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Nowy slogan marki Vaillant: „Komfort w moim domu” 

realizując wszelkie działania społeczne, jak i handlowe, 
firmie vaillant przyświeca główny cel – chce być bliżej 
klientów, czyli obecnych i przyszłych użytkowników.
Od zawsze, poczucie komfortu i bezpieczeństwa było 
nadrzędną potrzebą każdego z nas, komfortu, którego 
pragniemy w swoich domach. Taki komfort vaillant sta-
ra się zapewniać od lat, tworząc innowacyjne rozwią-
zania i usługi systemów grzewczych i wentylacyjnych.

Atrybuty marki zgodne 
z nowym sloganem to:
• godna zaufania dzięki niezawodnej nie-
mieckiej technologii, jakości premium, 
wydajnym i długotrwałym urządzeniom;
• skoncentrowana na kliencie poprzez 
oferowanie intuicyjnych rozwiązań dopa-
sowanych do potrzeb klienta oraz indywi-
dualnemu podejściu do jego oczekiwań;
• przyszłościowa gdyż dotyka tematów 
związanych z nowoczesnymi techno-
logiami i rozwiązaniami (energia odna-
wialna, ochrona klimatu, zrównoważo-
ny rozwój);
• szczerze oddana poprzez profesjonalną 
pomoc pracowników, specjalistów, part-
nerstwo na równym poziomie i osobiste 
zaangażowanie.

Manifest marki
Klienci vaillant szukają w systemach grzewczych tej mar-
ki nie tylko innowacyjnej, zaawansowanej technologi czy 
trwałości. Te cechy są oczywiste. Klienci szukają czegoś  
o wiele więcej. Chcą mieć poczucie komfortu i bezpieczeń-
stwa. Komfortu, którego pragną, gdy są w swoich domach. 
A także pozytywnych emocji, wyróżnika i satysfakcji, któ-
ra jest najlepszą wizytówką i referencją dla naszej marki.

NFOŚiGW zapewni 2,2 mld zł 
na bezemisyjny transport publiczny

Zakup około tysiąca innowacyjnych autobusów beze-
misyjnych sfinansuje Narodowy Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i gospodarki wodnej. 

w latach 2019-2023 zapewni na ten cel 2,2 mld zł.
Na razie jeździ w Polsce 78 takich pojazdów.
Więcej

systemy wentylacyjne Lindab i Centrum Klima jako 
pierwsze na świecie zostały objęte prestiżowym certy-
fikatem Eurovent potwierdzającym zgodność procesów, 
maszyn, surowców, przyrządów pomiarowych i produk-
tów ze standardami norm europejskich. Organizacja Eu-
rovent została założona 1993 roku i bardzo szybko zdo-
była pozycję najważniejszego ośrodka certyfikacyjnego 
specjalizującego się w weryfikacji danych technicznych 
deklarowanych przez producentów i walce z nieuczciwą 
konkurencją. Obecnie ośrodek certyfikuje aż 36 różnych 
kategorii produktowych. Na centralach wentylacyjnych  
i klimatyzatorach logo Eurovent jest już na polskim ryn-
ku standardem.
Badania niezależnych ośrodków badawczych i ustale-
nia audytorów Eurovent jednoznacznie potwierdziły, 
że systemy wentylacyjne marki Lindab są zgodne z de-

klarowaną przez firmę specyfikacją i spełniają najwyż-
sze normy jakości.
w trakcie procesu certyfikacyjnego zespół Eurovent lo-
sowo, z zachowaniem metodologii badawczej wybrał 
reprezentatywne elementy z oferty i przetestował je za-
równo w laboratorium, jak i na hali produkcyjnej. wła-
ściwości systemu testowane zgodnie z odpowiednimi 
normami to między innymi:
- klasa szczelności,
- limity na pozytywne i negatywne ciśnienie,
- tolerancja wymiarów.
szczegółowo przeanalizowane zostały również wszyst-
kie procesy wewnętrzne, od przyjęcia i kontroli jakości 
surowców, poprzez obrabianie materiałów, oprogramo-
wanie maszyn, a także zgodność danych technicznych 
w dokumentacji udostępnianej klientom.

Pierwszy na świecie system wentylacyjny 
z certyfikatem Eurovent

5 lat gwarancji na 
klimatyzatory Haier

Od 1 stycznia 2018 roku zostaje wydłużony okres 
trwania gwarancji do 5 lat na klimatyzatory split, 
multi split, MRV firmy Haier. 

grupa Haier to dostawca rozwiązań z zakresu AgD  
i HvAC. Haier powstał w 1984 roku i od tego czasu stale się  
rozwija. grupa Haier z obrotem ponad 24,2 mld usD  
w 2011 roku i posiadająca klientów w ponad 100 krajach 
jest wiodącym dostawcą AgD i urządzeń AC. 
generalnym dystrybutorem klimatyzatorów Haier AC  
w Polsce jest firma refsystem. 
www.refsystem.pl

http://www.instalreporter.pl
http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1157,nfosigw-zapewni-2-2-mld-zl-na-bezemisyjny-transport-publiczny.html
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W razie pytań proszę o kontakt: magdalena.olszewska@wilo.pl lub 785 500 431.

Terminy i miejsca szkoleń

Podczas szkolenia przerwa kawowa i ciepły poczęstunek.

data miasto miejsce adres
9 stycznia Wrocław Hotel Haston Irysowa 1-3

11 stycznia Łódź Hotel Borowiecki Kasprzaka 7/9
16 stycznia Kraków Hotel Witek Handlowców 14, Modlniczka
18 stycznia Katowice Hotel Silesian Szybowcowa 1A
23 stycznia Bydgoszcz Hotel Słoneczny Młyn Jagiellońska 96
24 stycznia Sopot Hotel Marriott Bitwy pod Płowcami 59
25 stycznia Olsztyn Hotel Warmiński Kołobrzeska 1
30 stycznia Poznań Hotel HP Park Abpa. A. Baraniaka 77

1 lutego Lesznowola Wilo Polska Jedności 5
8 lutego Białystok Hotel Podlasie 42 Pułku Piechoty 6

19 lutego Lesznowola Wilo Polska Jedności 5
20 lutego Warszawa Hotel Partner Marywilska 16
22 lutego Lublin Hotel Focus Warszawska 109
27 lutego Rzeszów Hotel Blue Diamond Nowa Wieś 414, Trzebownisko

1 marca Kielce Hotel Tęczowy Młyn Zakładowa 4
6 marca Szczecin Hotel Novotel Centrum Al. 3 Maja 31
8 marca Koszalin Hotel Verde Koszalińska 1, Mścice

PREZENT

Wilo zaprasza na bezpłatne szkolenie!

Dostępny jest już terminarz szkoleń wilo na i kwartał 
2018 roku. szkolenia odbywają się w godz: 8-11.

Tematyka przewodnia szkoleń to:
1. Zaufany instalator – poszerz wachlarz swojej oferty. 
Zarabiaj więcej!
- urządzenia do zaopatrzenia w wodę zimną
- proste systemy do odprowadzania ścieków
- nowości w technice grzewczej i chłodniczej
2. Optymalizacja pracy instalacji – pomocne narzędzia wilo.

warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wcześniejsza 
rejestracja na www.wilo.pl.
wypełnij formularz i czekaj na potwierdzenie mailowe. 
Liczba miejsc ograniczona.
Podczas szkolenia organizatorzy zapewniają przerwę 
kawową i ciepły poczęstunek.

Kliknij i odwiedź kanał Wilo Polska na YouTube!
Tu dostępne są poradniki, jak żyć z pompą:
– jak poprawnie dobrać i zainstalować pompę głębinową?
– jak zapewnić płynną i cichą pracę hydroforu? 
Domowy zestaw hydroforowy wilo-HiMulti 3.
– jak przygotować instalacje przed zimą? 
wymiana pompy na energooszczędną wilo-stratos PiCO.

www.wilo.pl

Zaproszenie na szkolenie

według szacunków Europejskiego stowarzy-
szenia Pomp Ciepła EHPA, na początku grudnia 
2017 dniach została zainstalowana w Europie 
10-milionowa pompa ciepła. w świetle zacho-
dzącej transformacji sektora urządzeń grzew-
czych jest to bardzo dobra informacja, gdyż co-
raz większa liczba zainstalowanych pomp ciepła 
oznacza kolejny krok w kierunku ekologiczne-
go ogrzewania budynków, a także całkowitą 
redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń do po-
wietrza. udział pomp ciepła pośród wszystkich dostęp-
nych technologii grzewczych w Europie wciąż pozostaje 
stosunkowo niewielki, jednak w ostatnich latach obser-
wuje się dynamiczny wzrost sprzedaży tych urządzeń.
Organizacja branżowa EHPA zestawiła korzyści wynikają-
ce z działania 10 milionów sztuk pomp ciepła w Europie:
• 333 GW → łączna moc grzewcza; 
• 165 TWh → wyprodukowane ciepło w ciągu roku;
• 106 TWh → odnawialna energia w ciągu roku;
• 59,3 TWh → wykorzystana energia elektryczna;
• 27,1 Mt → uniknięta emisja dwutlenku węgla (dzięki za-
stosowaniu pomp ciepła); 
• 135 TWh → zaoszczędzona roczna energia zawarta  
w paliwie;
• 100 % → redukcja niskiej emisji pyłów zawieszonych  
(w strefie przebywania ludzi);
• 100 % → redukcja niskiej emisji kancerogennych (rako-
twórczych) wielopierścieniowych węglowodorów aro-
matycznych.
sekretarz generalny EHPA Thomas Nowak powiedział, że 
dziś możemy świętować to, co osiągnęliśmy do tej pory, 
ale przyszłość ogrzewania budynków wskazuje na po-
wszechne zastosowanie pomp ciepła do ogrzewania bu-
dynków w Europie w najbliższych latach. uważa on, że 
przyszłe systemy energetyczne będą wymagać dalszej 
integracji technologii z poszczególnymi sektorami zuży-

cia energii oraz mądrości decydentów, którzy ułatwią tę 
zmianę. Ze względu na lepsze obciążenie sieci energe-
tycznej, magazynowanie energii elektrycznej oraz szereg 
korzyści ekologicznych i ekonomicznych, rola pomp cie-
pła w systemach grzewczych przyszłości jest zbliżona do 
przyszłej roli samochodów elektrycznych w transporcie.
Prezes zarządu Polskiej Organizacji rozwoju Technolo-
gii Pomp Ciepła (POrT PC) Paweł Lachman szacuje, że 
liczba sprzedanych pomp ciepła w Polsce w 2017 roku 
zwiększyła się o około 20%, a w przypadku pomp ciepła 
powietrze/woda mogła wzrosnąć nawet o około 50%  
(w stosunku do 2016 roku). Będzie to już piąty rok znaczne-
go wzrostu rynku tego typu pomp ciepła w Polsce. jest to 
też dowód zaufania klientów, dojrzałości technologii i atrak-
cyjności zastosowania tych urządzeń. Biorąc pod uwagę, 
że obecnie większość producentów urządzeń grzewczych 
w Europie uznaje pompy ciepła za kluczową technologię 
grzewczą przyszłości, należy spodziewać się dalszego in-
tensywnego rozwoju rynku pomp ciepła w Polsce.
szczegółowy raport zawierający analizy dotyczące sprze-
daży pomp ciepła w ostatnich latach w Polsce, a także 
prognozy rynku do roku 2030, zawarte są w raporcie 
rynkowym POrT PC 2017. raport jest do pobrania na 
stronie www.portpc.pl. wkrótce dostępny będzie tak-
że w języku angielskim.
źródło: EHPA, POrT PC

W Europie zainstalowano 10-milionową 
pompę ciepła!

http://www.instalreporter.pl
https://www.youtube.com/user/WiloPolska
http://www.wilo.pl
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2018/01/Szkolenia-2018-Instalator-v12.pdf
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Organizacje branżowe POrT PC i sPiug związane  
z techniką grzewczą z zadowoleniem przyjęły zapo-
wiedź premiera Mateusza Morawieckiego, że od stycz-
nia 2018 r. obowiązywać zacznie nowa taryfa na energię 
elektryczną, przeznaczoną do ogrzewania budynków.
Zdaniem obu organizacji wprowadzony okres taniej 
energii (obecnie 8 h) w nowej taryfie elektrycznej jest 
zdecydowanie za krótki w stosunku do realnych po-
trzeb ogrzewania elektrycznego budynków i to zarów-
no w przypadku ogrzewania elektrycznego, jak i przy 
zastosowaniu pomp ciepła. w pierwotnych zapowie-
dziach Ministerstwa Energii dotyczących nowej tary-
fy występowało 10 godzin taniej energii elektrycznej 
na dobę, z zapowiadaną redukcją kosztów o min. 50%.  
W przedstawionej w dniu 19 grudnia 2017 r. propo-
zycji mówiło się już tylko o 7 h taniej energii w nocy 
i o redukcji kosztów energii i przesyłu do 40%, osta-
tecznie wprowadzono 8 h taniej energii.

Analizy POrT PC i sPiug wskazują, że w przypadku gdy 
istnieje możliwość wyboru taryfy elektrycznej przez 
użytkowników urządzeń grzewczych, praktycznie za-
wsze występuje tańsza alternatywa dotycząca kosztów 
ogrzewania i jest związana z wyborem istniejących już 
taryf elektrycznych g12 i g12w. 
Aby rzeczywiście wyjść naprzeciw oczekiwaniom uboższej 
części społeczeństwa, należałoby wprowadzić rozwiązanie 
zastosowane w takich krajach, jak Czechy i słowacja, któ-
re skutecznie walczą z niską emisją za pomocą specjalnej 
taryfy elektrycznej zapewniającej 20 godzin taniej energii.
Powyżej przedstawiona została opracowana przez POrT 
PC symulacja porównania kosztów energii elektrycznej 
w przypadku ogrzewania budynku przez 10 godzin na 
dobę w ramach różnych istniejących taryf elektrycznych 
występujących w całej Polsce. Odpowiada to sposobo-
wi ogrzewania elektrycznymi piecami akumulacyjnymi. 

jest to odniesienie do istniejących i dostępnych już od 
wielu lat taryf nocnych g12. w przypadku wszystkich 
dystrybutorów energii występują tańsze istniejące roz-
wiązania taryfowe. Rzeczywiste koszty ogrzewania  
w przypadku proponowanych nowych taryf elek-
trycznych są prawie 2-krotnie wyższe niż przy ogrze-
waniu gazowym i ponad 2,5-krotnie wyższe niż  
w przypadku ogrzewania kotłem węglowym.
Kolejny wykres pokazuje jednostkowe koszty energii 
elektrycznej do ogrzewania budynku przez 14 godzin 
na dobę w ramach różnych dostępnych w Polsce taryf 
elektrycznych. Odpowiada to sposobowi ogrzewania 
za pomocą zasilanej elektrycznie pompy ciepła. jest to  
z kolei odniesienie do istniejących taryf weekendowych 
g12w. i w tym przypadku u wszystkich dystrybutorów 
energii występują tańsze istniejące rozwiązania taryfowe. 
źródło: POrT PC, sPiug

Zmiany taryf dla energii elektrycznej od 01.01.2018

Zmiany taryf polegają na utworzeniu odrębnej dodat-
kowej grupy taryfowej dla odbiorców zużywających 
energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domo-
wych w godzinach od 22.00 do 6.00. w porze nocnej 
będzie miała zastosowanie obniżona stawka opłaty 
zmiennej, jednakże w odniesieniu do ilości energii elek-

trycznej przewyższającej ilość energii elektrycznej zu-
żytej w analogicznym okresie rozliczeniowym poprze-
dzającego roku. Zmiany te będą widoczne w „części 
dystrybucyjnej” rachunków za energię elektryczną.
Więcej o zmianie taryf
źródło: urE

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych 
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

Nowa taryfa antysmogowa na energię elektryczną od 1 stycznia 2018 
– zdaniem PORT PC i SPIUG krok w dobrym kierunku, lecz mocno niewystarczający

http://www.instalreporter.pl
http://ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7321,Zmiany-taryf-dla-energii-elektrycznej-w-zwiazku-z-nowym-rozporzadzeniem-taryfowy.html
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/2500/1
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/2500/1
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/2500/1
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Złote Medale na Budmie także dla branży HVAC

Zbliżają się Międzynarodo-
we Targi Budownictwa 

i Architektury BuDMA 
2018. wyróżnienia tar-
gowe Złote Medale 
MTP zostały przyzna-
ne już teraz. wśród 35 

równoważnych nagród 
dla branży budowlanej 

znalazły się też te związane  
z branżą HvAC.

Nagrody zostały przyznane produktom wybranym 
wśród zgłoszeń wystawców. Dodatkowo, głos od-
dać mogą odbiorcy tych produktów i goście targo-
wi – wszystkie nagrodzone produkty biorą udział  
w dodatkowym głosowaniu Złoty Medal MTP – wybór 
Konsumentów. głosować można za pośrednictwem 
strony internetowej do miesiąca po zakończeniu targów  
(2 marca 2018) oraz w trakcie trwania targów w spe-
cjalnych strefach Mistrza.

Nagrodzone produkty związane z branżą HvACr:
- hybrydowy wentylator dachowy MAG-200 (Uniwersal)
Nasada hybrydowa typu MAg-200 to wentylator da-

chowy wykonany z laminatu poliestrowo-szklanego 
barwiony w dowolny kolor wg tabeli rAL. wentylator 
MAg występuje w dwóch odmianach konstrukcyjnych: 
MAg 200/AC - wentylator napędzany silnikiem z wirują-
cym stojanem niskiej mocy, z możliwością regulacji ob-
rotów w zakresie 40-100%, wydajność 800 m3/h i MAg 
200/EC - wentylator napędzany silnikiem elektronicznie 
komutowanym, niskiej mocy, dwubiegowym. Nasada 
przy wyłączonym silniku elektrycznym stanowi formę 
stacjonarnej nasady grawitacyjnej o niskim współczyn-
niku oporu własnego. w przypadku braku warunków 
potrzebnych do działania wentylacji grawitacyjnej użyt-
kownik może włączyć mechaniczną pracę wentylatora.

- System M (Glen Dimplex) 
To pompy ciepła do grzania i chłodzenia Dimplex nowej 
generacji, których modułowa konstrukcja jest wręcz uni-
kalna i wyznacza nowe standardy na rynku pomp cie-
pła. Te doskonałe urządzenia wyróżniają się wyjątko-
wo niskim zapotrzebowaniem na miejsce, doskonałym 
wzornictwem i wydajnością, oferują nieprawdopodob-
nie cichą pracę i komfort. są one bardzo wszechstronne 
i spełnią oczekiwania najbardziej wymagających użyt-
kowników.

Aplikacja ISOVER PL

Z wielofunkcyjną aplikacją isOvEr PL instalator sprawnie dokona obliczeń 
technicznych, dobierze optymalne rozwiązanie izolacyjne, sprawdzi szczegóły 
montażu, oszacuje ilość potrzebnego materiału. Z kolei inwestor pozna plusy 
i minusy dostępnych na rynku materiałów do izolacji cieplnej i akustycznej, 
dzięki czemu będzie mógł podejmować decyzje w oparciu o rzetelną wiedzę.
w aplikacji isover.pl znaleźć można, oprócz uporządkowanego przeglądu 
oferty isOvEr, m.in.:
· kalkulator cieplny pozwalający obliczyć przybliżone parametry termiczne 
dla kompletnych przegród budowlanych,
· kalkulator ilości potrzebnych rolek lub paczek danego produktu w zada-
nej grubości w zależności od wielkości izolowanej powierzchni,
· materiały instruktażowe w postaci grafik i filmów pokazujących prawidło-
wą izolację dachu skośnego i ściany działowej,
· moduł programu Mistrzowie izolacji dla zarejestrowanych wykonawców, 
· przegląd multimedialnych ciekawostek związanych z właściwościami we-
łen szklanych i skalnych isOvEr,
· porównywarkę materiałów izolacyjnych, 
· interaktywny demonstrator właściwości akustycznych różnych materia-
łów izolacyjnych w ścianach działowych i fasadach, 
· możliwość kontaktu z isOvEr z poziomu aplikacji – wywołanie telefoniczne inżyniera Biura Doradztwa Technicz-
nego, konsultanta programu Mistrzowie izolacji, regionalnego Doradcę Technicznego isOvEr.
Aplikacja jest bezpłatna. Można ją pobrać na urządzenia mobilne w systemach iOs oraz Android: 
https://www.isover.pl/isover-app 

Powiększa się lista wystawców targów FWSK 2018

w 16. edycji targów Forum wentylacja – salon Klimatyzacja 2018 udział  
w imprezie potwierdziło już 132 wystawców z Polski i z zagranicy. 
Do zamknięcia listy wystawców pozostał jeszcze ponad miesiąc, a organiza-
torzy mają ponad 85% zajętej powierzchni targowej. Targi wzbudzają duże 
zainteresowanie branży, zwiększa się powierzchnia stoisk, a wystawcy zapo-
wiadają nowości i premiery produktów dedykowanych branży wentylacyjnej, 
klimatyzacyjnej i chłodniczej.
Zapraszamy wszystkich branżystów do odwiedzenia targów w dniach  
27-28 lutego 2018 r. Listę firm już zgłoszonych na targi można zobaczyć tutaj
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RoZwiąZaniE kRZyżówEk Z nuMERu 
12/2017 instalREpoRtERa 

kRZyżówka Z fiRMą iMMERgas  
hasło: iMMERgas – koMfoRt  

któREgo potRZEBuJEsZ
Polary otrzymują:

Radosław Gajek, Anna Tyburczyk, 
Patrycja Lisik 

kRZyżówka Z systEMEM kan-thERM
hasło: systEM kan-thERM  
– tEChnologia sukCEsu

Nagrody otrzymują:
Tomasz Ziomek – zestaw niespodzianek

Tomasz Kowalski – zestaw niespodzianek
Jakub Kołodziej – maskotkę kangurka

Michalik Remigiusz – maskotkę kangurka
Marcin Świeczka – rurę Blue Floor (100 m)

kRZyżówka Z fiRMą kEssEl  
hasło: pRZEpoMpowniE kEssEl

Zestawy otrzymują:
Franciszek Romaniuk, Sławomir Neupauer, 

Mirosław Głodzik

kRZyżówka Z fiRMą tRoX Bsh tEChnik 
hasło: tRoX Bsh – gwaRanCJa JakoŚCi  

w wEntylaCJi
Plecaki otrzymują:

Kamil Miecznikowski, Mariola Kijak, 
Wojciech Mrozik-Gliszczyński

kRZyżówka Z fiRMą uniwERsal  
hasło: JEŚli wEntylatoR to uniwERsal

Kalendarze otrzymują:
Leszek Cegłowski, Monika Koprianiuk, Piotr 
Leputa, Kamil Ratajczak, Maria Kleszowska, 
Adrian Zapart, Ewa Gryglewicz, Lech Klejber, 

Tomasz Sobecki, Jan Synoradzki

Praca w styczniu 2018

RETTIG HEATING: inżynier produktu ogrzewanie 
podłogowe i systemy rurowe
ROBERT BOSCH: przedstawiciel handlowy
DAIKIN: inżynier sprzedaży
PRANDELLI: doradca techniczno-handlowy 
SERWIS DE DIETRICH-OERTLI: serwisant urządzeń 
grzewczych
LINDAB: specjalista ds. techniczno-handlowych
SINAP: asystent projektanta instalacji sanitarnych 
ARTEC PROJEKT: projektant instalacji sanitarnych 
STRABAG: specjalista ds. kalkulacji instalacji sanitarnych 
IGLOTECH: specjalista ds. produktu 
JPLPROJECT: projektant branży sanitarnej 
KALTER: kierownik robót sanitarnych 
BUDIMEX: inżynier budowy (sanitarny) 
GRUPA GPEC: specjalista ds. planowania inwestycji i rozwoju 

ENGIE TECHNIKA INSTALACYJNA: projektant instalacji 
sanitarnych – kierownik zespołu projektowego 
DEMOCO: inżynier budowy – instalacje sanitarne 
ARCHE: inżynier sanitarny
PRACOWNIA INWESTPROJ: projektant branży sanitarnej
RESPOL EXPORT-IMPORT: specjalista ds. handlowych 
(handlowiec)
MATEX CONTROLS: inżynier instalacji sanitarnych
IRSA: kierownik – inżynier robót sanitarnych 
GEBWELL: specjalista wsparcia technicznego węzłów
VIESSMANN: Senior Quality Specialist
THERM-INSTAL: serwisant urządzeń grzewczych  
i klimatyzacyjnych
AFRISO: przedstawiciel techniczno-handlowy
WYSER: projektant instalacji sanitarnych
M-PROJEKT: projektant instalacji sanitarnych

REHAU: projektant do działu systemów instalacyjnych, 
grzewczych i sanitarnych
VIESSMANN: konserwator obiektu
ONNINEN: przedstawiciel handlowy – branża 
instalacyjno-grzewcza
BIMS PLUS: pracownik działu zamówień i zakupów
PELLASX: serwisant
EUROTERM: przedstawiciel handlowy ds. sieci handlowych
SALUS CONTROLS: koordynator regionu
BIMS PLUS: sprzedawca
HYDROSOLAR: specjalista ds. handlowych
IKEA: pracownik techniczny
DAIKIN: inżynier sprzedaży
IGLOTECH: doradca techniczno-handlowy HVAC&R
CLIMA PRODUKT: doradca techniczno-handlowy
MERCOR: specjalista ds. ofertowania/back office

Ruszyły zapisy na Bieg Instalatora Rotenso 

w środę 17 stycznia o godz. 17:00 ruszyły zapisy na iv Bieg instalatora rotenso. Pomysłodawcą i or-
ganizatorem Biegu instalatora jest redakcja HvACr.pl. generalnym Partnerem Biegu jest izba gospo-
darcza „wodociągi Polskie” – organizator targów wOD-KAN. Bieg instalatora to bieg przełajowy na 
dystansie 10 kilometrów, po ścieżkach i drogach malowniczego Leśnego Parku Kultury i wypoczynku 
„Myślęcinek” w Bydgoszczy, który odbywa się w niedzielę poprzedzającą targi wOD-KAN. w Biegu 
mogą wziąć udział wszyscy pełnoletni biegacze. Oprócz klasyfikacji ogólnej (z podziałem na płeć  
i kategorie wiekowe), będzie prowadzona klasyfikacja według kategorii indywidualnych i drużyno-
wych: „instalator”, „wod-kan.” lub innych związanych z instalacjami budowlanymi. wszyscy uczestni-

cy otrzymują pakiet startowy, a ci, którzy ukończą 
Bieg – pamiątkowy medal. Zdobywcy miejsc i-iii 
w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn oraz 
klasyfikacji według zawodów otrzymają nagrody.
Termin: 3 czerwca 2018, godzina 11:00.
Limit uczestników: 400.
Formularz zapisu
www.bieginstalatora.pl
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INSTALACJE 2018 

Największa akcja autokarowa w kraju
startuje jedyna, ogólnopolska Akcja Autokarowa „instala-
torzy jadą do Poznania”. jej celem jest umożliwienie zor-
ganizowanym grupom przyjazdu na targi instalacje, które 

odbędą się w dniach 23-26 kwietnia 2018. Akcję organizu-
ją wspólnie targi poznańskie oraz hurtownie instalacyj-
ne: BiMs PLus, Hydrosolar, HTi, sBs i Tadmar, a w przed-
sięwzięciu mogą wziąć udział instalatorzy z całej Polski. 

