifikowanych dodatkowa grupa zawod-
ników – zapewnia Konrad fleśman z Międzynarodo-
wych Targów Poznańskich, dyrektor targów iNsTA-
LACJE oraz projektu instalacje On Tour.
Podkreśla on także, że całe przedsięwzięcie nie roz-
winęłoby się na taką skalę bez zaangażowania wielo-
letnich partnerów-sponsorów, firm: AfrisO, BrÖTJE,  
gruNdfOs, TECE oraz VOgEL&NOOT. 

relacje z eliminacji publikowane były także na face-
booku oraz stronie internetowej

Prawdziwy rekord czasowy (2 min 1 sek.) padł 
na ostatnim przystanku Touru, czyli we wrocławiu. 
Co więcej należał on do Adriana Puzio – instalatora, 
który dwa lata wcześniej, również osiągnął najlep-

szy wynik w eliminacjach. Ostatecznie w finale MPi 
2016 zabrakło mu szczęścia, ale może do trzech razy 
sztuka? drugi w tegorocznych eliminacjach był Ka-
mil Owczarek z warszawy (czas 2:08), a na trzecim 

miejscu podium stanęła, startująca również w stoli-
cy, Magdalena rędzińska (czas 2:16).
w tym roku konkursowe zadanie polegało na zain-
stalowaniu za pomocą dżojstika szeregu produk-

W połowie września we Wrocławiu zakończyły się INSTALACJE  
ON TOUR, czyli wyjazdowa forma eliminacji do VI Mistrzostw Polski 
Instalatorów (MPI). Tegoroczny tour odwiedził 15 polskich miast w tym 
m.in. Warszawę, Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź i Olsztyn. Łącznie 
wzięło w nim udział ponad tysiąc instalatorów. Organizatorem 
całego przedsięwzięcia były Międzynarodowe Targi Poznańskie.

INSTALACJE 
ON TOUR 2017 
zakończone! 
Wrocław znowu rekordowym miastem

http://www.instalreporter.pl
https://www.facebook.com/MistrzostwaInstalatorow/
https://www.facebook.com/MistrzostwaInstalatorow/
http://instalacje.mtp.pl/pl/instalacje_on_tour/
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Profesjonalna odzież odblaskowa jest obowiązkowym elementem wyposażenia pracowników budowlanych wykonujących obowiązki na ze-
wnątrz, w warunkach słabego oświetlenia lub których praca wymaga bycia zauważonym z dużej odległości. wyodrębnione przepisami 3 po-
ziomy widzialności odzieży roboczej różni ułożenie taśm odblaskowych oraz ich szerokość. Klasa 2. i 3. zapewniają odpowiednią widzialność 
w nocy, a wszystkie elementy odblaskowe każdej klasy muszą być widoczne po oświetleniu w ciemności. Podczas robót na placu budowy, 
pracownik powinien posiadać ubiór odblaskowy spełniający wymogi min. 2 klasy, zwłaszcza w przypadku wykonywania prac nocą lub przy 
sztucznym oświetleniu. 
dla zachowania właściwego poziomu bezpieczeństwa warto wybrać odzież właściwą do rodzaju i miejsca wykonywanej pracy. w zaśnieżonym 
otoczeniu najlepiej sprawdzą się fluorescencyjne ubrania w kolorze pomarańczowym, kontrastującym z białym tłem. Jeśli priorytetem jest bycie 
zauważonym w ciemności, najlepszy efekt zapewni odzież w kolorze żółtym, który cechuje się wyższą luminacją i odbierany jest przez oko jako 
jaśniejszy niż pomarańczowy. umieszczone na ubraniach detale fluorescencyjne zwiększają widoczność o brzasku, zmierzchu, we mgle lub za-
dymieniu oraz w świetle dnia. Nową linię ubrań high-Vis wprowadzoną przez snickers workwear cechuje połączenie wysokiej funkcjonalności  
z wygodą użytkowania. Projektanci zadbali o najważniejsze aspekty, takie jak ochrona kolan, trwałość i doskonałe dopasowanie. 
Kolekcja obejmuje rodziny produk-
tów Allroundwork i flexiwork, z któ-
rych każda przeznaczona jest do 
innych warunków pracy – od wyko-
nywania ciężkich zadań do zapew-
nienia maksymalnej swobody po-
ruszania się. Jakość zastosowanych 
materiałów i solidne wykonanie, po-
zwalają na długotrwałe użytkowa-
nie ubrań. istotnym elementem no-
wej linii odzieży ostrzegawczej są 
kontrastowe materiały, utrzymujące 
barwę przez długi okres. 
Kolekcja obejmuje m.in:
- spodnie odblaskowe Allroun-
dwork+ z workami kieszeniowymi – 
ok. 470 zł;
- ocieplana, odblaskowa kurtka Allro-
undwork 37.5® – ok. 660 zł.
- spodnie flexiwork+ z workami kie-
szeniowymi – ok. 660 zł.
- przeciwwiatrowa i wodoodporna 
kurtka Allroundwork soft shell – 
ok. 550 zł.

SnickeRS woRkweaR

Nowoczesny i ekologiczny ogrzewacz 
AB gaz wyróżnia się ponadczasowym de-
signem. specjalnie zaprojektowany cera-
miczny palnik Kozy AB gaz zapewnia re-
alistyczną wizję ognia, dzięki możliwości 
samodzielnej regulacji płomienia. urzą-
dzenie ma dwie szyby. Zewnętrza, de-
koracyjna szyba typu glass osłania całą 
powierzchnię drzwiczek, nadając im no-
woczesnego i eleganckiego wyglądu. Na-
tomiast hermetycznie zamknięta komo-
ra spalania zapewnia najwyższy poziom 
bezpieczeństwa podczas użytkowania. 
AB gaz wyposażono w bezpieczny sys-
tem automatycznego sterowania gazem 
za pomocą prostego w obsłudze pilota. 
Zabezpiecza to urządzenie przed niekon-
trolowanym wyciekiem paliwa. użytkow-
nik może ustalić godzinę włączenia i wy-
łączenia kozy nawet z siedmiodniowym 
wyprzedzeniem. Pełną gwarancję bez-
pieczeństwa użytkowania zapewnia tak-
że czujnik termopary. w razie zdmuch-

nięcia płomienia odcina on dopływ gazu do palnika. 
urządzenie wykonane jest ze stali, a szczelność zawdzięcza solidnym spawom 
wykonanym w osłonie gazu szlachetnego. 
Koza AB gaz ma własny system zasilający. Oznacza to, że koza nie jest uzależ-
niona od działania instalacji elektrycznej.
instalacja ogrzewacza AB gAZ nie wymaga tradycyjnego komina. dzięki temu 
urządzenie może zostać usytuowane niemal w dowolnie wybranym miejscu. 
system przewodów koncentrycznych umożliwia montaż w pomieszczeniach 
bez komina. By cieszyć się żywym płomieniem w pomieszczeniu wystarczy 
wyprowadzić przewód powietrzno-spalinowy poza ścianę budynku lub dach.
Niewielki ciężar oraz łatwość instalacji pozwalają na swobodną zmianę miej-
sca pieca. Natomiast oryginalne wzornictwo sprawia, że koza AB gaz wpisze 
się w wystrój tradycyjnych, jak i nowoczesnych wnętrz. 