Architekci i projektanci na targach Instalacje 
– Forum „Łazienka PRO” 
Nowością targów iNsTALACjE będzie cykl spotkań ŁA-
ZiENKA.PrO dedykowany profesjonalistom z branży ła-
zienkowej: architektom, projektantom wnętrz, producen-
tom, wykonawcom oraz właścicielom firm handlowych. 
w ramach ŁAZiENKi.PrO (pawilon 5a) każdego dnia od-
bywać się będą wykłady, prezentacje i rozmowy skie-

rowane do wybranej grupy zawodowej. Przez cały czas 
trwania targów zwiedzający będą mogli także odwiedzić 
galerię innowacji. To wystawa wyselekcjonowanych pro-
duktów, które pokazują, jak rozwija się rynek łazienek. 
Formuła galeryjnych ekspozycji pozwoli zapoznać się  
z najciekawszymi nowościami na rynku i będzie stano-
wić inspirujące wprowadzenie do strefy Forum. Pomysł 
realizują targi poznańskie przy współpracy z EsT.MEDiA.

Citroen Berlingo dla najlepszego instalatora
Po raz szósty odbędzie się także finał Mistrzostw Pol-
ski instalatorów. Partnerami wydarzenia już kolejny rok 
z rzędu, są firmy: Afriso, Broetje, grundfos, Tece oraz vo-
gel&Noot. Najlepszy polski instalator wyjedzie z Pozna-
nia nagrodą główną – dostawczym Citroenem Berlingo. 

Celem mistrzostw jest również dbanie o rozwój młodej 
kadry instalatorów. stąd podczas targów zaplanowano 
również finał Mistrzostwa Polski instalatorów dla szkół.

Liderzy branży zapraszają na targi!
Zobacz, kto już się zgłosił na www.instalacje.mtp.pl

Eko-Patrol – mobilne monitorowanie jakości 
powietrza w woj. śląskim

główny instytut górnictwa (gig) w Katowicach urucho-
mił Eko-Patrol - mobilne laboratorium do monitorowa-
nia jakości powietrza. Częścią tego rozwiązania jest m.in. 
wyposażony w laserowe mierniki dron oraz samochód 
elektryczny ze stacją meteo i platformami pomiarowymi.
stworzenie mobilnego laboratorium to odpowiedź na 
potrzeby zgłaszane przez samorządy oraz organizacje 
mieszkańców. w ciągu ostatniego roku, w ramach wzmo-
żonej walki ze smogiem, w wielu miastach woj. śląskie-
go znacznie przybyło czujników monitorujących jakość 
powietrza; nadal jednak niektóre rejony miejscowości 
szczególnie narażonych na smog są pozbawione moż-

liwości monitorowania tego zagrożenia.
ważną częścią mobilnego laboratorium jest dron, pod któ-
rym umieszczono platformę z autorskim, stworzonym przez 
naukowców z gig, systemem laserowych mierników stężenia 
zanieczyszczeń powietrza. Pomiary obejmują stężenie pyłów 
zawieszonych PM1, PM2,5 oraz PM10, a także tlenku węgla.
Zgromadzone dane są analizowane i opracowywane w for-
mie specjalnego raportu, wraz z ich interpretacją i wizuali-
zacją. Platforma pozwala także na mapowanie stref zagro-
żenia smogowego z wykorzystaniem precyzyjnego gPs.
źródło: energetyka 24.com
Więcej

D+H Polska z nowym prezesem

wraz z Nowym rokiem stanowisko prezesa zarządu  
w D+H Polska sp. z o.o. objął Mariusz Ziemecki, dotych-
czasowy dyrektor generalny spółki. Tym samym po raz 
pierwszy w historii istnienia firmy ustanowiony został 
w pełni polski zarząd. Dotychczas w jego skład zawsze 
wchodziły osoby z firmy matki z Niemiec. w ostatnim 
czasie funkcję prezesa pełnił Christoph Kern, współwła-
ściciel grupy D+H Mechatronic Ag.
Przekazanie sterów w ręce polskiego zarządu to wyraz 
dużego zaufania i dowód uznania dla pracy wykona-
nej przez spółkę w ostatnich latach. D+H Polska działa 
na polskim rynku od 2000 r. jako oficjalny przedstawi-
ciel grupy D+H Mechatronic Ag z siedzibą w Ammers-
bek w Niemczech. 
Poza rozwiązaniami z zakresu oddymiania i naturalnej wen-
tylacji, polska spółka oferuje systemy sygnalizacji poża-
rowej. w 2016 r. wprowadziła do produkcji własne, autor-
skie rozwiązanie w zakresie oddymiania mechanicznego, 

a w 2017 r. prze-
jęła także część 
produkcji do tej 
pory realizowa-
nej przez za-
kład niemiec-
ki. intensywny 
rozwój na prze-
strzeni kilkuna-
stu lat sprawił, 
że D+H Polska 
jest obecnie największą spółką córką spośród całej grupy 
D+H. Awansowanie na tak ważne stanowisko osoby wy-
wodzącej się z Polski to, kolejny po uruchomieniu produk-
cji, kamień milowy w rozwoju firmy.
Kolejnym ważnym wydarzeniem dla D+H Polska ma być 
otwarcie nowej siedziby we wrocławiu. Zakończenie bu-
dowy zaplanowano na i kwartał 2018 r.

http://www.instalreporter.pl
http://instalacje.mtp.pl/pl/news/wystawcy_targow_instalacje_2018/
http://www.energetyka24.com/723940,slaski-gig-uruchamia-eko-patrol
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Kraków podsumowuje: blisko 3 tys. wniosków  
o dotację na wymianę pieców w 2017 r.

Blisko 1200 wniosków o dotację na wymianę kotła węglo-
wego na ogrzewanie proekologiczne złożyli w grudniu kra-
kowianie, a to nie jest ostateczna liczba. Do końca 2017 r. 
można było uzyskać do 80 proc. kosztów kwalifikowanych. 
Od 1 stycznia 2018 r. dofinansowanie wynosi 60 proc.
regresywny charakter przyznawania dotacji ma na celu 
zmotywowanie mieszkańców do szybszej zmiany syste-
mu ogrzewania na proekologiczny bez zwlekania do cza-
su wejścia w życie całkowitego zakazu używania paliw 
stałych na terenie Krakowa, czyli 1 września 2019 roku.
Do wydziału Kształtowania Środowiska uMK wpłynęły 

2924 wnioski o udzielenie dotacji, z czego tylko w grud-
niu 1191. Prognozowana liczba wniosków (wydział za-
kładał, że krakowianie złożą ich w 2017 roku ok. 1800-
2400) została przekroczona o ponad 500.
Co ważne, w Krakowie w ostatnich latach udało się 
zmniejszyć liczbę starych, nieekologicznych pieców  
z 24 tys. do liczby poniżej 10 tys. Zlikwidowano zatem 
znaczną liczbę kopciuchów. Te dane wskazują, że kra-
kowianie są najbardziej wyedukowanymi pod wzglę-
dem ekologicznym mieszkańcami w Polsce.
źródło: www.wymianapieca.krakow.pl

KAN - nowe biuro w Katowicach

Od stycznia funkcjonuje nowe 
biuro techniczno-handlowe KAN  
w Katowicach. Biuro zostało prze-
niesione z Tychów. Nowe nowo-
czesne biuro, dzięki świetnemu 
położeniu ułatwi kontakty z part-
nerami biznesowymi i klientami 
oraz pozwoli na bardziej komfor-
tową pracę pracownikom KAN  
z południa kraju.
Adres w Katowicach: 
ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice, 
Budynek 7, Piętro 2

52% Polaków nie ma czujników dymu w domu 

wyniki ankiety przeprowadzonej na zlecenie reichelt 
elektronik pokazują, że Polacy mimo świadomości nie-
bezpieczeństwa nie instalują czujników dymu ani de-
tektorów tlenku węgla. 
47% Polaków ma w swoim domu czujnik dymu. Ujawnia 
to dużą potrzebę edukacji i uświadamiania o potencjal-
nych zagrożeniach. Dobrą wiadomością jest to, że jeśli 
już instalujemy czujniki, to dbamy o ich sprawność –  
w 95% gospodarstwach domowych, które brały udział 
w badaniu, sprawne są wszystkie zamontowane urzą-
dzenia. Najczęściej montujemy je w kuchni (70%), na ko-
rytarzu (46%) oraz w sypialni (34%).
Łącznie w około 52% badanych gospodarstw czujniki nie 

zostały w ogóle zainstalowane. w większości przypad-
ków to się nie zmieni, ponieważ 42% nie widzi potrzeby 
instalacji tego typu urządzeń. 24% ankietowanych de-
klaruje chęć zakupienia takich czujników, jednak jesz-
cze tego nie zrobiła, a 22% nie ma czujników, gdyż nie 
jest to określone żadnymi regulacjami. 
Jedynie 36% ankietowanych zainstalowało w domu czujnik 
tlenku węgla. Niski odsetek wynika głównie z braku wiedzy 
na temat tych urządzeń, a także potencjalnych niebezpie-
czeństw wynikających z zatrucia tlenkiem węgla. spośród 
osób nieposiadających detektorów tlenku węgla, 59% jest 
świadomych tego, że takie urządzenia istnieją, jednak nie 
widzi potrzeby ich instalacji we własnym domu. 

http://www.instalreporter.pl
http://www.klimatyzacja.pl
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czeń nie ma wpływu na temperatu-
rę w pozostałych. Zasada działania 
systemu smart rTC+ jest niezwykle 
prosta – automatyka pompy ciepła 
wraz z zainstalowanymi regulatorami 
rTM Econ A/u mierzy temperaturę  
w każdym pomieszczeniu i za po-
mocą siłowników na rozdzielaczach 
otwiera obwody odpowiedzialne 
za dystrybucję ciepła do poszcze-
gólnych pomieszczeń niezależnie 
od pozostałych. Priorytet mają po-
mieszczenia o największym odchyle-
niu od zadanej temperatury. Zawsze 
można przy tym wykorzystać mak-
symalną wydajność. Niezależnie od 
tego, czy użytkownik czuje się naj-
bardziej komfortowo przy 18°C czy 
23°C, pompa ciepła (a dokładniej jej 
sterownik, który steruje całą instala-
cją grzewczą) ustala najniższą możli-
wą, a tym samym najbardziej wydaj-
ną i oszczędną temperaturę zasilania 

Szacuje się, że dziś udział oprogramowania  
w technologii pomp ciepła wynosi około 20%.  
wg Tino Bär, kierownika produktu w Dimplex, za pięć 
lat będzie to już 40%. Dlaczego? Obieg chłodniczy 
jest znany od xix wieku i prawdopodobnie przez na-
stępne sto lat nic się w tej technologii nie zmieni. 
również potencjał tkwiący w komponentach mecha-
nicznych jest ograniczony: pewnego dnia sprężarka 
zostanie maksymalnie zoptymalizowana. Nie można 
przechytrzyć fizyki. Dlatego zajmowanie się oprogra-
mowaniem jest coraz ważniejsze. A ponad 80% wszyst-
kich pomp ciepła w Niemczech nie jest właściwie wy-
regulowanych. w zależności od instalacji, możliwe jest 
potencjalne zwiększenie wydajności od 4 do 30%.

koniec ery krzywej grzewczej!

większość dzisiejszych systemów regulacji tempe-
ratury pomieszczeń działa na podstawie danych  
o temperaturze zmierzonej w pomieszczeniu referen-
cyjnym. Oznacza to, że jeśli nastawiona temperatura  
w tym pomieszczeniu zostanie osiągnięta, to mimo 
zainstalowania termostatów w pozostałych pomiesz-

czeniach – w żadnym z nich nie będzie możliwe do-
starczenie większej ilości ciepła. Co więcej, w zależno-
ści od preferencji klienta, instalator zwykle ustawiał 
krzywą grzewczą pompy ciepła możliwie na najniż-
szą wartość lub o kilka stopni wyżej. w efekcie zda-
rzało się, że użytkownik odczuwał przyjemne ciepło, 
licząc się z wyższymi kosztami lub od czasu do czasu 
zakładał dodatkowy sweter. Teraz nie trzeba już wy-
bierać, ponieważ Dimplex smart room Heating łączy 
najwyższy możliwy komfort z najwyższą wydajnością.

Jak to działa?

Bardzo łatwo: regulacja za pomocą termostatu nie 
jest już konieczna, można bowiem komunikować się 
z pompą ciepła bezpośrednio za pomocą smartfonu. 
Korzystając z aplikacji Dimplex smart room Heating, 
każdy może indywidualnie regulować temperaturę, 
aż w dziesięciu pomieszczeniach. Obsługa aplikacji 
jest niezwykle prosta i sprowadza się do wprowadze-
nia podstawowych parametrów, jak np. komfortowa 
temperatura dla każdego pomieszczenia. Osiągnię-
cie zadanej temperatury w którymkolwiek z pomiesz-

Więcej ciepła czy większa oszczędność? Do tej pory użytkownik systemu grzewczego miał – 
najogólniej ujmując – dwie możliwości: wybierał pomiędzy komfortem a wydajnością. Teraz 
wszystko może wyglądać inaczej, dzięki nowej aplikacji Smart Room Heating firmy Dimplex.

Nowa aplikacja Dimplex 
Smart Room Heating 

Po prostu większy komfort. Po prostu mniej marnotrawstwa.

AdAm KoniszewsKi
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Smart Room Heating – wybrane zalety:

·  Indywidualna regulacja temperatury w 10 pomieszczeniach. 

·  Różne scenariusze użytkowania z indywidualnymi profilami  
temperatury dla każdego pomieszczenia.

·  Mniej usterek – właściwie ustawiona przez aplikację pompa 
ciepła pracuje wydajnie, efektywnie i wykazuje znacznie mniej 
oznak zużycia, w efekcie jest znacznie mniej podatna na usterki. 

·  Najwyższy komfort – w każdej chwili to indywidualne odczucie 
temperatury, a nie ustawiona wcześniej krzywa grzewcza 
decyduje, czy jest wystarczająco ciepło w pomieszczeniu.

·  Najwyższa wydajność – pompa ciepła zawsze automatycznie 
określa najniższą możliwą temperaturę zasilania, więc pracuje  
z najwyższymi wspólczynnikami COP. 

·  Łatwa obsługa i intuicyjny interfejs z różnymi kolorami tła 
korespondującymi z temperaturami w pomieszczeniach. 

·  Aktualny podgląd informacji w czasie rzeczywistym.

Pr
oj

ek
t n

r 1
56

/0
1.

 Z
as

tr
ze

ga
m

y 
so

bi
e 

pr
aw

o 
do

 z
m

ia
n 

i o
ds

tę
ps

tw
 w

 k
ol

or
ac

h.

Glen Dimplex Polska Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 33, 60-479 Poznań · tel. 61 842 58 05 · fax: 61 842 58 06
o�ce@dimplex.pl · www.dimplex.pl

Po prostu odwiedź naszą stronę internetową:
www.dimplex.pl

Smart RTC+ 

RTM Econ U  / A

Smart Room Heating AppWPM Econ 5  / 5S/  5Plus

Zasada działania systemu Smart RTC+ jest niezwykle prosta 

temperatury RTM Econ A/U mierzy temperaturę w każdym po-
mieszczeniu i za pomocą siłowników na rozdzielaczach otwiera 
obwody odpowiedzialne za dystrybucję ciepła do poszczegól-

odchyleniu od zadanej temperatury. System steruje temperaturą 

Elementy systemu sMArT rTC+

widok aplikacji smart room 
Heating 

widok przykładowych pomieszczeń 
na aplikacji smart room Heating

http://www.instalreporter.pl
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na przez aplikację Dimplex 
smart room Heating pom-
pa ciepła w każdej chwili 
pracuje wydajnie i efektyw-
nie, a więc wykazuje znacz-
nie mniej oznak zużycia,  
a tym samym jest znacznie 
mniej podatna na usterki.

o innowacyjności, 
aplikacji i sposobie 
jej użytkowania

Aplikacja smart room He-
ating cieszy się zaintereso-
waniem klientów – dlaczego?  
w różnych pomieszczeniach 
chcemy utrzymywać różne 
wartości temperatury, po-
nieważ każdy z domow-
ników ma inne potrzeby. 
jednocześnie chcemy, aby 

praca pompy ciepła była dopasowana do zadanych 
parametrów danego pomieszczenia. jeżeli w danej 
chwili w danym pomieszczeniu chcemy osiągnąć 24°C, 
pompa ciepła jako źródło dostosowuje się do tego.  
Na koszty eksploatacyjne pompy ciepła wpływa tem-
peratura zasilania systemu grzewczego. Zasadą pro-
jektowania pomp ciepła jest to, aby pracowała ona  
z tak niską temperaturą zasilania, jak tylko jest to możli-
we, przez cały czas. Na przykład: w określonych dniach 
tygodnia chcemy w danym pomieszczeniu osiągnąć 
temperaturę 24°C, podczas gdy zwykle panuje tam 
temperatura 20°C. urządzenie, które nie współpra-
cuje z aplikacją smart room Heating, nie wie, kiedy 

zażyczymy sobie mieć cieplej w pokoju, dlatego non-
-stop utrzymuje wyższą temperaturę, aby możliwe 
było podniesienie temperatury w chwili, kiedy tyl-
ko inwestor zażąda tego od urządzenia. Nie współ-
pracując z aplikacją, pompa musi non-stop „stać na 
straży” wyższej temperatury. Z aplikacją smart room 
Heating sterujemy temperaturą tak, jak chcemy, ale 
jest ona innowacyjna w technologii pomp ciepła, 
dlatego że kiedy zażądamy podwyższenia tempe-
ratury, w tym momencie pompa zaczyna pracować 
na wyższą temperaturę zasilania systemu grzewcze-
go. jeżeli ktoś nagle obniży tę temperaturę, pompa 
– otrzymując kolejny sygnał, obniża temperaturę za-
silania, aby pracować ekonomiczniej. smart room 
Heating łączy kilka elementów – zaspokaja potrzeby 
inwestora, zapewniając utrzymanie różnych warto-
ści temperatury w pomieszczeniach. jednocześnie 
zapewnia najwyższą sprawność działania systemu 
grzewczego opartego na pompie ciepła. 
Dziś dostępne są na rynku systemy, które pozwalają na 
utrzymanie różnych wartości temperatury w pomiesz-
czeniach, brakuje im jednak komunikacji z urządzeniem 
grzewczym. Pompa musi wtedy utrzymywać wysoką 
temperaturę zasilania. innowacyjność aplikacji Dimplex  
polega na tym, że sterujemy parametrem temperatu-
ry w pomieszczeniach z jednoczesną komunikacją  
z pompą ciepła. Ponadto, aplikacja została zaprojek-
towana w taki sposób, aby jedynym zadaniem inwe-
stora było ustalenie żądanej temperatury, którą sys-
tem mu zapewni. Dodatkowo aplikacja na Android i iOs 
umożliwia lokalizację inwestora w domu/mieszkaniu  
i ustawienie temperatury. Pracę z aplikacją można po-
równać do prowadzenia samochodu z automatyczną 
skrzynią biegów. inwestor nie musi umieć „zmieniać 
biegów”, bo aplikacja zmienia je za niego.

(w celu osiągnięcia najwyższej sprawności pompy 
ciepła) dla żądanej temperatury pomieszcenia.

Czy to pewnego rodzaju rewolucja?

Dzięki nowej aplikacji Dimplex to nie krzywa grzew-
cza decyduje, czy jest wystarczająco ciepło, lecz 
każdy z mieszkańców. Dla instalatorów oznacza to 
nową technikę regulacyjną. wystarczy, że jednora-
zowo ustawi się maksymalną potrzebną temperatu-
rę, czyli punkt końcowy obecnej krzywej grzewczej, 
i gotowe. resztę użytkownik reguluje samodzielnie. 
Za pomocą aplikacji wpływa on na pracę pompy.

Zalety aplikacji:
· Dba o najwyższy komfort! w każdej chwili indywi-
dualne odczucie temperatury, a nie ustawiona wcze-
śniej krzywa grzewcza, decyduje, czy jest wystarcza-
jąco ciepło w pomieszczeniu.

· Dba o najwyższą wydajność! Pompa ciepła zawsze 
określi najniższą możliwą temperaturę zasilania.
· Zapewnia łatwą obsługę! interfejs jest intuicyjny i ła-
two można regulować docelową temperaturę. Ciepło 
w poszczególnych pomieszczeniach można rozpoznać 
po kolorach, pod kontrolą jest więc informacja, czy  
i w jaki sposób pompa ciepła aktualnie pracuje.
· Zapewnia przejrzystość! w każdej chwili dostępny 
jest podgląd w czasie rzeczywistym: po prostu wiesz, 
jaka temperatura panuje w każdym pokoju oraz  
w jaki sposób i kiedy pracuje pompa ciepła.
· gwarantuje indywidualną regulację temperatury  
w 10 pomieszczeniach.
· Aplikacja umożliwia także regulowanie systemu 
wentylacji.
· umożliwia różne scenariusze użytkowania! Ponie-
waż można utworzyć indywidualne profile tempera-
tury dla każdego pomieszczenia i na każdy dzień.
· Dba o kondycję pompy ciepła! właściwie ustawio-

glen Dimplex Polska sp. z o.o
ul. strzeszyńska 33, 60-479 Poznań
tel. 61 842 58 05, faks 61 842 58 06
office@glendimplex.pl 
www.dimplex.pl
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jak wygląda aplikacja na smartfonie?
• Duże cyfry wskazują temperaturę 
rzeczywistą w każdym pokoju 
oraz wartość zadaną, która została 
efektywnie określona przez aplikację 
Dimplex smart room Heating.
• Wartości temperatury można 
odczytać nie tylko na podstawie 
wskazania za pomocą cyfr, 
lecz także sekwencji kolorów 
(od niebieskiego przez żółto-
pomarańczowy po czerwony), które 
nadają całemu wyświetlaczowi 
niepowtarzalny wygląd.
• Intuicyjnie obsługiwane regulatory 
i przełączniki: jednym dotknięciem 
palca można ustawić docelową 
temperaturę i aktywować 
przełącznik szybkiego nagrzewania.
• Temperaturę można regulować 
w każdej chwili. Można również 
tworzyć profie na każdy dzień.
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Smart Room Heating – wybrane zalety:

· Indywidualna regulacja temperatury w 10 pomieszczeniach. 

· Różne scenariusze użytkowania z indywidualnymi profilami  
temperatury dla każdego pomieszczenia.

· Mniej usterek – właściwie ustawiona przez aplikację pompa 
ciepła pracuje wydajnie, efektywnie i wykazuje znacznie mniej 
oznak zużycia, w efekcie jest znacznie mniej podatna na usterki. 

· Najwyższy komfort – w każdej chwili to indywidualne odczucie 
temperatury, a nie ustawiona wcześniej krzywa grzewcza 
decyduje, czy jest wystarczająco ciepło w pomieszczeniu.

· Najwyższa wydajność – pompa ciepła zawsze automatycznie 
określa najniższą możliwą temperaturę zasilania, więc pracuje  
z najwyższymi wspólczynnikami COP. 

· Łatwa obsługa i intuicyjny interfejs z różnymi kolorami tła 
korespondującymi z temperaturami w pomieszczeniach. 

· Aktualny podgląd informacji w czasie rzeczywistym.
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Glen Dimplex Polska Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 33, 60-479 Poznań · tel. 61 842 58 05 · fax: 61 842 58 06
office@dimplex.pl · www.dimplex.pl

Po prostu odwiedź naszą stronę internetową:
www.dimplex.pl

Smart RTC+ – elementy i działanie systemu

Made in 
Germany

Simply
More
Quality

RTM Econ U / A

Smart Room Heating AppWPM Econ 5 / 5S/ 5Plus

Zasada działania systemu Smart RTC+ jest niezwykle prosta 
– automatyka pompy ciepła wraz z zainstalowanymi regulatorami 
temperatury RTM Econ A/U mierzy temperaturę w każdym po-
mieszczeniu i za pomocą siłowników na rozdzielaczach otwiera 
obwody odpowiedzialne za dystrybucję ciepła do poszczegól-
nych pomieszczeń. Priorytet mają pomieszczenia o największym 
odchyleniu od zadanej temperatury. System steruje temperaturą 
do 10 pomieszczeń niezależnie i osiągnięcie zadanej temperatury 
w którymkolwiek nie ma wpływu na temperaturę w pozostałych.

Zasada działania systemu smart rTC+

http://www.instalreporter.pl
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Dlaczego akurat wilo-sub twu 4?

Zastosowanie pompy sprawdzonego producenta to 
gwarancja ciągłości pracy oraz napraw w autoryzo-
wanych serwisach wilo w całej Polsce. szczególnie 
w przypadku zastosowania pomp zainstalowanych 
na stałe w odwiercie, jakość wykonania urządzenia 
i gwarancja producenta staje się niezwykle ważnym 
aspektem ciągłości dostawy wody do domów. 
Cechy szczególne wyróżniające pompy głębinowe 
wilo-sub Twu 4 to przede wszystkim cechy prak-
tyczne, które gwarantują użytkownikom jak najbar-
dziej komfortową i ekonomiczną pracę tych pomp 
w życiu codziennym i są to: 
• niższe koszty eksploatacji dzięki zoptymalizowa-
nej hydraulice i wydajnym silnikom skonstruowa-
nym pod kątem zastosowań głębinowych – w tym 
także geotermalnych;
• wysoka roczna efektywność pracy pompy (SPF) 
dzięki wyższej sprawności systemu;
• wysoka niezawodność działania dzięki pływającym 
wirnikom i zintegrowanemu zaworowi zwrotnemu;
• prosta instalacja zapewniona przez wariant Quick-
-Connect umożliwiający łatwe i szybkie przedłuże-
nie przewodu zasilającego silnika.

pola zastosowań i budowa pompy

Pompy głębinowe wilo-sub Twu 4 znajdują za-
stosowanie w instalacjach: zaopatrzenia domów  
w wodę ze studni głębinowych i cystern, zaopatrze-
nia w wodę ogrodów (deszczownie i nawadnianie), 
podwyższania ciśnienia, obniżania poziomu wody 
czy tłoczenia wody bez składników długowłóknistych  
i ściernych (maks. zawartość piasku 50 g/m3). Co waż-
ne, ze względu na swoje parametry można je stoso-
wać także w odwiertach geotermalnych.
wielostopniowa pompa głębinowa 4″ ma promie-
niowe lub półosiowe wirniki o budowie segmento-
wej i wbudowane zabezpieczenie przed przepły-
wem zwrotnym. wszystkie części mające kontakt  

Dzięki własnej studni lub studni głębinowej można uniezależnić się od drogiej 
wody z wodociągu miejskiego i dostępnej tylko w ograniczonym zakresie wody 
deszczowej. Do tłoczenia wody gruntowej i nawadniania większych powierzchni 
przydadzą się niezawodne i ekonomiczne w użytkowaniu pompy Wilo-Sub TWU 4.

Głębinowe pompy Wilo-Sub TWU 4 
w zasięgu Twojego domu! 

Zaopatrzenie w wodę domu i ogrodu

http://www.instalreporter.pl
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idealnie pasują do rur osłonowych 110 mm. Tak do-
brana średnica to idealna równowaga między kosz-
tem odwiertu, kosztem pompy oraz jej wydajnością; 
• głębokość do lustra wody: określenie poziomu 
lustra dynamicznego (nie maksymalnej głęboko-
ści studni); 
• badania fizyko-chemiczne wody; 
• wypłukanie studni z piasków i drobin montażowych. 
Krok drugi: określenie parametrów instalacji:
• maksymalne zapotrzebowanie na wodę;
• minimalna wymagana wysokość ciśnienia: 
- odległość studni od domu, 
- wysokość budynku, 
- głębokość lustra wody, 
- średnica rurociągu, 
- rodzaj armatury. 
Krok trzeci – dobór pompy głębinowej:
• dobór pompy o odpowiedniej średnicy silnika; 
• dobór pompy spełniającej wymagane wartości prze-
pływu oraz ciśnienia. 
Krok czwarty – zbiornik oraz automatyka: 
• zastosowanie włączników ciśnieniowych do auto-
matycznej pracy pompy; 
• dobór zbiornika magazynującego wodę; 
• określenie odpowiedniej średnicy przewodów za-
silających pompę; 
• zabezpieczenie przed pracą na sucho. 

w standardowym domu jednorodzinnym możemy 
przyjąć, że wydajność hydroforu 1-3 m3/h w zupeł-
ności pokryje nam maksymalne zapotrzebowanie na 
wodę. Tak więc np. dla 4-5-osobowej rodziny możemy 
przyjąć zapotrzebowanie na wodę 1-2 m3/h. Aby jed-
nak nie liczyć tego ręcznie i aby ułatwić instalatorom 
określenie parametrów instalacji – i tych domowych,  

i tych większych – oraz wybór pompy, wiLO przy-
gotowało specjalną aplikację doborową dostępną 
on-line tutaj.
w celu uniknięcia częstego załączania się pompy przy 
małym rozbiorze wody, niezbędne jest zastosowanie 
w instalacji zbiornika przeponowego o odpowiedniej 
pojemności. Zadaniem zbiornika przeponowego jest 
zabezpieczenie instalacji przed niekontrolowanymi 
skokami ciśnienia w momencie załączania i wyłą-
czania wysokociśnieniowej pompy stałoobrotowej.
jak jednak określić pojemność tego zbiornika, jak do-
brać średnice i długości przewodów łączeniowych i jak 
zabezpieczyć pompę przed suchobiegiem? Te szcze-
góły techniczne instalatorzy mogą uzyskać z broszury 
produktowej lub strony internetowej producenta.

z medium jak np. korpus pompy czy korpus silnika 
są wykonane z materiałów odpornych na korozję.
silnik chłodzony jest przez przetłaczane medium.  
silnik musi być zawsze zanurzony podczas pracy. 
Podczas eksploatacji przestrzegać należy wartości 
granicznych maks. temperatury przetłaczanej cieczy  
i minimalnej prędkości przepływu. Montaż piono-
wy jest opcjonalnie możliwy z płaszczem chłodzą-
cym lub bez niego. Przy montażu poziomym płaszcz 
chłodzący jest konieczny.

Dobór pompy do danego obiektu  
i zastosowania

Podczas doboru pompy głębinowej do domu i np. 
nawadniania ogrodu należy postępować według ści-
śle określonego schematu gwarantującego określenie 
właściwej wielkości pompy, dobranie odpowiednie-
go wyposażenia układu pompowego i jego popraw-
ną późniejszą pracę.
Krok pierwszy: określenie parametrów źródła wody: 
• wybór średnicy odwiertu. 
Średnica pomp Twu4 to jedynie 98 mm, dzięki temu 

wilo Polska sp. z o.o.
ul. jedności 5, 05-506 Lesznowola 
tel. 22 702 61 61, faks 22 702 61 00
wilo@wilo.pl, www.wilo.pl
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Typoszereg wilo-sub Twu 4 
– dane techniczne

• Maks. przepływ 5,5 m3/h 
• Maks. wysokość podnoszenia 322 m 
• Dopuszczalny zakres temperatury od +3°C 
do +30°C 
• Podłączenie do sieci: 1~230V. 50 Hz lub 
3~400V. 50 Hz 
• Maks. zanurzenie pompy 200 m 
• Kabel zasilający o długości 1,5/1,75/2,5 m  
z atestem dla wody użytkowej (przekrój: 4x1,5 
mm2) Średnica przyłącza rp1 ¼ - rp2 
• Maks. liczba uruchomień: 20/h 
• Stopień ochrony IP68 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wielostopniowa pompa głębinowa  
2. Przewód zasilający silnika  
3. Linka zabezpieczająca 
4. Przyłącze gwintowane 1¼ ” 
5. Przyłącze gwintowane 1” 
6. Urządzenie sterujące z zabezpieczeniem przed pracą 

na sucho Wilo-HiControl1   
7. Przewód zasilający urządzenia sterującego 
8. Naczynie ciśnieniowe  
9. Złączka trójdrożna 1”  
10. Wyłącznik ciśnieniowy 
11. Manometr 
12. Głowica studni

Wersja ze sterownikiem 
HiControl1 

Wersja z przełącznikiem 
ciśnienia Wilo-WVA 

Elementy składowe kompletnego systemu 
zaopatrzenia w wodę ze studni wierconej

przejdź do aplikacji z doborem  
pompy wilo-sub twu 4 on-line

pobierz broszurę o pompach 
wilo-sub twu 4

obejrzyj film o doborze pompy  
wilo-sub twu 4

Zapraszamy na szkolenia wilo tour 2018  
i kwartał! kliknij i zarejestruj się!

http://www.instalreporter.pl
http://doborpompy.pl/dobor-pompy-glebinowej/?step=2
http://doborpompy.pl/dobor-pompy-glebinowej/?step=2
https://wilo.cdn.mediamid.com/cdndoc/wilo159005/967261/wilo159005.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LkxAcA2URCU
https://wilo.cervo.pl/formularz-szkolenia/2018/instalator/
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Obecnie sprzedaje się niewielka liczba tych urzą-
dzeń, praktycznie wyłącznie za wymianę tam, gdzie 
zamiana na kocioł kondensacyjny jest niemożliwa, 
lub wiązałaby się ze znacznymi kosztami przeróbki 
instalacji kilkukrotnie przekraczającymi cenę kotła 
kondensacyjnego. Zresztą ten problem, jak się okaza-
ło w praktyce, nie dotyczy tylko Polski. sPiug przed 
wejściem rozporządzeń w życie przekazał do ówcze-
snego Ministerstwa gospodarki i do Komisji Europej-
skiej stanowisko, zwracające uwagę, że brakuje re-
gulacji dotyczącej rynku wymian w przypadku, gdy 
ma miejsce opisana sytuacja. rynek jednak, jak się 
wydaje, sam rozwiązał problem przez sprzedaż nie-
wielkiej liczby takich kotłów na ten cel. 
Zgodnie z rozporządzeniem zakazane jest także wpro-
wadzanie na rynek kotłów konwencjonalnych z za-
mkniętą komora spalania, tzw. kotłów turbo. Ten rynek 
był marginalny, dlatego praktycznie wszyscy producen-

ci zrezygnowali u siebie z produkcji takich urządzeń. 
Do dotychczasowych użytkowników tych kotłów zo-
stała przygotowana i opublikowana informacja, co ro-
bić w wypadku konieczności wymiany kotła.
jeżeli zwiększy się skuteczność egzekwowania re-
gulacji dotyczących poziomu efektywności energe-
tycznej, można się spodziewać wzrostu zaintereso-
wania pakietami kotłów grzewczych połączonych  
z instalacjami kolektorów słonecznych. Tego typu pa-
kiet pozwala na osiągniecie klasy energetycznej kotła 
grzewczego powyżej klasy A np. A+, czy A++. Odsu-
nięte zostało w czasie tzw. przeskalowanie dla gazo-
wych kotłów kondensacyjnych, co pozwala produ-
centom na spokojniejsze i skuteczne przygotowanie 
konstrukcji urządzeń do jeszcze bardziej wyśrubowa-
nych norm czystości i efektywności energetycznej.

Etykiety a praktyka i potrzeby rynku 

Odnośnie kwestii etykietowania, to w różnych kra-
jach ten proces różnie przebiega. O ile w wypad-
ku konkretnych kotłów opuszczających fabrykę nie 
ma żadnego problemu, o tyle problemy się pojawi-
ły np. w wypadku pakietów czy instalacji zestawia-
nych przez instalatorów. Taki pakiet zawiera zwykle 
obok kotła, także regulator i zasobnik ciepła, oraz 
ewentualnie kolektory słoneczne. instalator jest zo-
bowiązany do przekazania klientowi odpowiedniej 
etykiety już na etapie ofertowania. Producenci mu-
szą udostępnić odpowiednie dane techniczne do 
zbudowania takiej etykiety. istnieją rozwiązania po-
zwalające na stworzenie etykiet dla zestawów skła-
dających się z produktów różnych producentów, jed-
nak sami producenci podchodzą do tego tematu  
z rezerwą. Niemniej jednak już w wielu krajach Euro-
py funkcjonują takie platformy softwarowe pozwala-
jące na ułatwienie tej pracy instalatorowi. 

Żeby oddać sprawiedliwość, trzeba także zauwa-
żyć, że struktura, tzn. udział kotłów konwencjonalnych 
także była inna w porównaniu do bogatszych państw 
uE, ale także np. w porównaniu do Czech, gdzie dy-
namika wzrostu sprzedaży kotłów kondensacyjnych 
i modernizacja rynku pod tym względem rozpoczęła 
się wcześniej i wejście w życie rozporządzenia dot. 
ekoprojektu nie musiało dać takich rewolucyjnych 
zmian, jak u nas. 

koniec kotłów konwencjonalnych, 
postawiliśmy na kondensacyjne 

Z dniem 1 sierpnia 2015 roku zaczęło obowiązywać 
rozporządzenie ErP nr 622/2009/uE, które dopuszcza 
produkowanie na rynek europejski jedynie urządzeń 
grzewczych zawierających niskoenergetyczne pompy 

obiegowe. Ponadto, Dyrektywa ErP dopuszcza od dnia 
26 września 2015 r. możliwość wprowadzania na rynek 
uE, w tym w Polsce, wyłącznie takich urządzeń grzew-
czych, które spełniają określone normy efektywności 
energetycznej. Ma to w praktyce istotny wpływ na ko-
tły gazowe, których sprawność średnioroczna (liczona 
w określony sposób narzucony dyrektywą) musi być 
wyższa niż 86% – takie warunki spełniają jedynie ko-
tły kondensacyjne, więc kotły konwencjonalne zaczęły 
bardzo szybko znikać ze sprzedaży. jedynym wyjątkiem 
są kotły konwencjonalne z otwartą komorą spalania, 
które będą dopuszczone do sprzedaży jedynie z prze-
znaczeniem do modernizacji pojedynczych urządzeń 
w układzie wspólnego komina w budynkach wieloro-
dzinnych (to rozwiązanie jest mało popularne w Polsce).

To, że rynek indywidualnych kotłów grzewczych się zmienia zarówno w Polsce, jak i w Europie, widać na każdym kroku. 
Motorem tych działań było z pewnością wejście w życie 26 września 2015 roku rozporządzeń związanych z ekoprojektem  
i etykietowaniem energetycznym. Obydwa projekty zadziałały pozytywnie, ale z różnym skutkiem w różnych krajach 
europejskich. Trzeba tutaj zwrócić szczególną uwagę, że w Polsce odniesiony skutek należał do jednych z największych  
w Europie pod względem zmiany struktury sprzedaży kotłów gazowych i olejowych. 

Zmiany na rynku urządzeń 
grzewczych w UE, w tym 
szczególnie w Polsce

Stan obecny, potencjalny rynek wymian, kierunki i tendencje zmian

Janusz starościK 

poziom sprzedaży kotłów konwencjo-
nalnych spadł o ok. 90%. 

sensem obowiązku etykietowania 
było przedstawienie użytkownikowi 
informacji dotyczącej klasy energe-* Janusz Starościk, prezes zarządu SPIUG, członek 
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generalnie, kotły i inne urządzenia służące do ogrze-
wania i przygotowania ciepłej wody użytkowej 
będą musiały spełniać coraz bardziej wyśrubo-
wane wymagania odnośnie emisji i efektywności 
energetycznej. 

kotły na paliwa stałe – trudne zmiany 
w polsce

Po kotłach gazowych i olejowych, teraz kolej przy-
chodzi na zmiany na rynku kotłów na paliwa stałe, 
zgodnie z wymaganiami określonymi w LOT15. 
Co to znaczy?
w kwietniu 2015 r. w uE opublikowano dwa do-
kumenty. jeden z nich to rozporządzenie Komi-
sji (uE) 2015/1189 w sprawie wykonania dyrekty-
wy Parlamentu Europejskiego i rady 2009/125/wE 
w odniesieniu do wymogów dotyczących ekopro-
jektu kotłów na paliwa stałe. Drugi to rozporządze-
nie delegowane Komisji (uE) 2015/1187 uzupełnia-
jące dyrektywę Parlamentu Europejskiego i rady 
2010/30/uE w odniesieniu do etykiet efektywności 
energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zesta-
wów zawierających: kocioł na paliwo stałe, ogrze-
wacze dodatkowe, regulatory temperatury i urzą-
dzenia słoneczne.

rozporządzenie 2015/1187 dotyczy etykietowania 
energetycznego i zamieszczania dodatkowych in-
formacji o kotłach na paliwo stałe o znamionowej 
mocy cieplnej 70 kw lub mniejszej i takich kotłów 
wchodzących w skład zestawów zawierających rów-
nież ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury 
i urządzenia słoneczne i obowiązuje już od 1 kwiet-
nia 2017 r. Oznacza to, że każdy kocioł na paliwo sta-
łe o znamionowej mocy cieplnej 70 kw lub mniejszej, 
w tym również kocioł wchodzący w skład zestawów, 
powinien być oferowany i dostarczany wraz z etykie-
tą klasy energetycznej urządzenia.
Od tych rozporządzeń są wyjątki, które – jak zakła-
dano – nie powinny wpłynąć na praktyczną skutecz-
ność wdrażania przepisów, które mają na celu przede 
wszystkim ograniczenie niskiej emisji. Niestety, wdra-
żanie w Polsce rozporządzenia ministra rozwoju 
ws. kotłów na paliwa stałe z 1.10.2017 pokazało, jak  
w ciągu miesiąca obowiązywania rozporządzenia 
w cudowny sposób u niektórych producentów ko-
tły c.o. zamieniły się w kotły do c.w.u. widać unij-
ni ustawodawcy nie przewidzieli „zaradności” czę-
ści producentów, którzy zamiast dostosować swoje 
produkty do zaostrzonych wymogów mających na 

tycznej produktu, żeby przekonać go 
do zamiany starego kotła na nowy.  
w praktyce wygląda jednak na to,  
że jeszcze jest zbyt mała świadomość  
w społeczeństwach krajów uE, co do 
korzyści płynących z tego tytułu. Być 
może, żeby mieć lepsze argumen-
ty, producenci i instalatorzy powin-
ni przygotować porównawczą etykie-
tę dla starego urządzenia, żeby lepiej 
zmotywować takiego użytkownika do 
wymiany starego kotła na nowy. 

Rozporządzenie 2015/1189 określa 
wymagania ekoprojektu dla wprowa-
dzania do obrotu i użytkowania ko-
tłów na paliwo stałe o znamionowej 
mocy cieplnej 500 kw lub mniejszej,  
w tym także kotłów wchodzących  
w skład zestawów składających się 
z kotła na paliwo stałe, automatyki 
temperaturowej, dodatkowych ogrze-
waczy dodatkowych oraz kolektorów 
słonecznych. 
od 1 stycznia 2020 r. kotły na pali-
wa stałe muszą spełniać wymagania 
określone w tym Rozporządzeniu.

Systemy grzewcze 
przyszłości.
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celu redukcję występowania smogu, wybrali drogę 
na skróty. wszystko dlatego, że według obecnej in-
terpretacji rozporządzenia nie dotyczą m.in. kotłów 
wytwarzających energię cieplną wyłącznie na po-
trzeby zapewnienia ciepłej wody użytkowej, kotłów 
kogeneracyjnych na paliwa stałe o maksymalnej 
mocy cieplnej 50 kw lub większej, czy kotłów opa-
lanych biomasą niedrzewną.
w skrócie, wymagania dotyczące ekoprojektu kotłów 
na paliwa stałe wyglądają następująco:
1. sezonowa efektywność energetyczna ogrzewa-
nia pomieszczeń przez kotły o nominalnej mocy 
cieplnej 20 kw lub mniejszej nie może być niższa 
niż 75%;
2. sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania 
pomieszczeń przez kotły o nominalnej mocy ciepl-
nej przekraczającej 20 kw nie może być niższa niż 
77%;
3. emisje cząstek stałych dotyczące sezonowego 
ogrzewania pomieszczeń z kotłów z automatycz-
nym podawaniem paliwa nie mogą przekraczać  
40 mg/m3, a z kotłów zasilanych ręcznie paliwem sta-
łym nie mogą przekraczać 60 mg/m3;
4. emisje organicznych związków gazowych dotyczą-
ce sezonowego ogrzewania pomieszczeń z kotłów  
z automatycznym podawaniem paliwa nie mogą 
przekraczać 20 mg/m3, a z kotłów zasilanych ręcz-
nie paliwem stałym nie mogą przekraczać 30 mg/m3;
5. emisje tlenku węgla dotyczące sezonowego ogrze-
wania pomieszczeń z kotłów z automatycznym po-
dawaniem paliwa nie mogą przekraczać 500 mg/m3,  
a z kotłów zasilanych ręcznie paliwem stałym nie 
mogą przekraczać 700 mg/m3;
6. emisje tlenków azotu wyrażane jako ekwiwalent 
dwutlenku azotu, dotyczące sezonowego ogrzewania 
pomieszczeń z kotłów opalanych biomasą nie mogą 
przekraczać 200 mg/m3, a z kotłów opalanych paliwa-
mi kopalnymi nie mogą przekraczać 350 mg/m3.
Kotły muszą spełniać powyższe wymagania przy 
spalaniu paliwa zalecanego oraz dowolnego inne-
go odpowiedniego paliwa.

Jaka jest różnica między klasami 
kotłów na paliwa stałe? 

Aktualnie obowiązująca w Polsce norma PN-EN 303-
5:2012, wyznacza trzy klasy kotłów centralnego ogrze-
wania na paliwa stałe o mocy cieplnej do 500 kw,  
z ręcznym lub automatycznym zasilaniem w paliwo. 
Klasa 3. jest najniższa, 4. – średnia, natomiast tzw. 
5. klasa jest najlepsza. Aby dany kocioł mógł zostać 
zakwalifikowany do którejś z klas, powinien speł-
nić wyznaczone normą warunki sprawności ciepl-
nej oraz granicznych wartości emisji zanieczyszczeń 
przewidzianych dla danej klasy. warto podkreślić, 
że certyfikacja kotłów odbywa się dla zdefiniowa-
nego paliwa, które powinno być stosowane pod-
czas eksploatacji. wcześniej obowiązująca norma 
z 2002 roku definiowała 3 klasy kotłów, gdzie klasa 
3. była klasa najlepszą. Po zmianach najniższą do-
puszczalną klasą kotłów stała się klasa 3. Tego ro-
dzaju kotły gwarantują niską emisję tlenku węgla 

od 1 października 2017 roku funkcjo-
nuje w polsce rozporządzenie mini-
stra rozwoju i finansów dotyczące ko-
tłów na paliwa stałe o mocy poniżej 
500 kw. w skrócie oznacza to, że jako 
awangarda uE w polsce wprowadzo-
no od 1.10.2017 zakaz produkcji ko-
tłów innych niż spełniających tzw.  
5. klasę czystości, a od 1.07.2018 nie 
będzie ich wolno sprzedawać, nieste-
ty z pewnymi wyjątkami, które sta-
wiają pod znakiem zapytania sku-
teczność tego rozporządzenia  
w walce ze smogiem. większość kra-
jów Europy ma przyjętą 3. klasę czy-
stości dla kotłów na paliwa stałe. kla-
sa 5. ma obowiązywać od 2020 roku 
zgodnie z regulacjami ekoprojektu. 
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Rynek urządzeń grzewczych  
w Europie, z przykładami  
liczbowymi z niemiec

urządzenia do wytwarzania ciepła działające w in-
stalacjach grzewczych nie tylko w Polsce, ale także 
np. w Niemczech są w dużym stopniu przestarzałe. 
w Niemczech są to np. w ogromnej większości urzą-
dzenia spalające gaz ziemny i olej opałowy. w Pol-
sce, jak wspominaliśmy wcześniej, dominujące są 
urządzenia grzewcze na paliwa stałe. Dlatego war-
to przyjrzeć się bliżej Niemcom, liderowi w produk-
cji urządzeń grzewczych w Europie, wielokrotnie sta-
wianemu jako przykład. 
Z ponad 13,3 mln urządzeń gazowych zainstalowa-
nych w Niemczech, ok. 67% nie są kotłami konden-
sacyjnymi. w wypadku kotłów olejowych stan ten 
wygląda jeszcze gorzej, bowiem 91% z z 5,8 mln ko-
tłów, stanowią urządzenia konwencjonalne (a nie 
kondensacyjne), które nie odpowiadają obecnym 
wymogom technologicznym. 
Modernizacja, czyli wymiana tych kotłów na kotły 
kondensacyjne, może przynieść duże oszczędności 
nie tylko w Niemczech, ale i we wszystkich krajach 
Europejskich. Potencjał oszczędności dzięki zasto-

sowaniu techniki kondensacyjnej, bez zmian w bry-
le budynku, jest zróżnicowany i zależny od stanu 
istniejącej instalacji. jeżeli kocioł niskotemperatu-
rowy byłby wymieniony na kondensacyjny, to zuży-
cie energii w przeliczeniu na ogrzewaną powierzch-
nię może być o ponad 10% niższe, przy wymianie 
kotła standardowego starego typu na kocioł kon-
densacyjny, ta oszczędność będzie się zbliżać już do 
ok. 42% według wyliczeń teoretycznych. Założenia 
zostały oparte o modernizację w domu jedno- czy 
dwurodzinnym przed termomodernizacją, wyposa-
żonym w kocioł standardowy, gdzie zapotrzebowa-
nie na energię wynosi 263 kwh/m². w tym wypadku, 
wymiana istniejącego kotła na kocioł kondensacyj-
ny spowoduje spadek zapotrzebowania na energię 
do poziomu 152 kwh/m². w wypadku domu wielo-
rodzinnego będzie to spadek do 36%. Widać więc 
kierunek, w którym będzie iść technika grzewcza  
w wypadku kotłów.
Z czego się to bierze? Z pewnością decydującym im-
pulsem oczekiwanych zmian, które zostały zapo-
czątkowane już dwa lata temu, są rozporządzenia 
uE dotyczące ekoprojektu i etykietowania urządzeń. 
wymogi stawiane producentom kotłów powodują, 
że preferowane są obecnie technologie zapewniają-

oraz pyłów węgla organicznego do atmosfery, a tak-
że wysokiej sprawności, co przekłada się na mniej-
sze zużycie paliwa. Dla porównania przeciętny po-
zaklasowy piec c.o. emituje ok. 400 mg/m3 pyłów, 
a zautomatyzowany kocioł klasy 5. ok. 40 mg/m3.  
różnica jest zatem ogromna. Takie efekty są moż-
liwe dzięki zastosowaniu innej niż w urządzeniach 
o niższej klasie, konstrukcji paleniska, która umoż-
liwia najefektywniejsze wykorzystanie paliwa. Emi-
sja do atmosfery zanieczyszczeń jest mniejsza także 
dzięki systemowi dopalania spalin. Do wymaganych 
przez normę parametrów należą tlenek węgla (CO), 
OgC (zanieczyszczenia organiczne) oraz pył. Do-
datkowymi gazami, które nie zostały objęte normą  
EN PN 303-5, są tlenki azotu (NOx). Normy emisji tlen-
ków azotu coraz częściej wymagane są poza grani-
cami Polski. Do tych krajów należą między innymi 
Czechy, słowacja, Niemcy, Austria. Dodatkowe wy-
magania prawne wynikają z lokalnych rozporządzeń, 
które związane są najczęściej z wymogami stawia-
nymi przez program dofinansowania wymiany kotła. 
stosowanie dodatkowych lub bardziej rygorystycz-
nych względem normy PN EN 303-5 wymagań gra-
nicznych wartości emisji czy sprawności kotła w celu 
dofinansowania najbardziej energooszczędnego oraz 
ekologicznego urządzenia grzewczego jest realizowa-
ne przez niektóre gminy lub miasta również w Polsce.
Norma EN-PN 303-5 określa minimalne sprawno-
ści dla różnych klas kotłów. Oprócz wartości emisji, 
aby kocioł został zakwalifikowany, musi się charak-
teryzować odpowiednio wysoką sprawnością. jeże-
li kocioł nie spełnia jednego z powyższych kryteriów 
emisyjnych czy sprawnościowych, jest klasyfikowa-
ny do niższej klasy. wyjątkiem jest kocioł pozaklaso-
wy, który przekracza graniczne wartości najniższej 
dopuszczalnej klasy kotła.