kRatki.Pl

koza ab Gaz od kratki.pl nowa linia odzieży o wysokiej widzialności od snickers Workwear

http://www.instalreporter.pl
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Bezdotykowa elektroniczna 
płytka uruchamiająca do wC 
uzupełnia popularną serię  
Visign for style firmy Viega.  
Model wyróżnia wysokiej klasy 
design i elegancka powierzchnia 
w kolorze głębokiej czerni  
z subtelnymi szarymi elementa-
mi. Technologia elektronicznego 

sterowania została zaczerpnięta 
ze sprawdzonego systemu znanego już z modeli  

Visign for More sensitive. Znak jakości „design Plus powered by ish 2017” oraz 
prestiżowa międzynarodowa nagroda if Label przyznane nowej płytce firmy Viega stanowią 
najlepsze potwierdzenie doskonałego wzornictwa i innowacyjności tego rozwiązania. 
Linia płytek uruchamiających Visign for style firmy Viega jest przeznaczona zwłaszcza do 
nowoczesnych łazienek. Model sensitive umożliwia bezdotykową, a więc maksymalnie hi-
gieniczną obsługę. Żeby uruchomić spłukiwanie wystarczy zbliżyć dłoń do wyróżnione-
go graficznie pola funkcyjnego. większe pole symbolizuje spłukiwanie pełne, a mniejsze – 
spłukiwanie oszczędne. Nowoczesny wygląd podkreśla również niewielka grubość płytki, 
wynosząca zaledwie 7 mm.
Jasnoszara pikselowa chmurka stanowi nie tylko innowacyjny element stylistyczny, lecz 
delikatnie świecąc na zielono, pomaga również w orientacji w ciemności. Efekt luminescen-
cyjny powstał na bazie stosowanego w przemyśle zegarmistrzowskim święcącego w ciem-
ności lakieru, „ładującego się” zarówno pod wpływem światła dziennego, jak i sztucznego.
system elektroniczny połączono z bezobsługowym, trwałym i niezawodnym cięgnem 
Bowdena. rozwiązanie to może być zasilane sieciowo lub z baterii. Visign for style sensitive 
montuje się tak samo, jak inne bezdotykowe płytki uruchamiające do wC firmy Viega. Moż-
na je instalować także na równi z powierzchnią ściany.
Visign for style sensitive są kompatybilne ze wszystkimi spłuczkami Viega wyprodukowa-
nymi po 1999 roku.
Płytka Visign for style sensitive jest przystosowana do aktywacji funkcji hygiene+, która 
pozwala uniknąć stagnacji wody użytkowej. inteligentny system Viega uruchamia automa-
tyczne spłukiwanie po upływie określonego czasu od ostatniego użycia, zapobiegając  
w ten sposób stagnacji nawet w toaletach używanych sporadycznie. 

VieGa

Visign for style sensitive:  
nowa płytka uruchamiająca do Wc 

rozwiązania pozwalające oszczędzać wodę można coraz powszechniej spotkać zarówno w łazienkach publicznych, jak i prywat-
nych. do inteligentnych rozwiązań tego typu dołączyła armatura natryskowa sChELL ViTus Vd-C-T.
Komfort obsługi to podstawowy wyznacznik wyposażenia nowoczesnych łazienek. Armatura natryskowa sChELL ViTus Vd-C-T  
została wyposażona w moduł elektroniczny CVd Touch, który umożliwia uruchamianie pojedynczym dotknięciem przycisku 
start/stop. Zamknięcie wody może się odbywać manualnie, poprzez powtórną aktywację przycisku lub automatycznie, po okre-
ślonym czasie. Technologia CVd Touch daje możliwość zaprogramowania czasu wypływu wody w komfortowym czasie do na-
wet 6 min. w razie potrzeby wydłużenia czasu kąpieli wystarczy ponownie aktywować armaturę. dodatkowym udoskonaleniem 
może być wbudowany termostat, który pozwala na regulację temperatury za pomocą pokrętła. Mechanizm ten nie tylko umoż-
liwia dobranie komfortowego parametru wody, lecz również chroni przed poparzeniem. w razie potrzeby dostępna jest również 
wersja z wbudowanym mieszaczem, która umożliwia ustawienie temperatury za pomocą pokrętła lub uchwytu.
Charakter armatury natryskowej sChELL ViTus przejawia się w jej nowoczesnym designie. Prosta, geometryczna forma o lśnią-
cym, chromowanym wykończeniu stanowi dyskretny atut łazienki. Armatura ViTus Vd-C-T może być łączona z głowicą prysznico-
wą COMfOrT, orurowanie zaś w zależności od potrzeb można prowadzić na zewnątrz lub podtynkowo. w drugim przypadku je-
dynymi widocznymi elementami natrysku jest 
niewielka głowica i korpus baterii. Armaturę na-
tryskową można na zasadzie spójności łączyć 
z bateriami umywalkowymi z serii ViTus, które 
są zbudowane z identycznych komponentów. 
Elektronika CVd Touch pozwala również zapro-
gramować automatyczne przepłukiwania anty-
stagnacyjne. umożliwia to aplikacja esChELL, 
która dodatkowo informuje o stanie baterii al-
kalicznych, na które zasilane są baterie czy 
ewentualnych awariach. Armatura jest również 
przystosowana do dezynfekcji termicznej wodą  
w temperaturze powyżej 70°C. 