Sposób 
podawania 

paliwa 
PALIWO Nominalna moc cieplna

Graniczne wartości emisji mg/m3 przy 10% O2

CO OGC PM

Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5 Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5 Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5 

Ręczny

Biopaliwo 
≤ 50 5000

1200 700

150

50 30

150

75 60

> 50 do 150 2500 100 150
>150 do 500 1200 100 150

Paliwo kopalne
≥ 50 5000 150 125

> 50 do 150 2500 100 125
>150 do 500 1200 100 125

Automatyczny

Biopaliwo 
≤ 50 3000

1000 500

100

30 20

150

60 40

> 50 do 150 2500 80 150
>150 do 500 1200 80 150

Paliwo kopalne
≥ 50 3000 100 125

> 50 do 150 2500 80 125
>150 do 500 1200 80 125

wprowadzone rozporządzenie ma obo-
wiązywać do 2020 roku, czyli wejścia  
w życie rozporządzeń uE ws. ekopro-
jektu dla kotłów na paliwa stałe. 

niestety poczynione wyjątki w postaci 
nomenklatury wyłączonych spod dzia-
łania rozporządzenia urządzeń już po 
dwóch miesiącach funkcjonowania roz-
porządzenia zaowocowały cudownym 
przemianowaniem nazw niektórych 
kotłów z kotłów grzewczych na np. ko-
tły do przygotowania ciepłej wody 
użytkowej, żeby obejść zakaz. 
nie mniejsze wątpliwości budzi także 
wyłączenie z działania rozporządze-
nia kotłów z importu, które nie speł-
niają założonych norm. pozostawienie 
rozporządzenia bez nowelizacji  
w tych kwestiach stawia polskich 
producentów, którzy zaryzykowa-
li wejście w produkcję nowoczesnych 
urządzeń na gorszej pozycji konku-
rencyjnej, a w świetle zakazu produk-
cji kotłów o niższej klasie niż klasa 5. 
realnie grozi zalew polskiego rynku 
przez importowane urządzenia speł-
niające np. tylko klasę 3. albo niższą.

http://www.instalreporter.pl
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jak widać rynek wymian w Europie i w Polsce jest 
ogromny. jeżeli do tego dodamy zaostrzone normy 
czystości emisji i efektywności energetycznej w uE, 
można spokojnie założyć, że rynek kotłów grzew-
czych w Europie jeszcze przez wiele lat będzie się dy-
namicznie rozwijać, ale proponując coraz to nowsze 
rozwiązania techniczne w urządzeniach i możliwo-
ści modułowej kombinacji różnych urządzeń grzew-
czych i elementów instalacji, aby zapewnić maksy-
malny komfort cieplny użytkownika, przy zachowaniu 
dbałości o otaczające nas środowisko.

podsumowanie

Technika grzewcza, obok termomodernizacji budyn-
ków, to główny element, który jest brany pod uwagę, 
aby osiągnąć założone cele strategii energetycznej  
w krajach unii Europejskiej w sektorze budownictwa 
mieszkaniowego czy użyteczności publicznej. Dla 
spełnienia celów, jakie stawia sobie uE, instalacje 
grzewcze zarówno w budynkach mieszkalnych, jak  
i obiektach użyteczności publicznej muszą być znacz-
nie bardziej efektywne energetycznie. Nowe techno-
logie w technice grzewczej są wyraźnie oszczędniej-
sze w porównaniu do tych, które powstawały przed 
laty, a w dużej ilości są eksploatowane do tej pory  
w Polsce, ale także w innych krajach europejskich. 
Na przykład wykorzystanie samej techniki konden-
sacyjnej w ogrzewaniu gazowym, olejowym, w po-
równaniu do powszechnie jeszcze działających ko-
tłów niskotemperaturowych daje oszczędności rzędu  
10-15% i więcej. Paliwowe pompy ciepła mogą w po-
równaniu do kotłów kondensacyjnych dać jeszcze 
większe oszczędności w zużyciu nośników energii. 
inne technologie także są lub stają się bardziej efek-
tywne energetycznie niż te wcześniej stosowane. 
Także technika kondensacyjna zaczyna pod różną 
postacią wkraczać także do kotłów na paliwa stałe.
Obecnie w budownictwie kubaturowym w Europie 
dominują kotły gazowe i olejowe. w Polsce obok tych 
kotłów, raczej dominującą rolę zajmują kotły na pa-

liwa stałe, przy czym w naszym przypadku jako pa-
liwo stałe nie rozumiemy tylko węgla czy biomasy, 
ale także wszelkiego rodzaju odpady komunalne, 
co niestety jest przyczyną fatalnej jakości powietrza  
w wielu regionach kraju w okresie grzewczym. w przy-
szłości jednak należy się liczyć z większą dywersy-
fikacją w technice grzewczej. Takie technologie, jak 
pompy ciepła, szersze zastosowanie kotłów bioma-
sowych w centralnym ogrzewaniu, czy mikro- oraz 
małe układy kogeneracyjne zdobywają coraz więk-
sze znaczenie.

widać, że coraz bardziej wzrastają możliwości wy-
nikające ze stosowania energii odnawialnych (cie-
pło słoneczne, ciepło z otoczenia, biomasa) w tech-
nice grzewczej. w gospodarstwach domowych daje 
się zauważyć tendencja do coraz szerszego stosowa-
nia układów hybrydowych, co oznacza, że nie tylko 
jedno, ale kilka różnych źródeł ciepła jest integro-
wane w systemie poprzez wspólny zasobnik ciepła. 
Biorąc pod uwagę także tendencje zmian w udzia-
le OZE w ogrzewaniu systemowym, można założyć 
renesans szerszego wykorzystania kolektorów sło-
necznych nie tylko w ogrzewaniu indywidualnym, 
ale także w wytwarzaniu ciepła systemowego w skali 
rozproszonej. wzrasta również znaczenie przygoto-
wania ciepłej wody użytkowej względem ogrzewania 
pomieszczeń. Poprzez optymalizację wytwarzania 
ciepła, jego przesyłu i odbioru, można osiągnąć do-
datkowy wzrost wydajności systemów grzewczych. 
w dalszej perspektywie, spodziewana jest także inte-
gracja ogrzewania z wytwarzaniem energii elektrycz-
nej w domu w ramach inteligentnego zarządzania za-
silaniem w energię w domu (tzw. smart grid względnie 
smart Home).

ce niską emisję szkodliwych substancji do atmosfery. 
Co leżało u podstawy takich, a nie innych decyzji, 
które zapadały podczas przygotowywania zaostrzo-
nych przepisów prawie 10 lat temu? Ogrzewanie  
i chłodzenie budynków kubaturowych i przemysło-
wych konsumuje około połowy produkowanej i zu-
żywanej energii w uE. wytwarzanie ciepła z udzia-
łem 50% i wynikiem 546 Mtoe energii zużycia energii 
końcowej jest największym sektorem energetycz-
nym. Dominujący udział ogrzewania i wytwarza-
nia chłodu jest przewidywany także w prognozach 
rozwoju i ograniczenia produkcji dwutlenku węgla  
w perspektywie lat 2030 i 2050, dlatego może tro-
chę dziwić mało informacji na ten temat w Polsce, 
ale także na terenie całej uE. 
Kiedy spojrzymy, jak te 50% energii końcowej zuży-
wanej w uE jest rozdystrybuowane między sekto-
ry, widzimy, że 45% przypada na sektor mieszkalny, 
37% na przemysł i 18% na usługi. Oczywiście podział 
na sektory różni się w zależności od kraju członkow-
skiego. wpływ na to mają takie czynniki, jak struk-
tura ekonomiczna, warunki klimatyczne i stopień 
efektywności energetycznej budynków, co wyda-
je się kluczowym czynnikiem, jeżeli się weźmie pod 
uwagę fakt, że nowoczesne instalacje grzewcze pra-
cują na tzw. niskich parametrach temperaturowych, 
co wymusza niejako termomodernizację budynków, 
aby ograniczyć straty ciepła.

Programy wymian
w wielu krajach w ostatnich latach przygotowywano 
program wymian, w wyniku których planuje się wy-
mianę kotłów niskotemperaturowych i stałotempe-
raturowych na nowoczesne. Programy te powinny 
przyczynić się do podwojenia wyników wymian prze-
widzianych w trendach, co da np. w Niemczech pra-
wie 1,1 mln dodatkowo wymienionych kotłów. Taki 
program pozwoli na w miarę szybką zmianę struk-
tury kotłów funkcjonujących na rynku niemieckim.  
Na początku 2013 roku, udział zainstalowanych ko-
tłów kondensacyjnych w Niemczech wynosił 33%  
z wynikiem ok. 4,44 mln szt. w 2015 roku wynik ten 
powinien oscylować w granicy 51% przy 5,95 mln. 
szt. w roku 2020 udział kotłów kondensacyjnych 
powinien osiągnąć już 62% z 8,14 mln urządzeń  
i w końcu w 2030 roku prawie wszystkie kotły ga-
zowe używane w Niemczech powinny być już ko-
tłami kondensacyjnymi. udział kondensacyjnych 
kotów olejowych powinien wzrosnąć z 9% w 2011 
roku do 58% w 2030 roku. 
jeden ze scenariuszy rozwoju rynku instalacyjno-
-grzewczego w Niemczech przewiduje większe za-
stosowanie kotłów na biomasę w gospodarstwach 
domowych. w części instalacji, stare kotły gazowe  
i olejowe będą mogły być zastąpione przez kotły bio-
masowe opalane zrębkami drewna, peletem, czy zga-
zowywanymi kawałkami drewna. w porównaniu do 
scenariusza wynikającego z trendu, w wyniku pro-
gramów wsparcia od roku 2014 do 2017 zostało za-
instalowane dwukrotnie więcej kotłów na drewno. 
w trendzie w 2018 roku przewidziano ok. 928 000 za-
instalowanych kotłów na drewno. Dzięki wzmocnio-
nemu efektowi wymian, wynik ten może być pod-
wyższony do prawie 1 mln urządzeń. Do 2030 roku 
liczba urządzeń grzewczych, które spalają drewno 
powinna wzrosnąć do ponad 1,3 mln. Na to składa 
się 45 000 kotłów na zrębki drewna, które są insta-
lowane w domach wielorodzinnych, jak też 400 000 
kotłów na pelet i około 850 000 kotłów zgazowują-
cych drewno. 

niemniej jednak jeszcze przez wiele 
lat pozycja kotłów jako źródeł ciepła 
wydaje się być niezagrożona.

system wytwarzania energii w Euro-
pie jest zdominowany przez paliwa 
kopalne, czyli te, które są powszech-
nie zużywane do wytwarzania ciepła 
i ciepłej wody użytkowej w kotłach. 
w 2012 roku udział ciepła w ogólnym 
zapotrzebowaniu na energię pierwot-
ną w uE oscylował ok. 50%, co raczej 
się nie zmieniło w 2017 roku. w zakre-
sie zapotrzebowania na energię koń-
cową, paliwa kopalne mają udział na 
poziomie 68%.

http://www.instalreporter.pl


18s t r.0 1 / 2 0 1 8
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

maniem. w związku z tym Ariston poszukuje trzech 
odważnych profesjonalistów, którzy będą w stanie 
sprostać wyzwaniu #comfortchallenge. 

Dołącz do profesjonalistów o najlepszych 
umiejętnościach i odwadze 
wybrani instalatorzy staną się częścią zespołu Ariston 
Comfort Challenge i będą mieli okazję udać się w od-
ległe i tajemnicze miejsce. 
Dzika, nieprzewidywalna kraina, o niezrównanym 
pięknie i ekstremalnych warunkach czeka na od-
ważnych profesjonalistów. Na pokrytej głównie lo-
dem północy odbywają się najbardziej heroiczne 
ekspedycje naukowe.

Do zespołu Ariston wybierze trzy osoby 
jeśli kiedykolwiek pomyślałeś o niepowtarzalnej przy-
godzie, chciałbyś się sprawdzić w ekstremalnych wa-
runkach, jesteś odważnym i profesjonalnym instalato-
rem Ariston, to nasza misja jest bliżej Ciebie niż myślisz. 

Ariston Comfort – podejmij wyzwanie 

i sprawdź na własnej skórze, jak wygląda misja  
w warunkach ekstremalnych – Ariston rzuca nie-
spotykane dotąd wyzwanie, by dostarczyć komfort  
w jednym z najbardziej niegościnnych miejsc na Ziemi.  

Zapewnienie komfortu i możliwość czerpania  
z niego korzyści jest ambitnym celem, który zainspi-
rował Ariston do badań nad jego uzyskaniem i utrzy-

Ariston, jedna z wiodących marek 
na rynku kotłów kondensacyjnych, 
podgrzewaczy do ciepłej wody i pomp 
ciepła, co roku udoskonala i uaktualnia 
swój program dla instalatorów. 
Platforma My Ariston to wyjątkowe 
miejsce, które łączy dostęp do rozwoju, 
wiedzy oraz ofert i promocji specjalnych 
z super nagrodami. Program funkcjonuje 
od sześciu lat i przyciąga fachowców 
coraz ciekawszymi propozycjami.  
I w 2018 jest nie inaczej: oprócz akcji 
specjalnych, organizuje Ariston Comfort 
Challenge, czyli misję na Grenlandię.

My Ariston – program dla instalatorów w 2018

Czy jesteś wystarczająco doświadczony  
i odważny, aby podjąć wyzwanie? 

Rekrutacja do niepowtarzalnej misji trwa  
do 28 stycznia!
www.aristoncomfortchallenge.com

http://www.instalreporter.pl
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My ariston – program lojalnościowy

Program My Ariston to maksimum możliwości dla 
instalatorów, którzy montują urządzenia Ariston.  
w programie nagradzamy lojalność. Aby dołączyć 
do elitarnego grona instalatorów Ariston i korzystać 
z przywilejów, należy kupować urządzenia grzewcze 
firmy Ariston, a następnie zapisać się do programu. 

Punkty za sprzedaż
Każdy uczestnik ma swoje konto, na którym rejestru-
je swoje zakupy, które natychmiast są premiowane 
punktami. Zaletą programu jest łatwa rejestracja za-
instalowanych urządzeń. Punkty można wymieniać 
na atrakcyjne nagrody z katalogu nagród.

Akcje specjalne w 2018
w każdej edycji My Ariston firma przygotowuje spe-
cjalne superpromocje, podczas których będzie pre-
miować rejestrację wybranych modeli urządzeń 
Ariston. 
Dla instalatorów dodatkowo przygotowane są su-
peroferty. Niektóre już trwają, np. oferta specjal-
na 10 + 1. 

Przelewy na kartę
Każdy uczestnik programu może otrzymać kartę visA.  
wystarczy, że zamieni zebrane punkty w programie 
na przelew na kartę visA MY ArisTON. Otrzymuje kar-
tę, którą można płacić i wypłacać gotówkę z banko-
matów w całym kraju.

Zostań Ekspertem Ariston
uczestnik, który przekroczy 2880 punktów na koncie 
My Ariston zyskuje status Eksperta Ariston. 
Ariston docenia najlepszych, którzy wyróżniają się 
liczbą rejestracji – ta grupa ma dostęp do pakietu 
dodatkowych korzyści, takich jak: oklejenie auta, 
konferencje, szkolenia i wyjazdy, czy też nagroda 
marzeń: po przekroczeniu 4200 pkt uczestnik może 
wybrać sobie dowolną nagrodę, która podlega in-
dywidualnej wycenie.

Aplikacja mobilna My Ariston
Dzięki aplikacji mobilnej My Ariston, program jest za-
wsze dostępny na smartphonie instalatora. Korzyści 
z zainstalowania aplikacji:
- łatwe i szybkie rejestrowanie kodów,
- zamawianie nagród i sprawdzanie salda pozosta-
łych punktów,

- dostęp do hi-
storii zamó-
wień w pro- 
mocji 10+1  
i przelewów,
- uczestnik jest 
na bieżąco z ak-
tualnościami 
programu  
My Ariston,
- podgląd pro-
duktów premio-
wanych w progra-
mie i kontakt na 
infolinię.
Aplikacja mobilna  
My Ariston dostępna jest  
na systemy Android i iOs.
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Ariston Thermo Polska sp. z o.o.
31-408 Kraków
ul. Pocieszka 3
service.pl@aristonthermo.com
www.ariston.com

Ranking dla Ekspertów trwa!

Ariston podwaja liczbę instalatorów zapro-
szonych na wyjazd do Włoch. W programie 
m.in. zwiedzanie nowoczesnej fabryki Ariston  
w Osimo oraz inne atrakcje. Zbieraj punkty  

My Ariston na swoim koncie do 30 marca 2018 r.  
20 Ekspertów, którzy zbiorą w tym czasie naj-
większą liczbę punktów, pojedzie do Włoch.
Dowiedz się więcej

http://www.instalreporter.pl
http://www.myariston.pl/aktualnosci/62-wyjedz-z-nami-do-wloch
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wicach-Dziedzicach. Zawierają one rozbudowaną 
część praktyczną prowadzoną w oparciu o instala-
cje szkoleniowe – solarne, fotowoltaiczne i z pom-
pami ciepła. Dodatkową formą zajęć są prace na 
symulatorach sterowników oraz prezentacja sys-
temów zdalnego nadzoru EKONTrOL, a także no-
wego systemu zarządzania bilansem energii w bu-
dynku OPTi-ENEr. szkolenia stanowią doskonałą 
formę wymiany wiedzy i doświadczeń także pomię-
dzy ich uczestnikami. warto z nich skorzystać cy-
klicznie co około 2-3 lata, aby być na bieżąco z no-
wościami w ofercie firmy. Tym bardziej, że są one 
dostępne za symboliczną opłatą, a dla współpracu-
jących instalatorów także bezkosztowo w ramach 
programów partnerskich.

na dobry początek współpracy 
z firmą hewalex

urządzenia firmy Hewalex takie, jak np. zestawy solar-
ne, a także pompy ciepła do ogrzewania c.o. i podgrze-
wania wody c.w.u. są dostarczane z kuponami progra-Najłatwiejszy... pierwszy krok

Na instalatorów przystępujących do współpracy  
z firmą Hewalex czeka szereg form wsparcia. są one 
związane w pierwszej kolejności z kontaktem perso-
nalnym z regionalnym doradcą handlowym, a także 

kadrą pracowników działów technicznych, sprzeda-
żowych, marketingowych i innych. 
Pozwala to zapoznać się na samym początku nie 
tylko z technicznymi aspektami oferowanych roz-
wiązań, ale również z możliwościami, jakie daje taka 
współpraca.

szkolenia – okazja do spotkań 
fachowców

Bardzo dobrą okazją do bliższego wzajemnego za-
poznania się jest skorzystanie z oferty szkoleń tech-
nicznych prowadzonych w siedzibie firmy w Czecho-

Firma Hewalex związana jest z branżą OZE od niemal 30 lat.  
Od samego początku podstawą działania była współpraca z fachowcami, 
w szczególności firmami instalacyjnymi. Dzięki niej następował i nadal 
następuje rozwój techniczny, ponieważ kolejne wdrożenia produktów 
uwzględniają zgłaszane przez fachowców sugestie. Są to informacje 
szczególnie cenione przez dział konstrukcyjno-rozwojowy firmy,  
ponieważ pochodzą bezpośrednio z etapów montażu, uruchamiania  
i serwisowania urządzeń. Angażowanie fachowców we współpracę  
przy rozwoju produktów jest jednym z elementów tzw. firmowych 
programów partnerskich wpisanych w ich zasady. 

Hewalex – 30 lat na rynku OZE 
we współpracy z instalatorem

http://www.instalreporter.pl
https://www.hewalex.pl/szkolenia/
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nika tego urządzenia z pomocą własnej listy instala-
cji. szczególnie pomocne będą tutaj automatyczne 
przypomnienia np. o przeglądach okresowych, czy 
wymianie anody w podgrzewaczu wody użytkowej. 
informacje są przesyłane do użytkownika wraz z pole-
ceniem instalatora, który może wykonać tego rodzaju 
usługę. Takie rozwiązanie daje możliwość zarządza-
nia i planowania wizyt u użytkowników i uzyskiwa-
nia dodatkowych przychodów. strefa instalatora to 
także dostęp do dodatkowych materiałów graficz-
nych i porad technicznych.

program partnerski „instalator plus” 

Zaletą programu „instalator Plus” jest jego elastycz-
ność co do formy realizacji zamówienia nagród w wa-
riantach „Do pracy” i „Po pracy”. Pozwala to w razie 
braku wystarczającej liczby punktów dokonać do-
płaty do realizowanego zamówienia. wśród nagród 
można oczywiście znaleźć szeroką ofertę ponad 150 
narzędzi, ale nie tylko. Dużym powodzeniem cie-
szą się produkty personalizowane. instalator może 
np. zamówić odzież roboczą czy banery reklamowe  
z nadrukiem logo i adresem własnej firmy. Ofertę na-
gród uzupełnia opcja skorzystania ze szkoleń tech-
nicznych, ale także bony wakacyjne, które można 
wykorzystać w biurze podróży współpracującym  
z firmą. jeżeli mimo wszystko nie znajdzie się odpo-
wiadająca oczekiwaniom nagroda, to można zgłosić 
sugestię jej dodania do programu, a nawet spraw-
dzić możliwość indywidualnego zamówienia (doty-
czy to narzędzi instalacyjnych).

program „Dobre 
uruchomienie”

Pompy ciepła Hewalex obej-
mowane są długimi okre-
sami gwarancji. większość 
z typów ma 4- lub 5-let-
nią gwarancję. w niektórych 
przypadkach może być jednak 
wymagane wypełnienie listy kontrol- 
nej z montażu i uruchomienia pompy ciepła. służy 
ona sprawdzeniu „krok po kroku”, czy nic nie umknę-
ło uwadze podczas prac instalacyjnych. jednocze-
śnie pozwala premiować użytkownika np. dłuższym 
okresem gwarancji, a instalatora dodatkowymi pro-
fitami zgodnie z aktualnymi warunkami programu. 

Certyfikaty i zaświadczenia

wszystkie szkolenia kończą się wręczeniem zaświad-
czenia dla ich uczestników. Odrębnie dla poszcze-
gólnych segmentów produktów wydawane są cer-
tyfikaty poświadczające umiejętności w zakresie ich 
montażu i uruchamiania. Mogą mieć one charakter 
uniwersalny, bądź dostosowany do wymagań wyni-
kających np. z udziału instalatora w przetargach czy 
lokalnych programach dofinansowania inwestycji, 
popularnych ostatnio ze względu na wymóg ogra-
niczania emisji zanieczyszczeń. Pracownicy firmy słu-
żą tutaj również pomocą w kompletacji dokumen-
tacji urządzeń niezbędnej do złożenia w lokalnej 
administracji.

mu „instalator Plus”. już pierwsza rejestracja dokonana 
przez instalatora rozpoczynającego współpracę z firmą 
Hewalex jest premiowana dodatkowo. Tak zwany pa-
kiet startowy zawiera komplet wysokiej jakości odzie-
ży roboczej. Niezależnie od tego na konto instalatora 
wpływają punkty programu „instalator Plus”.

strefa instalatora –  
nie tylko dla zarządzania 
własnym kontem 

strefa instalatora stanowi wyod-
rębniony obszar strony firmowej 
www.hewalex.pl przeznaczony 
dla instalatorów. Zarejestrowa-
nie się w niej jest możliwe jesz-
cze zanim dojdzie do rozpoczę-
cia współpracy z firmą Hewalex. 
Co istotne strefa nie służy jedy-
nie do zarządzania swoim kon-
tem, czyli rejestracji instalowa-
nych urządzeń, podglądu liczby 
zgromadzonych punktów i ko-
rzystania ze sklepu interneto-

wego z nagrodami wymienianymi za punkty uzy-
skane w programie. jeżeli rejestracji urządzenia 
dokona także jego użytkownik, to może skorzystać  
z wydłużenia okresu gwarancji, które np. dla elemen-
tów zestawu solarnego wynosi +1 rok. 
Z kolei instalator uzyska możliwość obsługi użytkow-
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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

http://www.instalreporter.pl
https://www.hewalex.pl/strefa-instalatora/
https://www.hewalex.pl/strony/kontakt.html
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immergas wzbogacił swój program o dodatkowe udo-
godnienie – prostą i intuicyjną aplikację mobilną (do 
pobrania ze sklepu z aplikacjami mobilnymi). Dzięki 
temu każdy uczestnik programu Caius zyskuje stały 
i szybki dostęp do swojego konta z poziomu smart-
fona czy tabletu. Aplikacja umożliwia w dowolnym 
miejscu i czasie na bezpośredni dostęp do głównych 
funkcjonalności, tj. rejestracji urządzeń, skanowania 
numerów seryjnych kotłów czy wglądu w zestawie-
nie informacji o zarejestrowanych urządzeniach. Ob-
sługa aplikacji jest łatwa i przyjazna, a dzięki wbudo-
wanemu skanerowi numerów seryjnych rejestracja 
urządzenia – znacznie szybsza i wygodniejsza.

Dlaczego warto instalować kotły Immergas
szeroka gama produktów immergas pozwala odpo-
wiednio skomponować instalację grzewczą w zależ-

ności od typu budynku, powierzchni koniecznej do 
ogrzania, zapotrzebowania na c.w.u., termoizolacji 
budynku czy liczby domowników. Produkty można 
łączyć ze sobą w kompletne rozwiązania pozwala-
jące na stworzenie zintegrowanego i ekologicznego 
systemu grzewczego dopasowanego do różnorod-
nych potrzeb. Produkty immergas charakteryzują się 
wysoką wydajnością i efektywnością energetyczną, 
będąc jednocześnie przyjaznymi dla środowiska.
Trwałość i niezawodność kotłów kondensacyjnych  
immergas potwierdza 5-letnia gwarancja producenta, 
bez potrzeby wykupienia dodatkowego pakietu.Zarabiaj, kupując i instalując kotły Immergas!

Dzięki współpracy z immergas codzienna aktywność 
zawodowa instalatorów może przynosić jeszcze więcej 
korzyści. Za zakup i montaż wybranych kotłów konden-
sacyjnych mogą otrzymywać premię pieniężną do wy-
korzystania na dowolne cele lub wybraną nagrodę rze-
czową. Premie pieniężne zależne są od modelu kotła  
i wahają się w granicach od 150 do nawet 400 zł za kocioł.

Wiele korzyści i proste zasady
warunkiem przystąpienia do programu jest zakup 

kotła kondensacyjnego firmy immergas u partnera 
programu Caius, zainstalowanie go u klienta i reje-
stracja urządzenia na stronie www.caius.pl lub przez 
aplikację mobilną. w zamian instalator otrzymuje pre-
mię pieniężną na kartę visa. Karta pre-paid umożli-
wia łatwy dostęp do środków premiowych. Można 
z niej korzystać w ponad 300 tys. punktach handlo-
wych i usługowych na terenie całego kraju.

Teraz jeszcze prościej
wychodząc naprzeciw potrzebom instalatorów,  

Immergas przywiązuje szczególną wagę do współpracy z instalatorami. 
Doceniając ich pracę i zaangażowanie w popularyzację marki, przygotowuje 
profesjonalne szkolenia i dedykowane oferty promocyjne. Jednym z głównych 
działań w tym zakresie jest długofalowy program motywacyjny pod nazwą  
„Caius Wspiera Profesjonalistów” pozwalający instalatorom uzyskiwać  
dodatkowe korzyści z instalacji kotłów marki Immergas. 

Caius Wspiera 
Profesjonalistów

Co roku immergas wprowadza kolej-
ne udogodnienia i nowe rozwiązania, 
które sprawiają, że korzystanie z pro-
gramu jest proste i przyjemne. aktu-
alnie trwa już druga edycja programu, 
wzbogacona darmową aplikacją mo-
bilną Caius oraz rozszerzona o możli-
wość wyboru profesjonalnej odzieży 
roboczej marki snickers. 

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

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

THE SIGN OF THE FUTURE
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Zobacz szczegółowe zasady, czas trwania 
promocji, regulamin oraz aktualną listę 
produktów objętych programem 

http://www.instalreporter.pl
http://www.caius.pl
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Program Partner Instal-Konsorcjum
Nowe nagrody, nowe funkcjonalności, nowa szata graficzna

Program Partner Instal-Konsorcjum (PIK) funkcjonuje nieprzerwanie w hurtowniach Grupy Instal-Konsorcjum od 2001 roku.  
W tym czasie przeprowadziliśmy z naszymi dostawcami wiele akcji promocyjnych, w ramach których wydaliśmy mnóstwo 
nagród, ciągle udoskonalając i modyfikując program PIK. W związku ze wzrostem zainteresowania programem PIK i nagrodami 
wśród instalatorów, podjęliśmy decyzję o dalszym, intensywnym rozwoju programu PIK we współpracy z firmą Motivation 
Direct, która specjalizuje się w tego typu programach marketingowych. Dlatego też w 2017 roku została uruchomiona nowa 
platforma internetowa z atrakcyjnym Katalogiem Nagród oraz licznymi mechanizmami promocji. pik zmienił się nie tylko wizualnie, 

tworząc nową szatę graficzną, ale także 
funkcjonalnie. użytkownik platformy pik:
•	może korzystać ze strony na urządzeniach 

mobilnych (tabletach i smartfonach);
•	po zalogowaniu się, ma dostęp do 

artykułów technicznych i ofert 
specjalnych,
•	otrzymuje wsparcie dedykowanej 

infolinii, która udzieli pomocy  
w kwestiach technicznych  
i merytorycznych,
•	widzi przejrzystą historię transakcji na 

koncie, opartą o systemem powiadomień 
e-mail i sms,
•	wie o aktualnych promocjach  

i nowościach produktowych oferowanych 
przez instal-konsorcjum.

a po pracy może wybierać spośród tysięcy 
nagród w ponad 24 kategoriach. 
system do zamawiania nagród jest 
wyjątkowo prosty w obsłudze m.in. dzięki 
intuicyjnej wyszukiwarce, automatycznej 
weryfikacji salda punktowego czy 
możliwości śledzenia historii swoich 
zamówień.

http://www.instalreporter.pl
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Kto może zostać partnerem IK?
Program Partner instal-Konsorcjum stworzony zo-
stał z myślą o klientach hurtowni instal-Konsorcjum. 
jego celem jest zapewnienie pełnego wsparcia dla 
kluczowych odbiorców poprzez nagradzanie ich ak-
tywności przez możliwość wymiany punktów PiK na 
nagrody z katalogu oraz dostępu do unikatowych 
ofert i świadczeń dodatkowych. 
uczestnikiem programu Partner instal-Konsorcjum 
może stać się każdy klient hurtowni z grupy instal-
-Konsorcjum. wystarczy jedynie złożyć deklarację 
uczestnictwa w Programie Partner instal-Konsor-
cjum, korzystając z formularza rejestracyjnego. Po 
akceptacji ze strony Konsorcjanta można korzystać 
z wszelkich praw i przywilejów programu Partner iK.

Co zyskujesz?
uczestnictwo w nowym programie PiK daje nie tyl-
ko możliwość zbierania punktów, które można wy-
mienić na nagrody.

Telefonia komórkowa: Tylko partnerzy iK mogą sko-
rzystać z wyjątkowej oferty, jaką przygotował T-Mo-
bile. Dzięki niej zyskują oni dostęp do najlepszych 
stawek na rynku, a wszystkie rozmowy ze swoją hur-
townią (i nie tylko) mają zupełnie darmowe.

Ubezpieczenie instalatora: Najbardziej doświad-
czeni brokerzy przygotowali dla partnerów wyjąt-
kową ofertę ubezpieczeń od Odpowiedzialności Cy-
wilnej (OC).

jak przystąpić do programu?

jeżeli nie jesteś jeszcze Partnerem iK, wejdź na 
stronę www.partner.ik.pl i zarejestruj się. wystar-
czy jedno kliknięcie!
w przypadku braku dostępu do komputera, mo-
żesz również przystąpić do Programu PiK poprzez 
złożenie podpisu na deklaracji uczestnictwa. wy-
starczy że zgłosisz chęć udziału swojemu opieku-
nowi w hurtowni, a login i hasło do panelu otrzy-
masz e-mailem lub przez wiadomość sMs.
Po weryfikacji ze strony hurtowni, którą wybra-
łeś, zyskasz pełny dostęp do programu, treści  
i ofert, które dostępne są po zalogowaniu się na 
platformie.

jeżeli jesteś już Partnerem iK, możesz sprawdzić 
także aktualne saldo punktów PiK oraz poznać 
dokładną liczbę naliczonych punktów PiK w po-
szczególnych akcjach w zakładce MOjE KONTO/
MOjE PuNKTY.
w przypadku pytań zachęcamy do kontaktu za 
pośrednictwem formularza kontaktowego na stro-
nie www lub drogą mailową: info@partner.ik.pl.  
Odpowiedź otrzymasz maksymalnie w ciągu 2 
dni roboczych.
specjalnie dla Partnerów jesteśmy również do-
stępni pod numerem infolinii 22 205 07 69 od 
poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
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instal-Konsorcjum sp. z o.o.
ul. Krakowska 19-23, 50-424 wrocław
www.partner.ik.pl, info@partner.ik.pl
infolinia 22 205 07 69

Dla kogo?
Program PiK skierowany jest głównie do kluczo-
wych instalatorów hurtowni iK, zwanych Partnera-
mi iK. Dokonując zakupu towarów biorących udział 
w akcjach PiK, Partnerzy otrzymują punkty PiK, któ-
re następnie mogą wymieniać na atrakcyjne arty-

kuły z bogatej oferty Katalogu Nagród. Partnerom 
oferowane są również świadczenia dodatkowe, 
obniżające koszty działalności oraz zwiększające 
konkurencyjność i bezpieczeństwo prowadzonej 
działalności. Zachęcamy do udziału i rejestracji na 
stronie www.partner.ik.pl.

http://www.instalreporter.pl
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cyjnego. Dostępna jest także mobilna aplikacja do 
skanowania numerów, która znacznie ułatwia pro-
ces zgłaszania urządzeń do Programu. Za każde za-
rejestrowane urządzenie uczestnik otrzymuje okre-
śloną w regulaminie liczbę punktów. Zgromadzone 
punkty można w dowolnym momencie wymienić 
na atrakcyjne nagrody z katalogu dostępnego na 
stronie programu. Do wyboru jest wiele atrakcyj-
nych nagród z kilku kategorii: Czas wolny, Dom, 
Praca i Extra. w ramach tego ostatniego obsza-
ru junkers oferuje nagrody, które dostarczą nie-
zapomnianych wrażeń, jak np. jazda Lamborghini  
gallardo czy loty w tunelu aerodynamicznym. 
Oprócz katalogu głównego wydawane są katalogi 
specjalne, związane ze świętami lub porami roku. 
Punkty można wymieniać także na vouchery na 
szkolenia, vouchery do wykorzystania w sieci Bosch 
service lub Bosch Auto Crew czy materiały rekla-
mowe. Punkty za każde zarejestrowane urządzenie 
można wykorzystać aż przez dwa lata.
 
Wyższy status uczestnika = więcej punktów
Każdemu uczestnikowi nadawany jest status, uzależ-
niony od spełnienia przez niego określonych warunków. 
status można zmienić – indywidualne konta uczestni-
ków są weryfikowane. Po weryfikacji każda osoba bio-
rąca udział w programie może otrzymać nowy status. 
wyższy status pozwala na uzyskanie większej liczby 
punktów za każde zarejestrowane urządzenie.
Założeniem jest, aby Program był szeroko pojętą 
platformą komunikacyjną oraz aby wszystkie dzia-
łania promocyjne były ściśle z nim powiązane.  
Będziemy mocno wspierać naszych partnerów w ich 

działaniach mających na celu promocję marki.  
szczegóły dotyczące zasad programu, w tym zasad 
nadawania i zmiany statusów, naliczania punktów, 
a także wykaz urządzeń biorących udział w progra-
mie oraz katalog nagród dostępne są po zarejestro-
waniu na stronie www.junkers-program.pl.

Junkers-Bosch wspiera instalatorów swoich 
urządzeń w działaniach sprzedażowych i marke-
tingowych. Eksperci instalujący produkty marki 
mają też możliwość dołączenia do Programu Part-
nerskiego i zdobywania atrakcyjnych nagród. 
Do udziału w tej inicjatywie junkers zaprasza wszyst- 
kie osoby i firmy instalujące urządzenia marki.  
Na każdym etapie uczestnikom towarzyszy insta- 

lator Emil, wirtualna postać pełniąca rolę przewod-
nika po Programie.
 
Proste zasady, atrakcyjne nagrody
Aby przystąpić do Programu, wystarczy założyć konto 
na platformie www.junkers-program.pl i rejestrować 
instalowane produkty marki. rejestracja urządzeń 
wymaga jedynie podania ich numeru identyfika-

Junkers-Bosch uruchomił Program Partnerski dla wszystkich 
instalatorów i serwisantów montujących urządzenia Junkers. 

Wystarczy założyć konto na platformie www.junkers-program.
pl i rejestrować na nim zainstalowane urządzenia marki. 

Zebrane w ten sposób punkty można wymieniać na atrakcyjne 
nagrody. Co ważne, program nie ma daty zakończenia,  

a punkty otrzymane za każde zgłoszone urządzenie są ważne przez dwa lata.

Program Partnerski 
Junkers-Bosch

Nie zwlekaj i już dziś odkryj 
Program junkers Partner

Proste zasady:
• zainstaluj urządzenie Junkers-Bosch,
• zbieraj punkty,
• wymieniaj punkty na nagrody.
Potrzebujesz więcej argumentów?
• łatwa rejestracja do programu i łatwa reje-
stracja urządzeń,
• szeroki wybór nagród,
• program długofalowy – data zakończenia 
nie jest określona.
Zarejestruj się

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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pobierz aplikację Junkers partner 
na ios

pobierz aplikację Junkers partner 
na android

http://www.instalreporter.pl
https://www.junkers-program.pl/RegisterPartner/Registration.aspx
https://itunes.apple.com/pl/app/junkers-partner/id1143016027?l=pl&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bosch.tt.junkers.partners&hl=pl
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stalatorom z największą liczbą punktów zebranych  
w czasie trwania konkursu. Nagrodą główną był wy-
jazd do Hiszpanii na mecz gran Derbi 2018 real Madryt  
– FC Barcelona o wartości ok. 5000 zł. inne nagrody,  
o które walczyli instalatorzy to telewizor, laptop, ta-
blet, dalmierz laserowy, czy wiertarka udarowa.

Dlaczego warto zostać polecanym instalatorem 
Purmo? Purmo jest marką należącą do koncernu 
rettig iCC, największego producenta systemów 
grzewczych na świecie. Firma oferuje pełny zakres 
emiterów ciepła, tj. grzejniki płytowe, łazienkowe, 
dekoracyjne, ogrzewanie i chłodzenia podłogowe 
oraz system rurowy. Marka posiada wieloletnie do-
świadczenie w branży i wszystkie jej produkty są ob-
jęte 10-letnią gwarancją. jest godnym zaufania part-
nerem biznesowym i największym producentem 
systemów grzewczych w całej Europie.

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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Co wyróżnia firmę spośród innych z tej branży? 
Przede wszystkim umiejętność budowania długotrwa-
łych relacji z klientami. Purmo podejmuje wiele dzia-
łań, które gwarantują wysoką jakość współpracy  
z przedstawicielami rynku grzewczo-instalacyjnego. 
utrzymanie relacji z klientami to między innymi wy-
nik premiowania ich poprzez udział w atrakcyjnym 
programie lojalnościowym.

Klub Polecanego Instalatora to program lojalno-
ściowy przeznaczony dla osób instalujących i pole-
cających użytkownikom grzejniki, produkty ogrze-
wania podłogowego oraz systemu rurowego marki 
Purmo. w programie mogą brać udział zarówno in-
stalatorzy posiadający działalność gospodarczą, jak 
i pracownicy firm instalacyjnych.
Celem programu jest zapewnienie fachowego do-
radztwa w zakresie usług montażu grzejników, ogrze-
wania podłogowego oraz systemu rurowego Purmo,  

jak również dostarczanie klientom końcowym fa-
chowej wiedzy dotyczącej ich użytkowania. ważnym 
celem jest także zwiększanie sprzedaży produktów  
Purmo i budowanie pozytywnego wizerunku firmy 
na rynku. Oprócz aktywizacji sprzedaży, program 
stał się dla marki wartościową platformą komunika-
cji i wymiany doświadczeń z klientami. jest również 
źródłem informacji o ich preferencjach, co pozwala 
na optymalny dobór narzędzi współpracy. 
uczestnikom Klubu Polecanego instalatora Purmo 
przysługują atrakcyjne rabaty przy zakupie profesjo-
nalnego sprzętu i narzędzi niezbędnych do codziennej 
pracy. Dodatkowo otrzymują certyfikat potwierdza-
jący przystąpienie do Klubu Polecanego instalato-
ra, wpis danych firmy na stronę internetową Purmo, 
atrakcyjne eventy i szkolenia, a także prezent powi-
talny. szczegółowy regulamin programu przesyła-
ny jest na wniosek instalatora. w tym celu prosimy 
o kontakt z przedstawicielami marki Purmo.

Dla instalatorów organizowane są także konkursy,  
w których nagrody to wyjazdy zagraniczne, sprzęt rTv, 
narzędzia czy ubrania robocze. „Z grubej rury od 25 
lat” to ostatnio organizowany konkurs nawiązujący do 
jubileuszu 25-lecia marki Purmo w Polsce. 
Aby wziąć udział w konkursie, instalatorzy musieli do-
konać zakupu produktów ogrzewania płaszczyznowe-
go uFH lub systemu rurowego PurMO za min. 2000 zł 
netto. uczestnicy otrzymywali 1 punkt za zakup pro-
duktów PurMO objętych konkursem o wartości 2000 zł  
netto. Nagroda główna została przyznana trzem in-

Ciekawe szkolenia z najlepszymi ekspertami z branży, wyjazdy integracyjne, 
atrakcyjne zniżki na narzędzia Purmo, darmowa promocja Twojej firmy na 
stronie internetowej to tylko kilka korzyści, które możesz zyskać podejmując 
współpracę z marką Purmo – liderem rynku producentów emiterów ciepła.

Dołącz do  
Klubu Polecanego 
Instalatora Purmo

Odbieraj cenne nagrody!

warunkiem przystąpienia do klubu polecane-
go instalatora jest udokumentowanie zakupu in-
stalacji ogrzewania podłogowego i systemów ru-
rowych puRMo za min. 20 000 zł w 2018 roku, na 
podstawie faktur lub zestawień sprzedaży po-
twierdzonych przez Regionalnych szefów sprze-
daży. aby przedłużyć członkostwo w klubie  
w 2019 roku, należy udokumentować zakupy in-
stalacji ogrzewania podłogowego i systemów ru-
rowych za min. 50 000 zł w 2018 roku. Zapra-
szamy do uczestnictwa w programie zarówno 
wieloletnich partnerów biznesowych, jak rów-
nież nowych instalatorów, którzy nawiązali lub 
planują rozpocząć współpracę z marką purmo.

http://www.instalreporter.pl
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wszystkie proponowane nagrody dostępne są w skle-
pie on-line w strefie kodowanej. uczestnicy mogą  
w dowolnym momencie wymieniać punkty na wy-
brane przez siebie urządzenia, ubrania bądź zlecić 
wypłatę premii gotówkowej. 
rozliczenie sald kont uczest-
ników następuje z końcem 
roku kalendarzowego. 

Panel uczestnika on-line
indywidualne konto w strefie kodowanej dla każde-
go uczestnika jest niewątpliwą wygodą. w jednym 
miejscu partner widzi swoje saldo konta, historię do-
konywanych transakcji, może również bezpośrednio 

wejść do sklepu z nagrodami, czy przeczytać aktualne 
informacje dotyczące programu. jest to przejrzyste 
i intuicyjne narzędzie, które pomaga w zarządzaniu 
punktami, daje pełny obraz aktywności, umożliwia 

szybki dostęp w każdej chwili. 

Rejestracja punktów
uczestnik programu samodziel-
nie rejestruje punkty za zainsta-
lowane urządzenia za pomocą 

strony internetowej saunier Duval, w części kodowanej, 
w panelu uczestnika PPsD. Punkty rejestrują się auto-
matycznie na koncie użytkownika i niemalże natych-
miast można je wykorzystywać w sklepie on-line.

Udział w programie PPsD nadawany jest auto-
matycznie dla każdego partnera w chwili podpisa-
nia umowy współpracy z marką saunier Duval. 
Zasady udziału w programie lojalnościowym zapi-
sane są w regulaminie oraz na kodowanej stronie 
www.saunierduval.pl. 
w programie sD mogą być rejestrowane tylko urządze-
nia znajdujące się w aktualnej ofercie marki saunier  
Duval, obecnie są to kotły kondensacyjne.
Aby wziąć udział w programie, należy zarejestrować na 
koncie uczestnika urządzenie objęte Programem sD, 
używając do tego numeru seryjnego znajdującego się 
na odcinku Programu Partnerskiego karty gwarancyj-
nej. Numer ten jest unikalny dla każdego urządzenia.  

Każda firma uczestnicząca w PPsD ma nadawane 
indywidualne konto, tzw. panel uczestnika na stro-
nie internetowej, w części kodowanej. w ciągu roku 
kalendarzowego uczestnicy zbierają punkty, które 
następnie wymieniają na:
- urządzenia grzewcze marki sauner Duval,
- premię pieniężną, 
- odzież roboczą.

Program stworzony zastał  
w celu budowania partnerstwa  
z autoryzowanymi firmami oraz  
z myślą o dodatkowych korzyściach 
dla partnerów marki Saunier Duval. 

Program Partnerski 
Saunier Duval (PPSD)

vaillant saunier Duval sp. z o.o.
al. Krakowska 106, 02-256 warszawa
infolinia: 801 804 444
tel. 22 323 01 00, faks 22 323 01 13
www.vaillant.pl, vaillant@vaillant.pl
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Instaluj urządzenia 
kondensacyjne marki  
Saunier Duval – to się opłaca!

program ppsD przeznaczony jest wyłącznie 
dla autoryzowanych firm instalacyjnych i firm 
serwisowych marki saunier Duval. aktualna liczba 
członków programu wynosi ponad 1000 i stale rośnie. 

Realizuj z nami  
Swoje marzenia!

 

http://www.instalreporter.pl
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Co przygotowaliśmy dla Państwa  
na nadchodzący rok?
Zmiany, które wprowadziliśmy w integris+ 2018, są 
bezpośrednią odpowiedzią na głosy pochodzące od 
Hurtowni grupy sBs oraz współpracujących z nimi 
firm instalatorskich i handlowych.

Przedstawiamy nowy, rozbudowany  
katalog nagród!
Oprócz dostępnych do tej pory narzędzi ręcznych, 
elektronarzędzi, strojów roboczych oraz wprowadzo-
nych w 2017 roku samochodu osobowego oraz bo-
nów na zakup sprzętu rTv i AgD, w 2018 roku oferu-
jemy minikoparkę jCB oraz vouchery na przeżycia 
z Katalogu Marzeń.

Zasady się nie zmieniają – zmieniają się 
możliwości!
Aby wziąć udział w Programie, wystarczy kupować 
produkty Partnerów Programu, a w zamian za wy-
konany obrót otrzymuje się punkty, które można wy-
mienić na nagrodę.

Nadal jesteśmy elastyczni.
w dowolnym momencie trwania Programu istnieje 
możliwość dodawania nowych nagród, aby wyjść 
naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów.

więcej informacji i regulamin Programu na stronie 
www.integrisplus.pl oraz w Hurtowniach grupy sBs 
biorących udział w Programie.