schell

armatura natryskowa schell VItus Vd-c-t

http://www.instalreporter.pl
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Aranżacja i wyposażenie łazienki w przedszkolach reguluje m.in. rozporządzenie ministra edukacji, w którym 
określona jest zalecana liczba umywalek i ustępów przypadających na 15 dzieci. Jednak w mniejszym stopniu 
porusza ono kwestie wytycznych w zakresie wysokości montażu wyposażenia. Placówka powinna albo zamon-
tować umywalki i toalety na odpowiedniej dla dzieci wysokości, albo zapewnić im antypoślizgowy podest. 
standardowa wysokość miski dla osoby dorosłej wynosi około 43 cm, z kolei wysokość montażowa przycisku 
to około 120 cm. firma TECE wprowadziła do oferty stelaż podtynkowy, który umożliwia kilkulatkom swobod-
ne korzystanie z toalety. w przypadku stelaża TECEprofil do wC stojącego dla dzieci, wysokość montażowa mi-

ski jest niższa w porównaniu do stelaża uniwersalnego i wynosi 34-37 cm. dziecko nie będzie miało tak-
że problemu z sięgnięciem do przycisku spłukującego, gdyż jego wysokość została obniżona 

do około 92 cm. stelaż przeznaczony jest głównie jako rozwiązanie do toalet w pla-
cówkach edukacyjnych, wychowawczych czy szpitalnych. stelaż podtynkowy do wC 
stojącego dla dzieci to kompletnie zmontowana jednostka składająca się ze stabilnej 
ramy i spłuczki podtynkowej. Zbiornik o poj. 10 l, wykonany z tworzywa odporne-
go na uderzenia, gwarantuje bezpieczne i długotrwałe użytkowanie. standardowa 
ilość wody spłukującej wynosi 6 l, istnieje jednak możliwość ustawienia ilości wody 
spłukującej na 4,5/7,5/9 l. Poza standardowymi możliwościami instalacyjnymi, tj. na 
kształtownikach stalowych TECEprofil, w ścianach z profili metalowych lub drewnia-

nych oraz jako ściana przednia, stelaż firmy TECE może być także montowany w wer-
sji narożnej. Na uwagę zasługuje także cichy hydrauliczny zawór napełniający.
stelaż do wC stojącego dla dzieci jest kompatybilny ze wszystkimi przyciskami spłu-
kującymi firmy TECE.
Cena netto: 580 zł.

tece

stelaż do Wc stojącego dla dzieci firmy tece

firma Prandelli wprowadziła  
do oferty komplety pod baterie. 
Komplety dostępne są w trzech 
wariantach – Pf, PfM i PP-r Vissen 
– oraz w dwóch długościach – 100 
i 150 mm.

PRanDelli

nowość Prandelli – komplety pod baterie
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