U nas instalator dostanie coś, co wesprze go w codziennej pracy. Integris+ 
Grupy SBS to nowatorski system premiowania klientów za zakupy, połączony 
ze spotkaniami dla klientów. Program trwa przez cały rok 2018 i swoim 
działaniem obejmuje całą Polskę: uczestnikami są hurtownie należące do 
Grupy SBS oraz ich klienci – instalatorzy, firmy wykonawcze i handlowe.

Pora na Integris+ 2018
SBS ruszył z kolejną odsłoną programu lojalnościowego

sBs sp. z o.o.
91-205 Łódź, ul. Aleksandrowska 67/93
tel. 42 663 54 00 lub 663 54 01
faks 42 663 54 02
biuro@grupa-sbs.pl, www.grupa-sbs.pl
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m e t e r i n g  s o l u t i o n s

1 WWW.EUROSTER.PL

KATALOG
PRODUKTÓW

SANO

INTER

R

NARZĘDZIA RĘCZNEELEKTRONARZĘDZIA AKCESORIA SPRZĘT RTV I AGD POJAZDY PRZEŻYCIA

KROK 1
 

Kupujesz w Hurtowniach 
Grupy SBS produkty 

Partnerów Programu.

KROK 2
 

Bierzesz udział w evencie 
organizowanym przez 

Hurtownię.

KROK 3
 

Odbierasz wcześniej 
wybraną nagrodę 

z nowego katalogu. 

Partnerzy programu:

http://www.instalreporter.pl
http://www.integrisplus.pl
http://www.integrisplus.pl


29s t r.0 1 / 2 0 1 8
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

Program vEP jest programem długofalowym, skła-
dającym się z niezależnych etapów, ogłaszanych przez 
organizatora każdorazowo po zakończeniu każdego  
z etapów. Do udziału zaproszony jest każdy Autoryzo-
wany Partner w momencie podpisania umowy współ-
pracy z marką vaillant. Od decyzji Partnera zależy, czy 
będzie aktywnym uczestnikiem. Zasady udziału w pro-
gramie lojalnościowym zapisane są w regulaminie oraz 
na kodowanej stronie vaillant. Każda firma uczestni-
cząca w vEP ma przyznawane indywidualne konto 
punktowe, do którego ma bezpośredni dostęp poprzez 
stronę internetową w części kodowanej. w ciągu roku 
kalendarzowego uczestnicy zbierają punkty w zamian 
za zainstalowane urządzenia marki vaillant.

Każde urządzenie objęte programem vEP jest reje-
strowane na koncie uczestnika poprzez numer seryjny 
znajdujący się na kuponie vEP z karty gwarancyjnej.

Nagrody w programie 
Punkty można następnie wymieniać na:
- atrakcyjne nagrody z kategorii: elektronika, agd, 
zdrowie i uroda, narzędzia, 
- filtry do instalacji c.o.,
- urządzenia grzewcze marki vaillant, 
- premię pieniężną, 
- fantastyczny wyjazd w ramach Konferencji z marką  
vaillant. 
warto w tym miejscu podkreślić szeroką gamę oraz 
atrakcyjność nagród, które są pieczołowicie dobie-
rane i aktualizowane w zależności od mody i tren-
dów panujących na rynku. na szczególne wyróż-
nienie zasługuje możliwość wymiany punktów 
na urządzenia marki Vaillant.
wszystkie proponowane nagrody dostępne są w sklepie 
on-line w strefie kodowanej, do którego każdy z uczest-
ników programu vEP posiada indywidualny dostęp.  
w dowolnym momencie może wymieniać punkty na 
wybrane przez siebie nagrody lub urządzenia. 

Różne statusy, różne przywileje
uczestnicy, którzy zdobywają największą liczbę punk-
tów są klasyfikowani odpowiednimi statusami. statu-
sy zapewniają szereg przywilejów, a także możliwości 
dofinansowania do różnych działań marketingowych. 

VEP to ekskluzywny program lojalnościowy, przeznaczony  
dla autoryzowanych firm instalacyjnych i firm serwisowych marki 
Vaillant. Tworząc go, koncentrowaliśmy się przede wszystkim na tym, 
jak budować długofalowe partnerstwo i wypracowywać najwyższe 
standardy współpracy. Vaillant pomaga rozwijać i wzmacniać pozycję 
swoich Partnerów na rynku, oferując wsparcie w codziennej pracy. 
Obecnie w programie VEP aktywnie bierze udział ponad 2000 firm 
instalacyjnych, a liczba ta stale rośnie. 

Vaillant Excellence 
Partner (VEP)

więcej o wsparciu marketingowym

vaillant saunier Duval sp. z o.o.
al. Krakowska 106, 02-256 warszawa
infolinia: 801 804 444
tel. 22 323 01 00, faks 22 323 01 13
www.vaillant.pl, vaillant@vaillant.pl
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Oto najważniejsze benefity: 
• budowa i administracja strony internetowej dla fir-
my autoryzowanego partnera,
• przygotowanie i dofinansowanie projektu wizuali-
zacji biura i samochodu firmowego,
• gwarantowany udział w spotkaniach regionalnych,
• przygotowanie materiałów promocyjnych i wizu-
alizacyjnych,
• wsparcie przy organizacji i dofinansowanie do tar-
gów lokalnych,
• pomoc w organizacji i dofinansowanie do innych 

działań promocyjnych wynikających z indywidual-
nych potrzeb partnera.

Dodatkowe punkty 
w vEP można zdobyć dodatkowe punkty. Premiowa-
na jest wizualizacja samochodów firmowych uczest-
nika, gdzie za każdy oklejony samochód, otrzymuje się  
dodatkowe punkty. Dodatkowo premiowana jest 
również wizualizacja punktów sprzedaży. w zależ-
ności czy jest to wizualizacja, gdzie obecna jest tylko  
i wyłącznie marka vaillant, czy wizualizacja częścio-
wa, przyznawany jest odpowiedni poziom punktów. 

Panel uczestnika on-line
Niewątpliwym atutem dla uczestników programu 
vEP jest posiadania indywidualnego konta w strefie 

kodowanej. w tym miejscu każdy partner widzi sal-
do swojego konta, status w programie, wszystkie do-
konywane transakcje, może również bezpośrednio 
wejść do sklepu z nagrodami czy przeczytać aktualne 
informacje dotyczące programu. jest to przejrzyste 
i intuicyjne narzędzie, które pomaga w zarządzaniu 
punktami, daje pełny obraz aktywności, umożliwia 
szybki dostęp w każdej chwili. 

Rejestracja punktów
uczestnik programu samodzielnie rejestruje punk-
ty za zainstalowane urządzenia, może to zrobić na 
dwa sposoby:
- za pomocą aplikacji vEP na smartfony. Aplikacja 
służy do skanowania kodów kreskowych urządzeń  
i można ją pobrać bezpośrednio ze sklepu google 
dla urządzeń obsługujących Android oraz Apple  
store dla urządzeń z systemem iOs;
- za pomocą strony internetowej vaillant, w części 
kodowanej, w panelu uczestnika vEP. 
Punkty rejestrują się automatycznie na koncie użyt-
kownika i niemalże natychmiast można je wykorzy-
stywać w sklepie on-line lub zlecić wymianę punk-
tów na premię pieniężną.

Niezapomniany wyjazd 

Elementem, który wyróżnia program vEP jest atrak-
cyjny wyjazd w najbardziej odległe i urokliwe za-
kątki Ziemi. Co roku zapraszamy 80 najlepszych 
uczestników programu z danego etapu. wyjazd 
ten jest zwieńczeniem działań dla najbardziej ak-
tywnych i zaangażowanych uczestników oraz oka-
zją do pogłębiania relacji i wymiany doświadczeń. 
Dzięki udziale w konferencji nasi partnerzy jako 
pierwsi na rynku zostają poinformowani o pla-
nach i działaniach marki w najbliższym czasie, 
o nowościach produktowych, akcjach i promo-
cjach, a oprócz tego mogą cieszyć się walorami 
turystyczno-rekreacyjnymi urokliwych miejsc. 
Konferencja organizowana jest różnych miejscach 
na świecie. Do tej pory odwiedziliśmy: zachod-
nie wybrzeże stanów Zjednoczonych, rPA, sin-
gapur i Malezję, indie, Brazylię i Argentynę, indie, 
Maroko, Kubę. w tym roku organizujemy wyjazd 
do Afryki, Zibabwe i Botswany. 

Armacell z „nakładką” 
dla Autodesk Revit

Program revit to wykorzystywane w branży projek-
towej narzędzie służące do modelowania informacji  
o budynku (Building information Modeling – BiM). Ofe-
ruje on narzędzia, dzięki którym możliwe jest planowa-
nie, projektowanie i tworzenie obiektów oraz elemen-
tów infrastruktury, a także zarządzanie nimi. Atutem 
narzędzia jest możliwość równoczesnego wprowa-
dzania i obserwowania zmian w projekcie przez wielu 
członków zespołu. 
Od 2015 roku Armacell jest pierwszym producentem 
elastycznych izolacji posiadającym obiekty BiM w wiel-
kiej Brytanii. Teraz producent wprowadził „nakładkę” 
dla Autodesk revit umożliwiającą cyfrowe projekto-
wanie izolacji technicznych. Nakładka ułatwia mode-
lowanie izolacji technicznych w systemie BiM. izolacje 
te są tworzone dla instalacji (np. rur, kanałów wentyla-
cyjnych), które zostały już wcześniej zaprojektowane. 
Ponieważ wybór konkretnych materiałów izolacyjnych 
zależy od szeregu parametrów, muszą być one wpro-
wadzane przez projektanta. Na tym etapie powstaje 
zwykle wiele błędów, ponieważ obiekty te trzeba od-
naleźć w konkretnych katalogach i następnie wpro-
wadzić ręcznie. Nowa nakładka BiM firmy Armacell 
skraca ten proces – dzięki dostępowi do niezbędnych 
informacji pomaga projektantowi w wyborze i konfi-
guracji właściwego produktu. Eksport z bazy danych 
Armacell umożliwia automatyzację procesu projekto-
wania. Największą zaletą nakładki BiM jest fakt, że nie 
musi on posiadać ani otwierać obszernych bibliotek 
w formacie rvT. Nakładka każdorazowo generuje od-
powiedni typ izolacji. Pozwala to oszczędzić czas oraz 
ograniczyć ilość przetrzymywanych na dysku bibliotek  
w plikach peryferyjnych. Dodatkowo projektant pracu-
je na realnych produktach, które są dostępne na rynku.  
Nakładka BiM Armacella jest dostępna w większości 
języków europejskich.

http://www.instalreporter.pl
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stali zachęceni przez firmę viessmann warunkami 
Programu i… ciekawym atrakcjami targowymi. jed-
ną z głównych atrakcji targowej był konkurs biathlo-
nowy. gościem specjalnym tych zawodów była  
weronika Nowakowska – wicemistrzyni świata  
w sprincie oraz brązowa medalistka na Mistrzostwach 
Świata w biegu pościgowym. Całość imprezy popro-
wadził znany prezenter Tomasz Zubilewicz.

Program instalator to głównie propozycja dla in-
stalatorów na co dzień montujących urządzenia  
i systemy grzewcze viessmann. Oczywiście firma za-
chęca także nowych instalatorów do podjęcia współ-
pracy z marką i przyznać trzeba, że robi to owocnie. 

Przykładem może być akcja na targach iNsTALACjE 
2016. Dwa lata temu podczas tych targów do Pro-
gramu instalator dołączyło ponad 820 nowych 
uczestników. Mieli oni wtedy możliwość zapoznania 
się z różnorodną ofertą handlową firmy, ale też zo-

Program Instalator ruszył 
zaledwie 4 lata temu (rok 2014  
to był pamiętny moment 
startu), a dziś liczy już blisko 
2900 uczestników. Jeśli zadamy 
pytanie: dlaczego cieszy się 
tak dużym zainteresowaniem? 
Usłyszymy bardzo konkretną 
odpowiedź: jest po prostu dobry. 
Przyciąga Instalatorów nie 
tylko ciekawymi propozycjami 
nagród czy ofert specjalnych 
na urządzenia grzewcze, ale 
i pomocą w rozwiązywaniu 
problemów technicznych czy 
bogatym wsparciem w postaci 
szkoleń i edukacji. 

Viessmann: jest z nami już 
2870 Instalatorów!

Program Instalator bije rekordy popularności

Prospekt        
aktywacyjny

Viessmann na 
instalacjach 2018! 
Już dziś zapraszamy 
instalatorów na kolejną 
edycję targów instalacje 
w dniach 23-26 kwietnia 
2018 roku. Bogaty 
program, niespodzianki, 
jednym słowem:  
będzie się działo!

http://www.instalreporter.pl
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instalatorzy mają zagwarantowaną 
możliwość:

•	zamawiania	produktów	na	preferencyjnych	wa-
runkach i są informowani na bieżąco o wszelkich ak-
cjach promocyjnych;
•	skorzystania	z	fachowego	doradztwa	podczas 
wyboru konkretnych urządzeń;
•	uczestnictwa	 w	 szkoleniach poszerzających  
i ugruntowujących ich wiedzę. 
jest więc to cykl comiesięcznych prezentacji w po-
staci „Tematów Miesiąca” – prezentacji praktycznych 
zagadnień technicznych szczególnie ważnych dla in-
stalatorów, z którymi mają kontakt na co dzień. 
Kolejna propozycja to „webinaria” prezentujące no-
wości, trendy, nowinki i zmiany na rynku urządzeń 
c.o., c.w.u. i OZE, za każdym razem przygotowywane 
przez wysokiej klasy specjalistów viessmann.
• skorzystania z nauki w Akademii Viessmann na pre-
ferencyjnych warunkach. 

instalatorzy są nagradzani za: 

•	każde	zamontowane	urządzenie	Viessmann, któ-
re zostanie zgłoszone. Firma nalicza premię na kar-
tę pre-paid uczestnika programu. urządzenia można 
zgłaszać w dowolny sposób: on-line, poprzez aplika-

cję mobilną, wysyłając MMs-a lub maila ze zdjęciem 
numeru zamontowanego urządzenia oraz zdjęciem 
jego karty gwarancyjnej lub telefonicznie.
•	za	stałą	współpracę w postaci dodatkowych na-
gród i prezentów. 

Co roku viessmann uaktualnia i uatrakcyjnia kolejną 
edycję Programu instalator, wprowadzając innowacje 
w postaci wartościowych nagród, które przyznawa-
ne są po zarejestrowaniu określonej liczby urządzeń 
np. za pierwsze, trzecie, piąte, … dziesiąte zarejestro-
wane urządzenie w danym roku. 

Przykładowo są to spersonalizowane naklejki magne-
tyczne na samochód, vouchery na szkolenie viess- 
manna zakończone certyfikatem, czy elektronarzę-
dzia przydatne w pracy montera.

przejdź do programu instalator

viessmann sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65, 53-015 wrocław
tel. 71 36 07 100, faks 71 36 07 101
www.viessmann.pl 
infolinia serwisowa: 801 0 801 24

Prospekt        
aktywacyjny
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Nowości Programu instalator 2018 

Pompy ciepła w natarciu!
• Viessmann od lat aktywnie działa na rzecz ochro-
ny środowiska, a szczególnie powietrza poprzez 
promowanie stosowania odnawialnych źródeł 
energii. w 2018 roku stawia więc na pompy ciepła. 
Znalazło to swoje odzwierciedlenie także w te-
gorocznej edycji Programu. Zmianie na korzyść 
ulega tabela premii – następuje wzrost stawek za 
zamontowanie konkretnych pomp ciepła, sama 
też tabela została poszerzona o nowe premio-
wane modele. 

• Idąc dalej, w ramach oferty edukacyjnej Vies-
smann proponuje uczestnikom programu tema-
tyczny cykl szkoleń pod hasłem „Akademia Pomp 
Ciepła”. 
• Kolejną nowością w Programie Instalator będzie 
konkurs na największą liczbę zamontowanych 
pomp ciągu roku. Tu przewidziane są wartościo-
we nagrody – zestawy Makity. 

Nagrody Gwarantowane!
jak już wspomniano, są to nagrody za kolejne za-

montowane urządzenia grzewcze. szczegóły są 
dostępne dla zainteresowanych po zalogowaniu 
na stronie internetowej. 

Akcje cykliczne – aukcje holenderskie
Tym razem viessmann proponuje udział w dość 
niestandardowych aukcjach holenderskich, gdzie 
licytacja rozpoczyna się od ceny… najwyższej. Ten 
rodzaj aukcji na pewno przysporzy emocji i będzie 
świetną okazją do zawodowej zabawy. Przewidzia-
ne są 2 tury aukcji w roku.

Zapoznaj się z publikacjami nt. programu 
instalator opublikowanymi w iR: 
• artykuł w InstalReporterze nr 4/2015
• artykuł w InstalReporterze nr 3/2016
• artykuł w InstalReporterze nr 1/2017

http://www.instalreporter.pl
https://programinstalator.pl/
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2015/04/IR_2015_04-Program-Instalator-firmy-Viessmann.pdf
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2016/03/IR_2016_02-Program-Instalator-Viessmann-to-jeszcze-wi%C4%99cej-korzy%C5%9Bci.pdf
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2017/01/IR_2017_01-Program-Instalator-2017-firmy-Viessmann-%E2%80%93-nowa-ods%C5%82ona.pdf
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już nasi dziadkowie budując domy, mieli przekona-
nie, że budynek musi zostać przezimowany – mróz 
powoduje, że odparowanie wody z przegród odby-
wa się szybciej. Dla technologii ogrzewania podłogo-
wego wykonanego w technologii mokrej wygrzewa-
nie wylewek jest konieczne zawsze. jedynie proces 
wygrzewania w zależności od rodzaju materiału bę-
dzie wyglądał inaczej. 

Jakie procesy zachodzą podczas 
wygrzewania?

w procesie wygrzewania występują dwa zjawiska: 
– z jednej strony odparowanie nadmiaru wody zu-
żytej do przygotowania wylewki, 
– z drugiej usunięcie naprężeń mogących powodo-
wać pękanie ostatecznej okładziny podłogowej lub 

Czy wygrzewanie wylewki jest 
zawsze konieczne?

w przypadku ogrzewania podłogowego, a więc rów-
nież zwiększonej grubości wylewki (ok. 2 razy w po-

równaniu do tradycyjnej) musimy usunąć z wylewki 
nadmiar wody niezużytej w procesie wiązania przez 
ułożeniem warstwy hydroizolacji lub ostatecznej 
przegrody. jest to obowiązkowa praktyka budow-
lana, której nie można pominąć. 

Proces budowy budynku wymaga przestrzegania określonych reguł. W ostatnim 
czasie spotkałem się z zupełnym zaskoczeniem osób pracujących w branży budowy 
domów jednorodzinnych w temacie suszenia wylewki ogrzewania podłogowego.  
W poniższym artykule będę próbował „rozłożyć” na czynniki pierwsze ten proces  
i związane z nim podwyższone koszty ogrzewania budynku w okresie suszenia.

O konieczności wygrzewania budynków 
z ogrzewaniem podłogowym

Podwyższone koszty ogrzewania domu w okresie suszenia

szymon PiwowarczyK

1  wylewka anhydrytowa [źródło: www.termolit.pl]

2  ilość energii zużywana na przemianę fazową i ogrzanie wody [źródło: materiały szkoleniowe HEwALEx]

http://www.instalreporter.pl


unoszenie się rogów posadzki w pomieszczeniach. 
jeśli do 50 m2 posadzki o grubości 6-7 cm zużywane 
jest ok. 500 litrów wody, to w typowym domu jedno-
rodzinnym tej wody do przygotowania wylewki zu-
żyte zostanie średnio ok. 2 m3 wody.
Proces odparowania wody jest bardzo energochłon-
ny. Na poniższym wykresie możemy zaobserwo-
wać, że aby odparować 1 kg wody należy dostar-
czyć 2257 kj, co możemy porównać do podgrzania 
od 0 do 100°C ponad 5 kg wody. Mnożąc to choćby 
przez część zużytej technologicznie wody koniecz-
nej do odparowania, wychodzi nam wynik dostar-
czonej energii cieplnej na poziomie rocznego zapo-
trzebowania na ciepło budynku.
Oczywiście nie cała woda z jastrychu czy anhydry-
tu musi być odparowywana poprzez ogrzewanie po-
sadzki, część wody zostanie usunięta podczas natu-
ralnego suszenia. Podczas tego suszenia pozbywamy 
się jednak głównie wilgoci powierzchniowej. 

kiedy rozpocząć proces wygrzewania 
i jak go przeprowadzić? 

Podczas wygrzewania wylewki trzeba postępować 
zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 1264, część 4. 

Proces wygrzewania posadzki należy rozpocząć po 
zakończeniu procesu wiązania jastrychu. w przypad-
ku jastrychów cementowych proces rozpoczęcia wy-
grzewania określa na 21 dni po wylaniu jastrychu.  
w przypadku jastrychów anhydrytowych norma 
mówi o min. 7 dniach koniecznych na związanie 
podkładu. Odstępstwo od normy (tj. skrócenie cza-
su oczekiwania na wiązanie) jest możliwe wyłącznie 
w przypadku szczegółowych zaleceń producenta 
jastrychu (poniżej przykład jastrychu produkowa-
nego przez grupę Anhydryt Polska). w okresie wią-
zania jastrychu trzeba unikać zbyt szybkiego jego 
wysychania, dlatego latem świeżo wylaną wylew-
kę – zwłaszcza narażoną na bezpośrednie działanie 
słońca – przykrywa się folią. właściwie pielęgnowa-
na wylewka będzie miała odpowiednie parametry 
wytrzymałościowe i estetyczne (tj. nie popęka).
w przypadku:
• anhydrytów wygrzewanie najlepiej jest rozpocząć 
wodą grzewczą o temperaturze ok. 5-10°C wyższej 
niż temperatura otoczenia. Przez kolejne dni, każde-
go dnia należy podnosić temperaturę wody grzewczej  
o 5 K, aż do osiągnięcia 55°C, które następnie utrzymu-
je się przez okres 2-5 dni (w zależności od wytycznych 
producenta jastrychu). w następnych dniach trzeba 

przeprowadzić proces „odpuszczania” – tempe-
ratura każdego dnia powinna być zmniejszana 
o 5 K (na zasilaniu wody grzewczej), aż do osią-
gnięcia temperatury 20-25°C. ważne, żeby tem-
peratura zasilania była stała bez obniżania np. 
w okresie nocnym.
• jastrychu cementowego procedura wygrze-
wania jest bardzo podobna. Należy rozpocząć 
ok. 5-10 K wyższą temperaturą zasilanej wody 
grzewczej ponad temperaturę otoczenia. Co 
2-3 dni należy podnosić temperaturę wody 
grzewczej o 5 K, aż do uzyskania zadanej 45-
50°C, którą należy utrzymać przez 5 dni. Na-
stępnie co 2-3 dni należy obniżać temperatu-
rę zasilania wody grzewczej o 5 K, aż do 25°C.
w czasie wygrzewania posadzki konieczne 

3  Przykładowy wykres wygrzewania jastrychu anhydrytowego 
[źródło: grupa Anhydryt Polska (www.anhydrytypolska.pl)]

26547_602_Reklama_flexotherm 2018 InstalReporter 207x297_v1.indd   1 19/01/18   13:22

0 1 / 2 0 1 8

r
e

k
l

a
m

a

http://www.vaillant.pl/
http://www.instalreporter.pl


jest wietrzenie pomieszczeń, ale bez dużych prze-
ciągów, zwłaszcza w okresie wiązania jastrychu.  
w czasie wygrzewania na posadzce nie powinny znaj-
dować się żadne przedmioty, które mogłyby ograni-
czyć odparowanie wody z posadzki.

Czy z wygrzewania należy wykonać 
raport? 

wielu producentów systemów ogrzewania podłogowe-
go, urządzeń grzewczych (zwłaszcza pomp ciepła) oraz 
producentów jastrychu do zachowania gwarancji wy-
maga przesłania protokołu z próby szczelności instala-
cji ogrzewania podłogowego oraz wygrzania jastrychu.

Czy wygrzewanie każdym urządzeniem 
grzewczym jest możliwe? 

wszystko zależy od punktów skrajnych i warunków 
gwarancji zamontowanych urządzeń.
Na pewno wrażliwymi na proces wygrzewania mogą 

być pompy ciepła. w przypadku powietrznych pomp 
ciepła największym zagrożeniem jest niska tempe-
ratura powrotnej wody do skraplacza w procesie 
rozmrażania parownika. większość producentów 
zupełnie zabrania wygrzewania posadzki w okresie 
zimowym (w czasie kiedy pompa ciepła może wcho-
dzić w proces rozmrażania parowacza), jeśli instalacja 
z powietrzną pompą ciepła wykonana jest w instala-
cji bezpośredniego zasilania ogrzewania bez bufora. 
wygrzewanie posadzki najczęściej zabronione jest 
również dla instalacji z pompami ciepła wykorzy-
stującymi ciepło z gruntu (niezależnie od pory roku). 
wymienniki gruntowe zarówno te poziome, jak i pio-
nowe oblicza się z dwóch warunków:
1. na moc chłodniczą maksymalną pobieraną przez 
pompę ciepła 
oraz 
2. ilość energii, jaka może być pobrana w ciągu se-
zonu grzewczego, która ścisle związana z czasem re-
generacji dolnego źródła. 
Energia, która musi być dostarczona do wygrza-
nia posadzki jest „niskotemperaturowa”, czyli pom-
pa ciepła będzie pracowała z wysokim współczyn-
nikiem efektywności, pobierając bardzo duże ilości 
energii cieplnej z dolnego źródła. Powoduje to prze-
kroczenie drugiego kryterium doboru, czyli pobrana 
zostanie zbyt duża ilość energii w kwh z metra bie-
żącego odwiertu. ilość energii w ciągu roku mogąca 
być z gruntu dostarczona do urządzenia grzewcze-
go zostanie wyczerpana już w okresie wygrzewania 
posadzki, co może początkowo spowodować pod-
niesienie kosztów ogrzewania (zbyt niska tempera-
tura dolnego źródła w porównaniu do projektowej), 
a w ostatecznym przypadku nawet do zamrożenia 
dolnego źródła (bardzo wysokie koszty naprawy).

w jakim okresie roku najlepiej 
wygrzewać budynek?

wygrzewanie posadzki najlepiej wykonać poza se-
zonem grzewczym, ponieważ w tym czasie budy-

4   wygrzewanie powietrzną pompą ciepła nie  
jest zalecane w okresie zimowym. w tym czasie  
w instalacjach bez bufora grzewczego wygrzewanie 
należy rozpocząć innym źródłem grzewczym np. 
grzałką elektryczną, żeby pompa ciepła miała 
odpowiednią ilość ciepła konieczną do rozmrażania 
parowacza [źródło: Pompa ciepła HEwALEx]
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wydarzenia targowe

seminaria
arena technologii
strefa instalatora

konkurs

chcesz wiedzieć 

więcej?

Wejdź na www.forumwentylacja.pl

i zostaw e-mail – prześlemy dodatkowe informacje

Pomysłodawca i organizator: 

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

NAjwiększe 
wydarzenie 
brANżowe

MiędzYNArodowe  
targi techniki  
weNTYLAcYjNej  
kLiMATYzAcYjNej  
i chŁodNiczej

27 – 28 lutego 
warszawa

2018 2018

www.forumwentylacja.pl
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nek nie ma dodatkowych strat ciepła do otoczenia. 
wyprodukowane ciepło jest zużywane wyłącznie na 
potrzeby wysuszenia jastrychu.

ile kosztuje ogrzewanie w pierwszych 
sezonach grzewczych?

jeśli proces wygrzania był wykonany w sposób pra-
widłowy, zgodny z właściwą normą lub wytycznymi 
producenta jastrychu, koszty ogrzewania w pierw-
szym sezonie mogą być wyższe jedynie o 5-10% ze 
względu na wilgoć szczątkową w posadzce lub wil-
goć, która może być jeszcze w innych przegrodach. 
jeśli jednak wygrzanie posadzki nie było wykonane, 
koszty ogrzewania w pierwszym sezonie grzewczym 
mogą być nawet 2-krotnie większe, bo wilgoć z po-
sadzki przy jej podgrzewaniu będzie odparowywać. 
Największy problem mają właściciele budynków,  
w których przed wygrzaniem ułożono już warstwę 
hydroizolacji lub ostateczną wykładzinę. w tym przy-
padku jeśli wykładzina jest drewniana, ulegnie ona 
uszkodzeniu lub wilgoć zacznie się pojawiać na in-
nych elementach budowlanych.

Jak można sprawdzić poprawność 
wygrzania posadzki?

sprawdzenie odpowiedniej wilgotności jastrychu  
w przypadku wykładziny drewnianej zawsze do-
konuje się wilgotnościomierzami (metoda bada-
nia CM). Zakładana wilgotność po wygrzaniu po-
sadzki nie powinna przekraczać 0,3% dla wylewek 
anhydrytowych oraz do 1,8% dla jastrychów ce-
mentowych.
Dla wykładzin ceramicznych test można uprościć 
– próbę można wykonać za pomocą folii PE (o wy-
miarach min. 1x1 m) szczelnie przyklejonej taśmą 
klejącą do jastrychu. jeśli po 24 godzinach pod fo-
lią pojawi się wilgoć, proces wygrzewania i susze-
nia posadzki należy kontynuować, aż do uzyskania 
poprawnej próby.

W chwili obecnej na rynku dostępne są prawie 
wyłącznie kotły kondensacyjne oraz dwufunkcyjne 
standardowe z otwartą komorą spalania. Związane 
jest to z wytycznymi Dyrektywy unii Europejskiej ErP 
(Energy related Products), ustanawiającej ogólne 
zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojek-
tu dla produktów związanych z energią, która we-
szła w życie we wrześniu 2015 roku i zgodnie z którą 
producenci nie mogą wytwarzać kotłów z zamknię-
tą komorą spalania (turbo). wszystko po to, aby do 
2020 roku osiągnąć cel 20-20-20, który wiąże się  
z ograniczeniem emisji CO2 i zużycia energii elek-
trycznej o 20% oraz wzrostem wykorzystania odna-
wialnych źródeł energii o 20%. Trzeba jednak zazna-
czyć, że zgodnie z dyrektywą kotły dwufunkcyjne  
z otwartą komorą spalania mogą być montowane 
wyłącznie w instalacjach modernizowanych do 

wspólnego komina, ale tych w Polsce raczej się nie 
spotyka. w związku z powyższym wybór urządzenia 
gazowego ogranicza się do określenia takich para-
metrów, jak: moc, funkcjonalność kotła czy zaawan-
sowanie technologiczne. 

kiedy przez ścianę, kiedy  
ponad dach?

wyprowadzenie spalin z kotła na przykład przez ścia-
nę zewnętrzną budynku jedno- czy wielorodzinnego 
(rys. 1) jest możliwe wyłącznie dla kotłów kondensa-
cyjnych do mocy odpowiednio 21 i 5 kw. stanowią  
o tym obowiązujące przepisy: rozporządzenie mi-
nistra infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

Podczas wyboru konkretnego modelu kotła kondensacyjnego warto wziąć 
pod uwagę możliwe rozwiązania (konfigurację) systemu odprowadzania 

spalin, o czym często się zapomina. 
Jest to niezwykle ważne, ponieważ nie 
każdy model kotła oferuje takie same 
możliwości. Wszystko zależy od jego 
parametrów technicznych (m.in. mocy 
i sprężu wentylatora). 

Jaki komin do kotłów 
kondensacyjnych? 

W domach jedno- i wielorodzinnych

Grażyna BentKowsKa

2  Zestaw powietrzno-spalinowy 
koncentryczny pionowy Ø60/100,  
wylot spalin i pobór powietrza przez dach

1  Zestaw powietrzno-spalinowy koncentryczny 
poziomy Ø60/100, wylot spalin i pobór powietrza  
przez ścianę

http://www.instalreporter.pl


37s t r.0 1 / 2 0 1 8
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

system rozdzielony

jeśli natomiast okaże się na przykład, że ze względu 
na długość komina lub z innego powodu (np. szacht 
kominowy o zbyt małej powierzchni przekroju) żad-
na z przedstawionych konfiguracji „rury w rurze” nie 
będzie mogła być zastosowana, zawsze można sko-
rzystać z systemu dwóch niezależnych przewodów 
– systemu rozdzielonego (rys. 4). system ten umoż-
liwia poprowadzenie przeważnie dłuższych prze-
wodów spalinowych, aniżeli system koncentryczny. 
system współosiowy jest jednak bardziej opłacalny 

ze względu na niższe koszty poczynionej inwestycji, 
jak i na sprawność urządzenia, co przekłada się rów-
nież na niższe koszty eksploatacji. w przewodzie ze-
wnętrznym, którym dostarczane jest powietrze do 
spalania znajduje się rura spalinowa. już zaledwie 
kilka metrów długości komina pozwala na nagrza-
nie się powietrza, które „styka” się z rurą spalinową 
i które już za moment będzie brało udział w proce-
sie spalania. Chłodne powietrze, które występuje  
w systemie rozdzielonym wymaga dostarczenia więk-
szej ilości energii do ogrzania go w kotle.
Rys. Beretta

budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmia-
nami oraz polska norma PN-B-02431 – Kotłownie 
wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względ-
nej mniejszej niż 1. 
w przypadku kotła typu C, mającego moc powyżej 
21 kw, system spalinowy należy wyprowadzić ponad 
połać dachową budynku. w miarę możliwości najle-
piej skorzystać z systemu koncentrycznego powietrz-
no-spalinowego pionowego Ø60/100 lub Ø80/125 

(rys. 2). Z kolei w przypadku kotłowni wyposażonej 
w komin lub w przypadku modernizacji istniejącej 
instalacji grzewczej systemy powietrzno-spalinowe 
Ø60/100 czy Ø80/125 (rys. 3) umożliwiają wykorzysta-
nie szybu kominowego jako rury powietrznej. szacht 
powinien być wyposażony w czysty i szczelny wkład 
stalowy, dzięki czemu wentylator nie będzie zacią-
gał zanieczyszczeń do kotła. Do szybu kominowe-
go wprowadza się wtedy wyłącznie rurę spalinową 
Ø80. w szacht kominowy o odpowiednim przekro-
ju można również wprowadzić przewód współosio-
wy na całej długości systemu. 

3  Koncentryczne przyłącze (Ø80/125) 
 do przewodu spalinowego Ø80 montowanego  
w szachcie kominowym

4  Przewód spalinowy Ø80 montowany w szachcie 
kominowym, przewód powietrzny Ø80 wyprowadzony 
przez ścianę

systemy kominowe Beretta

Aby ułatwić instalatorom dobór elementów sys-
temu kominowego, producent kotłów marki  
Beretta zamieścił w Katalogu Produktów Beretta  
schematy oraz tabele maksymalnych długości, 
jak również dane odnośnie ich skrócenia zwią-
zane z oporami przepływu w przypadku zasto-
sowania elementów kolanowych 90° i 45°. Mak-
symalna długość przewodu kominowego jest 
obliczana na podstawie parametrów technicz-
nych kotła (w tym sprężu wentylatora). 

w ofercie firmy rug riello urządzenia grzewcze 
s.A. znajdują się gotowe rozwiązania w postaci 
pakietów (zestaw powietrzno-spalinowy pozio-
my, pionowy oraz do szachtu), do których wy-
starczy dobrać odpowiedniej długości przedłu-
żenia (250, 500 i 1000 mm). 
gdyby jednak okazało się, że pojedynczy prze-
wód jest zbyt długi, w większości przypadków 
można go dociąć do odpowiedniej długości od 
strony „bosego” końca. 
Następnie rurę należy dokładnie gratować, tak 

by usunąć ostre krawędzie, które mogą dopro-
wadzić do uszkodzenia uszczelki kominowej pod-
czas montażu.

warto zwrócić uwagę również na to, z jakiego 
surowca wykonane są elementy systemu spali-
nowego. Z pewnością należy stosować systemy 
spalinowe wykonane z materiałów niepalnych. 
system powietrzno-spalinowy do kotłów konden-
sacyjnych powinien być przeznaczony do pracy 
w nadciśnieniu, z mokrymi spalinami. 

Doskonałym materiałem do produkcji syste-
mów spalinowych do kotłów kondensacyjnych 
jest stal nierdzewna 1.4301 i kwasoodporna 
1.4404. stale te zawierają duże ilości chromu  
i niklu, dzięki czemu system spalinowy jest odpor-
ny na korozję (w tym również na korozję szcze-
linową) i ścieranie. systemy kominowe marki  
Beretta są oznakowane symbolem CE oraz mają 
wszelkie wymagane certyfikaty i stanowią kom-
pleksową ofertę.
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Sam już nie pamiętam, jak wiele razy przygotowywałem schematy instalacji oraz jak dużo widziałem instalacji z podstawowymi błędami. Aby więc zaoszczędzić 
sobie pracy, postanowiłem zrobić uniwersalne schematy podłączeń. Pomysł w moim odczuciu był „genialny”: na każde pytanie na temat schematu podłączenia 
kotła miałem gotowca do wysyłki. Pomysł fajny… pod warunkiem, że skupimy się na jednej marce kotła z jednym i tym samym sterownikiem i będziemy się  
tego trzymać. Ale tak naprawdę większość z nas instaluje kotły takie, jakie klient sobie zażyczy, a co za tym idzie różne sterowniki: jedne bardziej rozbudowane, 
inne mniej i wtedy czasami trzeba dokupywać dodatkowe moduły rozszerzeniowe, co z kolei powoduje zwiększenie kosztu instalacji c.o. Dlatego tak naprawdę 

każdy schemat trzeba dostosować pod wybrany kocioł. Zaznaczam,  
że te schematy są czysto podglądowe, które mogą nam ułatwić właściwe 
skonfigurowanie własnej instalacji.

Jak podłączyć kocioł c.o. z buforem?
Przykładowe schematy/gotowce wraz z omówieniem

KonrAd mroziK

schemat 1. układ z zaworem temperaturowym 55°C. Kocioł peletowy w układzie zamkniętym  
z buforem i zasobnikiem c.w.u. Ochrona powrotu kotła przez zawór temperaturowy 55°C.  
Za buforem dwa obiegi grzewcze, w tym przypadku: wysokotemperaturowy (grzejniki)  
i niskotemperaturowy (ogrzewanie podłogowe), oba na zaworach 3-drożnych z siłownikami.  
Ciepła woda użytkowa podpięta bezpośrednio z kotła ze względu na tryb „letni”, czyli grzanie 
samej c.w.u. bez konieczności grzania bufora

schemat 1.1 układ z zaworem 3-drożnym z siłownikiem + czujnik temp. na powrocie, ustawienie 
w sterowniku kotła jako ochrona powrotu temp. 55°C

http://www.instalreporter.pl


39s t r.0 1 / 2 0 1 8
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

M

M

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11
12 13

14

15

16

17

18

1.Kocioł Peletowy Compact 12 Touch / Pellux 100 Touch                   8. Biawar zasobnik poziomy dwupłaszczowy                                            15. Zawór mieszający 3 drożny z siłownikiem*                                                      
2. Pompa bufora*                                                                                   9. Czujnik temp. CWU                                                                               16. Pompa zaworu 2*
3. Zawór mieszający 4 drożny z siłownikiem                                     10. Zawór termostatyczny do CWU                                                             17. Czujnik temp. zaworu 2*
4. Grupa bezpieczeństwa 2,5bar z naczynikiem przeponowym          11. Grupa bezpieczeństwa 6bar z naczynikiem przeponowym                    18. Biawar zbiornik buforowy BU 300/500.8N
5. Czujnik dolny temp. bufora*                                                           12. Zawór mieszający 3 drożny z siłownikiem                                             19. Czujnik temp. bufora
6. Czujnik górny temp. bufora*                                                           13. Pompa zaworu 1                                                                                                                                                                                                                                                          
7. Pompa CWU                                                                                    14. Czujnik temp. zaworu 1                                                                                                  

Czujnik                   
temperatury 
zewnętrznej

5

M

19

M

M

1

2 3

4
5

6

9 10

11

12

13

14

15

1.Kocioł Peletowy Compact 12 Touch / Pellux 100 Touch                8. Grupa bezpieczeństwa 6bar z naczynikiem przeponowym       15. Biawar zbiornik multiwalentny BUZ 90                                                                                            
2. Pompa bufora*                                                                                9. Zawór mieszający 3 drożny z siłownikiem                               16. Zawór DBV1                                                                         
3. Zawór temperaturowy 55C                                                             10. Pompa zaworu 1                                                            
4. Grupa bezpieczeństwa 2,5bar z naczynikiem przeponowym         11. Czujnik temp. zaworu 1                     
5. Czujnik dolny temp. bufora*                                                          12. Zawór mieszający 3 drożny z siłownikiem*                     
6. Czujnik górny temp. bufora*                                                          13. Pompa zaworu 2*                                                                                                                                                                                                  
7. Zawór termostatyczny do CWU                                                     14. Czujnik temp. zaworu 2*                                                                                                         

Czujnik                   
temperatury 
zewnętrznej 7

8

16

Omówienie szczegółowe

Ochrona powrotu kotła
jak wspomniałem na początku, schematy podłącze-
nia mogą być różne, trzeba je dostosować do wła-
snych potrzeb, ale jedna rzecz jest stała: kocioł musi 
mieć zapewnioną ochronę powrotu. 
schematy 1/1.1/1.2 pokazują 3 różne sposoby ochro-
ny powrotu: 
schemat 1 – zawór temperaturowy 55°C lub więcej;
schemat 1.1 – zawór mieszający 3-drożny z siłowni-
kiem i czujnikiem powrotu;
schemat 1.2 – zawór mieszający 4-drożny z siłowni-
kiem i czujnikiem powrotu.
Dlaczego tak ważna jest ochrona powrotu kotła przy 
buforze? Aby odpowiedzieć na to pytanie muszę wy-
tłumaczyć, jak odbywa się ładowanie bufora. Kocioł 
uruchamia się automatycznie i odczytuje dwie war-
tości z bufora: temp. na górze (schemat 1 – pkt 6)  
i temp. na dole bufora (schemat 1 – pkt 5). Tempe-

ratura z dolnego czujnika jest to wartość, do której 
jest podgrzewana woda w buforze (dlaczego nie gór-
na? Ciepła woda jest „wypychana” do góry, czyli na 
górze bufora temp. będzie wyższa), a temp. z górne-
go czujnika informuje, kiedy bufor jest rozładowany  
i trzeba go zacząć od nowa ładować. Za buforem mo-
żemy podłączyć różne obiegi grzewcze, czy to grzejni-
ki, ogrzewanie podłogowe, nagrzewnice itd. wszyst-
ko zależy od naszych potrzeb, ale musimy pamiętać  
o zdefiniowaniu, skąd dany obieg ma czerpać ciepło, 
np. dla obiegu 1 grzejników (schemat 1) i dla obie-
gu 2 ogrzewania podłogowego (schemat 1) wybie-
ramy źródło bufor, czyli po załadowaniu bufora do 
wskazanej temp., zaczyna „chodzić” ogrzewanie na 
budynek. A dla c.w.u. w zależności od podłączenia 
wybieramy źródło kocioł (schemat 1/1.1/1.2), gdyż to 
temp. kotła definiuje załączenie grzania zasobnika 
lub wybieramy bufor dla schematu 3, gdyż to temp. 
bufora definiuje załączenie grzania zasobnika. Całe 
podłączenie za buforem, a więc czy czerpnie czyn-

nika grzewczego weźmiemy z góry dla układu wyso-
kotemperaturowego, a ze środka dla niskotempera-
turowego (tak jak na schemacie 1.2), jest już mniej 
istotna. Osobiście uważam, że zawsze lepiej brać  
z góry, gdyż bufor dłużej trzyma ciepło, ale różne są 
bufory i najlepiej zdać się na producenta i sprawdzić 
zalecenia w instrukcji obsługi danego bufora. 
wróćmy więc teraz do pytania: dlaczego musimy pa-
miętać o ochronie powrotu kotła w układzie z buforem? 
Przy pierwszym uruchomieniu bufora temp. oscyluje 
przeważnie w okolicach 7°C. Taka temp. będzie wra-
cać do kotła przez jakieś parę godzin, zanim osiągnie 
wymagane 50°C. Bufor przede wszystkim ma za za-

danie magazynować energię z kotła i oddawać ją na 
budynek, czyli po załadowaniu bufora kocioł się wy-
łączy. Aż do momentu, gdy nie spadnie temp. na gó-
rze bufora, kocioł się nie włączy, czyli np. ustawiamy 
temp. zakończenia ładowania bufora na 60°C (dolna 
temp. bufora), a rozpoczęcia ładowania (górna temp. 
ładowania) na 40°C. Przy temp. 40°C na górze bufo-
ra dół, czyli temp. powrotu do kotła będzie mieć 
w granicach 25°C, dlatego koniecznie trzeba pa-
miętać o ochronie kotła zwłaszcza przy buforze. 
Dodatkowo proszę zwrócić uwagę na schematy:  
w każdym jest pompa ładująca na powrocie. Należy 
o tym pamiętać, gdyż jeśli zawór mieszający zosta-

schemat 1.2 układ z zaworem 4-drożnym z siłownikiem + czujnik temp. na powrocie, ustawienie 
w sterowniku kotła jako ochrona powrotu temp. 55°C

schemat 2. układ z buforem multiwalentnym. Kocioł peletowy w układzie zamkniętym z buforem 
multiwalentnym lub jak kto woli kombinowanym – zasobnik c.w.u. wbudowany w bufor. Ochrona 
powrotu kotła przez zawór temperaturowy 55°C. Za buforem dwa obiegi grzewcze w tym przypadku 
wysokotemperaturowy (grzejniki) i niskotemperaturowy (ogrzewanie podłogowe), oba na zaworach 
3-drożnych z siłownikami, z tą różnicą, że czerpanie wody jest na środku bufora, by nie wychładzać c.w.u. 
Zbiorniki kombinowane mają olbrzymią zaletę, gdyż nie potrzebujemy dodatkowego miejsca na zasobnik 
c.w.u., przydatne są więc szczególnie w małych kotłowniach. wadą jest, że w lato musimy grzać górę 
bufora, by mieć ciepłą wodę oraz konieczność zastosowania zaworu przeciwoparzeniowego (7), ponieważ 
górna temp. bufora jest to temp. ciepłej wody użytkowej. Cała zasada działania taka sama jak przy buforze: 
taki sam sposób ładowania (czujnik góra/dół ) i taki sam sposób ochrony powrotu (schemat 1/1.1/1.2)
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6. Czujnik  temp. powrotu                                                                  13. Pompa zaworu 2*                                                                                                                                                                                                  
7. Zawór termostatyczny do CWU                                                     14. Czujnik temp. zaworu 2*                                                                                                         
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1.Kocioł Peletowy Compact 12 Touch / Pellux 100 Touch                   8. Biawar zasobnik poziomy dwupłaszczowy                                            15. Zawór mieszający 3 drożny z siłownikiem*                                                      
2. Pompa bufora*                                                                                   9. Czujnik temp. CWU                                                                               16. Pompa zaworu 2*
3. Zawór mieszający 4 drożny z siłownikiem                                     10. Zawór termostatyczny do CWU                                                             17. Czujnik temp. zaworu 2*
4. Grupa bezpieczeństwa 2,5bar z naczynikiem przeponowym          11. Grupa bezpieczeństwa 6bar z naczynikiem przeponowym                    18. Biawar zbiornik buforowy BU 300/500.8N
5. Czujnik dolny temp. bufora*                                                           12. Zawór mieszający 3 drożny z siłownikiem                                             19. Czujnik temp. bufora
6. Czujnik górny temp. bufora*                                                           13. Pompa zaworu 1                                                                                                                                                                                                                                                          
7. Pompa CWU                                                                                    14. Czujnik temp. zaworu 1                                                                                                  
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nie zamontowany na powrocie, a pompa na zasila-
niu, układ nie będzie działać poprawnie.

Sterownie instalacją za buforem
Coraz częściej montujemy sterowanie pokojowe dla 
różnych obiegów, czy to grzejnikowego, czy też ogrze-
wania podłogowego. jeżeli mamy oryginalne sterow-
nie dedykowane do kotła, to większość producentów 
albo ma sterowanie siłownikiem zaworu mieszające-
go i pompy lub po odłączeniu pompy siłownik zawo-
ru mieszającego automatycznie się zamyka. Dlatego, 
jeżeli zamykamy nieoryginalne sterowniki, musimy 
pamiętać, że jeżeli mamy zawory ręczne bez siłowni-
ków lub zawory termostatyczne, wystarczy regulator 
dwustanowy wł/wył pompę obiegu 1 czy 2.

Ale w przypadku siłownika, czujnik temp. zaworu jest 
umieszczany za pompą, czyli jeżeli regulator pokojowy 
wyłączy pompę, siłownik będzie się cały czas otwierał, 
by osiągnąć zadaną temperaturę. Tak więc po włącze-
niu ogrzewania na instalację będzie szła temp., jaka jest 
na buforze, czyli nawet 70°C, co dla ogrzewania pod-
łogowego nie jest wskazane. Dlatego, jeżeli stosujemy 
regulatory dwustanowe wł/wył pompę, zawory muszą 
być ręczne, a przy zastosowaniu listw sterujących do 
ogrzewania wybierajmy taką z obsługą zaworu i pompy 
lub zostawmy jeden obieg podłogówki bez sterowania. 
To akurat ma zastosowanie zawsze, zależnie od tego 
czy mamy bufor zwykły, bufor kombinowany, sprzę-
gło hydrauliczne, czy zasilanie bezpośrednio z kotła 
na zawory mieszające.

wielkość bufora zależna od rodzaju i mocy kotła

jak duży powinien być bufor? 
w naszym prawie nie jest z góry wskazane, ile li-
trów ma mieć bufor i czy w ogóle musimy go mon-
tować. Moim zdaniem w układach z kotłami na 
paliwo stałe powinien być obowiązek stosowa-
nia bufora. jedną z przesłanek jest np. zmniejsze-
nie emisji zanieczyszczeń, a więc smogu, palimy 
bowiem na wysokich temp., wykorzystując peł-
ną moc kotła, czyli mamy mniejsze zużycie pali-
wa i brak strat kominowych. 
Pojemność bufora dobieramy w zależności od 
mocy kotła. 

Ogólnie przyjęło się następujące wielkości bufora:
• kocioł z zasypem ręcznym – 50 l na 1 kW mocy 
kotła; 
• kocioł z podajnikiem na ekogroszek – 35 l na  
1 kw mocy kotła;
• kocioł zgazowujący drewno – 55 l na 1 kW mocy 
kotła;
• kocioł peletowy – 30 l na 1 kW mocy kotła.

jeżeli zamontujemy większy bufor o większej po-
jemności, to bardzo dobrze, jeśli mniejszy to i tak 
lepiej niż jego brak. schemat 2.1 układ z buforem kombinowanym, inne ustawienia sterownika. Bufor multiwalentny daje 

nam możliwość podłączenia do sterownika, nawet jeżeli nasz sterownik nie ma funkcji obsługi bufora. 
Możemy wtedy – choć nie jest to zalecane – ustawić w kotle, że bufor to zasobnik c.w.u., wtedy czujnik 
temp. ustawiamy na środku bufora i musimy tak wysterować histerezą by nie dopuścić do ostudzenia 
bufora. ustawienie się sprawdza, jedyną wadą jest częstsze załączanie kotła. Dodatkowo mamy 
też problem, że dla obiegu 1 (grzejnikowego) i dla obiegu 2 (ogrzewania podłogowego) nie możemy 
wybrać źródła, czyli start instalacji grzewczej musi nam włączać zewnętrzny sterownik pokojowy 
podłączony do pompy i zaworu mieszającego lub musimy to zrobić ręcznie po załadowaniu bufora

schemat 3. układ z buforem i zasobnikiem c.w.u. i znowu mamy kocioł peletowy w układzie 
zamkniętym z buforem i zasobnikiem c.w.u. i ochroną powrotu kotła oraz dwoma obiegami 
grzewczymi. Ciepła woda użytkowa podpięta bezpośrednio z bufora, ta sama wada jak przy 
buforze kombinowanym musimy grzać górę bufora, by mieć ciepła wodę użytkową.  
Zaleta – całą moc kotła wykorzystujemy do grzania bufora

http://www.instalreporter.pl
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Dla inwestorów modernizujących Lloyd Palace waż-
nym aspektem systemu grzewczego była jego efektyw-
ność energetyczna. Miał on być także jak najbardziej przy-
jazny środowisku. Celem było utrzymanie niskich emisji 
budynku zlokalizowanego w samym centrum miasta 
oraz niskich kosztów ogrzewania z myślą o nowych na-
jemcach. wybór padł na pięć urządzeń Buderus  

Logamax plus gB162, które pracują w kaskadzie, gwa-
rantując ekologiczną i wyjątkowo ekonomiczną pracę.
Dzięki Logamax plus gB162 można w bardzo prosty 
sposób zrealizować połączenia kaskadowe o łącznej 
mocy do 800 kw. umożliwia to zasada Plug & Burn: 
należy ustawić urządzenia, połączyć je wzajemnie  
i kaskada jest gotowa do pracy. Ponadto grupy po-

łączeń zostają wyposażone  
w osprzęt już w zakładzie pro-
dukcji – na miejscu wystarczy 
je tylko zamontować na sys-
temowej ramie montażowej.
Modułowy palnik ceramiczny 
z zakresem modulacji od 19 
do 100% jest kolejnym komponentem systemu, któ-
ry gwarantuje oszczędność energii. Ciepło zawsze jest 
produkowane zgodnie z zapotrzebowaniem. Ponad-
to instalacja w Lloyd Palace radzi sobie bez skompli-
kowanej hydrauliki. w każdym kotle dba o to system 
regulacji pompy FLOw plus, który nie wymaga mini-

malnego przepływu i podnosi wykorzystanie energii 
– w porównaniu do tradycyjnych pomp obiegowych 
koszt energii elektrycznej jest niższy o 40%.
Zapotrzebowanie całego centrum biznesowego na cie-
płą wodę użytkową jest pokrywane przez dwa stojące 
podgrzewacze pojemnościowe c.w.u. Logalux su1000 
marki Buderus. Aby zapewnić czystość wody pitnej  
w budynku, na wszystkich powierzchniach zasobnika 
mających styczność z wodą zastosowano termoglazu-
rę DuOCLEAN. Zapewnia ona dodatkową ochronę przed 
korozją, co zwiększa żywotność zasobników.

W węgierskim mieście Györ, na jednym z najpiękniejszych placów Europy, znajduje się budynek Lloyd Palace, 
w którym kiedyś mieściło się kino. Zaniedbywany przez wiele lat obiekt przeobrażono w nowoczesne centrum 
biznesowe. O ogrzewanie i zaopatrzenie budynku w ciepłą wodę użytkową dbają kotły marki Buderus.

Buderus w starych murach 
nowoczesnego Lloyd Palace

kotły logamax plus gB162 zostały 
zaprojektowane specjalnie dla więk-
szych obiektów, takich jak lloyd  
palace. spełniają wysokie wymaga-
nia jakościowe architektów, gwa-
rantując oszczędność miejsca, wyso-
ką ekonomiczność, prostą instalację 
i długą żywotność. Ciepło oraz cie-
płą wodę użytkową w budynku o po-
wierzchni 2000 m2 zapewnia pięć ga-
zowych urządzeń kondensacyjnych 
połączonych w kaskadę o łącznej 
mocy cieplnej 400 kw.

więcej o kotle logamax plus gB162

http://www.instalreporter.pl
http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/kotly-gazowe/kondensacyjne/logamax-plus-gb162-100kw.html
http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/kotly-gazowe/kondensacyjne/logamax-plus-gb162-100kw.html
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nicy. Łącznie na zakup i montaż pomp ciepła prze-
znaczono ponad 871 tys. złotych.
Miasto warszawa dofinansowało również instalacje ko-
lektorów słonecznych. Najwięcej powstało ich na Bia-
łołęce – 9. Kolejne powstały także w wesołej – 6 insta-
lacji i w wawrze – 4. Łącznie zrealizowano 41 tego typu 
projektów na łączną kwotę ponad 306 tys. złotych.

Usuwano również azbest i likwidowano szamba
Zanieczyszczenia powietrza wywoływane są rów-
nież przez wyroby zawierające azbest. Dlatego też  
w 2017 r. stolica udzielała także dotacji na usuwanie  
i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierają-
cych azbest. Przeprowadzono 66 takich inwestycji, 
co pozwoliło usunąć azbest z 78 nieruchomości – 
najwięcej na Mokotowie, bo aż 17. Łączne dofinan-
sowanie tych prac wyniosło blisko 858 tys. złotych 
i pozwoliło na usunięcie i unieszkodliwienie ponad 
168 ton wyrobów/odpadów zawierających azbest.
w minionym roku zrealizowano również 569 projek-
tów polegających na likwidacji zbiorników bezodpły-

wowych wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego 
do nieruchomości. w ciągu ostatnich dwunastu mie-
sięcy najwięcej tego typu inwestycji przeprowadzo-
no w wawrze – 362, dalej uplasowały się rembertów 
– 52 i Białołęka – 41. Łączna kwota wsparcia miasta 
na likwidację szamb przekroczyła 1,7 mln złotych.

Dotacje dostępne od lat
w latach 2007-2017 z programu dotacyjnego sko-
rzystało prawie 7 tysięcy gospodarstw domowych. 
w tym czasie ponad 13,7 mln złotych przeznaczono 
na dofinansowanie likwidacji zbiorników bezodpły-
wowych (4612 dotacje), a ponad 5,5 mln złotych na 
usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierają-
cych azbest (490 dotacje).
Od 2012 roku w stolicy prowadzony jest również pro-
gram dotacyjny dla mieszkańców, którzy chcą wykorzy-
stywać odnawialne źródła energii. Dotychczas udzielono 
na ten cel 980 dotacji, z czego w ubiegłym roku aż 546. 
Łączna kwota dotacji na ten cel przekroczyła 12,7 mln zł.
źródło: www.um.warszawa.pl

w ciągu minionych dwunastu miesięcy warsza-
wiakom, przedsiębiorcom, wspólnotom mieszkanio-
wym i innym właścicielom nieruchomości wypłacono  
1460 ekodotacji na łączną kwotę blisko 11,1 mln zło-
tych. Po raz pierwszy środki te posłużyły także mo-
dernizacjom kotłowni.
w sumie z budżetu miasta na wymianę sposobu ogrze-
wania wydano w ubiegłym roku niemal 2,2 mln zło-
tych. warszawiacy podpisali łącznie 279 umów dotacyj-
nych – 262 z nich (na kwotę blisko 1,9 mln zł) związane 
były ze zmianą źródła ciepła na opalane paliwem ga-
zowym, a 17 (na kwotę 322 tys. zł) z przyłączeniem 
do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dzięki temu w ciągu 
2017 roku ze stolicy zniknęło co najmniej 351 nieekolo-
gicznych źródeł, takich jak kotły węglowe czy olejowe. 
Łącznie inwestycje dotyczyły zmiany sposobu ogrze-
wania dla ponad tysiąca gospodarstw domowych.
Najwięcej inwestycji zrealizowano w wawrze. Tam kot- 

ły gazowe zastąpiły aż 77 palenisk na paliwo stałe. 
Drugie miejsce pod względem liczby wykonanych 
modernizacji kotłowni zajęła wesoła – 34 inwesty-
cje, a trzecie Białołęka – 32 inwestycje. 
Drugim elementem „dotacji piecowych” były projek-
ty polegające na likwidacji dotychczas wykorzysty-
wanego źródła ciepła i wykonaniu indywidualnego 
węzła cieplnego z jednoczesnym podłączeniem do 
miejskiej sieci ciepłowniczej. Najwięcej takich inwe-
stycji przeprowadzono na Pradze-Północ (6), dalej 
były Mokotów (4) i Śródmieście (3).

Najwięcej środków na OZE
sprzymierzeńcem w walce o jakość powietrza są rów-
nież inwestycje w OZE, czyli lokalne źródła energii 
odnawialnej. Liczba wniosków na tego typu przed-
sięwzięcia cały czas wzrasta. w 2016 r. zrealizowano 
170 takich projektów, a w ubiegłym roku, aż… 546! 
Łączna kwota dofinansowania tych inwestycji prze-
kroczyła 6,3 mln złotych.
większość z nich związana była z montażem insta-
lacji fotowoltaicznych. w ubiegłym roku z miejskim 
wsparciem zrealizowano aż 461 tego typu projektów 
– za łączną kwotę 5,1 mln złotych. Liderem tych in-
westycji był wawer. Panele fotowoltaiczne pojawiły 
się tam na 132 nieruchomościach. Na Białołęce po-
wstało 59 takich instalacji, a 45 na ursynowie.
w wawrze zainstalowano również najwięcej pomp 
ciepła. Na 44 tego typu inwestycje zrealizowane  
w ubiegłym roku, aż 19 powstało właśnie w tej dziel-

W 2017 roku warszawski ratusz w formie ekodotacji wypłacił mieszkańcom blisko 
11,1 mln złotych. Środki te wsparły realizację 1460 inwestycji. 279 z nich związanych 
było z likwidacją kotłów opalanych węglem.

Ekodotacje w Warszawie

Ekodotacja w 2018

Obecnie trwa druga edycja naboru wniosków o do-
finansowanie modernizacji kotłowni połączonej z li-
kwidacją kotłów lub pieców węglowych. warszawiacy 
mogą otrzymać dopłaty wysokości od 7000 do nawet 
20 000 złotych. inwestycje mają zostać przeprowadzo-
ne jeszcze w 2018 r. wnioski zbierane są do 31 marca 
2018 r. udzielane wsparcie nie może jednak przekro-
czyć 75% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji.
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Na radę Ministrów zostały również przekazane przez 
Ministerstwo Energii projekty przepisów dotyczą-
cych jakości paliw używanych w domowych kotłach 
(projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie moni-
torowania i kontrolowania jakości paliw wraz z roz-
porządzeniami).
– Założeniem rządu jest doprowadzenie do tego, aby 
w dobrym kotle było spalane dobre paliwo – dodaje 
wiceminister środowiska Paweł sałek, pełnomocnik 
rządu ds. polityki klimatycznej.
Ponadto, parlament rP 22 grudnia 2017 r. przyjął 
nowelizację ustawy o zmianie ustawy o inspekcji 
Ochrony Środowiska oraz ustawy „Prawo ochrony 
środowiska”. wprowadza ona rozwiązania związa-
ne z poprawą jakości prowadzonych pomiarów za-
nieczyszczeń powietrza na terenie kraju.
Minister środowiska wspierał także zmianę rozpo-
rządzenia ministra energii w sprawie szczegółowych 
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń  
w obrocie energią elektryczną, które weszło w życie 
w dniu 30 grudnia 2017 r. Celem tych zmian jest wpro-
wadzenie taryf z niższymi cenami i stawkami opłat  
w godzinach nocnych dla gospodarstwach domowych.

8 uchwał antysmogowych
w ramach znowelizowanej przez Ministerstwo Śro-
dowiska ustawy – „Prawo ochrony środowiska” (tzw. 
ustawa antysmogowa), władze samorządowe mogą 
określać wymagania dla paliw i urządzeń grzewczych 
stosowanych w domach. Na podstawie tych przepi-
sów przyjętych zostało 8 uchwał antysmogowych: dla 
miasta Krakowa oraz dla województw: małopolskie-
go, śląskiego, opolskiego, mazowieckiego, łódzkie-
go, dolnośląskiego i wielkopolskiego. w wojewódz-
twie podkarpackim prace nad takim dokumentem 
dobiegają końca.

Pieniądze na działania antysmogowe 
Elementem koniecznym do poprawy jakości powie-
trza w Polsce jest wsparcie finansowe.
w latach 2015-2017 ze środków finansowych, bę-

dących w dyspozycji NFOŚigw oraz wojewódzkich 
funduszy (wFOŚigw), zainwestowano wypłacono 
ponad 2 mld zł na działania poprawiające jakość 
powietrza, w tym ok. 1,7 mld zł na rozbudowę sie-
ci ciepłowniczych i przyłączania do nich gospo-
darstw domowych.

Dodatkowo, resort środowiska wspiera rozwój pro-
jektów geotermalnych, gdyż energia geotermalna jest 
całkowicie bezemisyjna. Dotychczas zostały podpi-
sane dwie umowy dotacji w tym obszarze. unijne 
pieniądze (POiiŚ) otrzymają: geotermia Podhalań-
ska – 12,2 mln zł oraz geotermia Toruń – 19,5 mln zł.

Edukacja to podstawa
Ministerstwo Środowiska prowadzi także działania 
edukacyjne.
Chce zwiększać świadomość ekologiczną w społe-
czeństwie nt. konieczności poprawy jakości powie-
trza a także świadomość istniejących i gotowych 
do zastosowania przez Polaków rozwiązań finan-
sowanych przez Ministerstwo Środowiska. Dlate-
go w ramach działań edukacyjnych przygotowa-
no m.in. poradnik: „Czyste ciepło w moim domu  
z paliw stałych”.
Opracowany został również informator i materia-
ły promocyjne. Dokumenty te zawierają praktycz-
ne porady dla użytkowników domowych urządzeń 
grzewczych, jak również informacje dot. pozyskiwa-
nia środków finansowych na wymianę starych wy-
soko emisyjnych pieców na urządzenia przyjazne 
środowisku.
Kampanię edukacyjną w tym obszarze prowadzi 
także nadzorowany przez Ministerstwo Środowiska 
– instytut Ochrony Środowiska-Państwowy insty-

Za smog w Polsce odpowiada przede wszyst-
kim niska emisja, czyli zanieczyszczenia z sektora 
bytowo-komunalnego (blisko 90% zanieczyszczeń), 
w tym spalanie śmieci i słabej jakości paliw w do-
mowych, często przestarzałych piecach. Także 
transport, szczególnie na terenie dużych miast, 
przyczynia się do pogorszenia jakości powietrza. 
Naszym priorytetem są więc przede wszystkim 
działania w tych sektorach – były minister środo-
wiska prof. Jan Szyszko.
skala zanieczyszczenia powietrza uzależniona jest 
także od lokalnych uwarunkowań związanych z gę-
stością zabudowy, ukształtowaniem terenu i warun-
kami klimatycznymi. szczególne znaczenie ma nieod-
powiednie planowanie przestrzenne, przyczyniające 
się do blokowania naturalnych korytarzy napowie-
trzających w centrach miast.

Ministerstwo Środowiska przygotowało dokument 
wskazujący kompleksowe działania, które są nie-
zbędne, by poprawić jakość powietrza w Polsce – 
Krajowy Program Ochrony Powietrza (KPOP). 
Prace nad realizacją KPOP nadzoruje międzyresor-
towy Komitet sterujący ds. KPOP, którego przewod-
niczącym jest Paweł sałek, wiceminister środowiska.

Kluczowa legislacja
Zgodnie z KPOP minister środowiska wyszedł z inicja-
tywą rozpoczęcia niezbędnych prac legislacyjnych. 
Do ministra energii zwrócił się z potrzebą określenia 
standardów dla paliw stałych ze względu na rodzaj  
i wielkość instalacji spalania paliw, a do ministra roz-
woju z potrzebą wprowadzenia standardów emisyj-
nych dla kotłów, w szczególności na paliwa stałe dla 
sektora bytowo-komunalnego.
– Dzięki przyjętym przepisom ws. jakości kotłów uży-
wanych w domach (rozporządzenie ministra rozwo-
ju i finansów w sprawie kotłów na paliwa stałe, które 
obowiązuje od 1 października 2017 r.) od lipca 2018 r.  
roku w sprzedaży dostępne będą tylko kotły, które 
spełniają najwyższe standardy emisyjne – informuje 
minister środowiska prof. jan szyszko.

Działania resortu 
środowiska na rzecz 
poprawy jakości 
powietrza w Polsce

Ministerstwo Środowiska podsumowuje

wybrane zagadnienia z opracowania 
zamieszczonego na stronie Minister-
stwa Środowiska z dnia 04.01.2018 r. 
pełna treść informacji tutaj 

w sumie, do 2020 r. na działania po-
prawiające jakość powietrza resort 
środowiska przeznaczy ok. 10 mld zł.

http://www.instalreporter.pl
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tegii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, która zo-
stała przyjęta przez radę Ministrów 14 lutego 2017 r.
Z kolei potrzeba ograniczenia emisji z transportu dro-
gowego znalazła się w Planie rozwoju Elektromobil-
ności „Energia dla Przyszłości”, który został przyjęty 
przez radę Ministrów 16 marca 2017 r.

Elektromobilność sposobem na czystsze powietrze
Problem zanieczyszczenia powietrza wynika także 
z emisji spalin przez środki komunikacji. Dlatego ko-
nieczne jest zwiększenie liczby ekologicznych pojaz-
dów osobowych i autobusów w polskich miastach.
w ramach działań na rzecz rozwoju elektromobilno-

ści w Polsce resort środowiska przeznaczy m.in. po-
nad 2 mld zł na zakup ok. tysiąca innowacyjnych au-
tobusów bezemisyjnych. Środki zapewni NFOŚigw 
w ramach Programu realizowanego przez Narodo-
we Centrum Badań i rozwoju „Bezemisyjny Trans-
port Publiczny” (BTP).
Ponadto w Narodowym Centrum Badań i rozwoju 
realizowanych jest 5 projektów dotyczących beze-
misyjnego transportu, w tym: Bezemisyjny Transport 
Publiczny (autobusy), Bezemisyjny Transport Publicz-
ny (infrastruktura sieciowa), Bezemisyjny samochód 
dostawczy do 3.5 t, grand Challenge dla pojazdów 
autonomicznych oraz Bezemisyjny Carsharing.

tut Badawczy (ogólnopolski projekt „stop smog”).
Z kolei główny inspektorat Ochrony Środowiska pro-
wadzi działania edukacyjne m.in. poprzez Portal ja-
kości Powietrza i aplikację mobilną „jakość powie-
trza w Polsce”.
Ponadto w działania edukacyjne włączyły się także 
inne resorty, w tym przede wszystkim resort zdrowia, 
który od 6 września 2017 r. prowadzi ogólnokrajową 
kampanię pt. „Czas na czyste powietrze”.

Współpraca z MSWiA
Na wniosek Komitetu sterującego ds. KPOP, któ-
rym kieruje wiceminister Paweł sałek, Minister-
stwo spraw wewnętrznych i Administracji podjęło 
współpracę z Komendą główną Policji w zakresie 
prowadzenia badań spalin w trakcie kontroli dro-
gowej (akcja „sMOg”). Od lipca 2017 r. dokonano 
kontroli 97 337 pojazdów, stwierdzono 956 ujaw-
nionych nieprawidłowości przy wykorzystaniu 
analizatorów spalin oraz zatrzymano 1399 dowo-
dów rejestracyjnych.

Współpraca z MRPiPS
Na wniosek ministra środowiska NFOŚigw podjął 
współpracę z Ministerstwem rodziny, Pracy i Poli-
tyki społecznej. jej celem jest przeszkolenie pra-
cowników socjalnych Miejskich Ośrodków Pomocy 
społecznej m.in. ws. możliwości pozyskania środków 
na wymianę przestarzałych urządzeń grzewczych.  
w ramach pierwszej tury, w szkoleniach uczestni-
czyło 321 pracowników socjalnych MOPs oraz pra-
cowników urzędów wojewódzkich z 16 województw.

Monitoring jakości powietrza
Za monitoring jakości powietrza w Polsce odpowia-
da główny inspektorat Ochrony Środowiska. Zgodnie 
z aktualnym „Programem Państwowego Monitorin-
gu Środowiska na lata 2016-2020” na bieżąco reali-
zuje on zadanie polegające na rozwoju sieci pomia-
rowych. giOŚ zaplanował także zakup dodatkowych 
426 sztuk urządzeń, w tym 20 szt. stacji mobilnych. 

Dotychczas zakupionych zostało 25 sztuk urządzeń 
pomiarowych, w tym 16 pyłomierzy, które zostały 
już przekazane do 16 wojewódzkich inspektoratów 
ochrony środowiska.

Poziomy alarmowe i informowania dla pyłu PM10
Prawodawstwo unijne (dyrektywa 2008/50/wE) prze-
widuje poziomy alarmowe ze względu na ochro-
nę zdrowia ludzi wyłącznie dla trzech substancji tj. 
dwutlenku azotu, dwutlenku siarki oraz ozonu. Nie 
przewiduje natomiast poziomu alarmowego dla pyłu 
PM10. Poszczególne państwa członkowskie, jeżeli 
podejmują taką decyzję, ustalają go indywidualnie.
wprowadzony w Polsce, nieobligatoryjny w prawie 
uE, poziom alarmowy i informowania dla pyłu PM10 
ma na celu ochronę zdrowia ludzkiego. Poziom alar-
mowy dla pyłu PM10 wynosi 300 µg/m3, a poziom in-
formowania dla pyłu PM10 to 200 µg/m3.
w Polsce istnieje obowiązek podejmowania dzia-
łań zaradczych już w przypadku stwierdzenia ry-
zyka przekroczenia nie tylko poziomu alarmowe-
go i informowania, ale nawet w przypadku ryzyka 
przekroczenia poziomu dopuszczalnego i docelo-
wego. Dla pyłu PM10 wynosi on 50 µg/m3 (wartość 
średniodobowa) – jest to wartość jednakowa dla 
wszystkich państw unii Europejskiej. Działania za-
radcze są podejmowane przez jednostki samorzą-
du terytorialnego w ramach planów działań krót-
koterminowych, przyjmowanych w drodze uchwały 
sejmiku województwa.

Poprawa jakości powietrza w krajowych 
dokumentach strategicznych
większość kierunków działań określonych w KPOP zna-
lazło swoje odzwierciedlenie w przyjętych 25 kwietnia 
2017 r. przez radę Ministrów rekomendacjach, przy-
gotowanych przez Komitet Ekonomiczny rady Mini-
strów – tzw. Program pt. „Czyste powietrze”.
Ministerstwo Środowiska zaproponowało również 
wprowadzenie działań na rzecz poprawy jakości po-
wietrza do nowej, kluczowej dla rozwoju Polski „stra-

ITB poleca: 2 nowości wydawnicze

„Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne”, Py-
kacz S., Seria „Warunki Techniczne Wykonania  
i Odbioru Robót Budowlanych”, część E, zeszyt 2.
Nowo wydany zeszyt autorstwa stanisława Pykacza 
to nowelizacja wcześniejszej pracy zawierająca do-
datkowe rozdziały, poświęcone instalacjom wentyla-
cyjnym, których wcześniej nie omawiano. Przedmio-
tem opracowania są warunki techniczne wykonania 
i odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyj-
nych w budynkach mieszkalnych, użyteczności pu-
blicznej i zamieszkania zbiorowego. 
warunki techniczne dotyczą centralnych systemów 
powietrznych wentylacji i klimatyzacji oraz najczęściej 
stosowanych systemów klimatyzacji powietrzno-wod-
nej i systemów z klimatyzatorami indywidualnymi.

„O przemarzaniu gruntu w Polsce”, Żurański J., Go-
dlewski T., Seria „Prace Naukowe ITB. Monografie”.
Przemarzanie gruntu to jedno z oddziaływań klima-
tycznych istotnych przy projektowaniu fundamen-
tów budowli naziemnych oraz obiektów i urządzeń 
podziemnych. Autorzy ostatnio wydanej przez iTB 

monografii „O prze-
marzaniu gruntu w 
Polsce” prof. dr hab. 
inż. jerzy Żurański  
i dr Tomasz godlew-
ski za cel wzięli przed-
stawienie głębokości 
położenia izotermy 
zerowej na terenie 
Polski na podstawie 
ponadtrzydziestolet-
nich danych ze stacji 
meteorologicznych 
iMgw-PiB, zauważa-
jąc, że głębokość przemarzania gruntu nie jest iden-
tyczna z położeniem izotermy zerowej. Na podstawie 
norm w pracy przedstawiono mapy stref przemarza-
nia gruntu, omówiono techniki, metody pomiarowe 
oraz podano przykładowe wyniki takich pomiarów 
wraz z opisem metodyki wyznaczania położenia izo-
termy zerowej w gruncie.
Więcej 
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nowe złączki przejściowe i przyłączeniowe 
megapress

standardowe złączki zapra-
sowywane, mufy, łuki, złączki 
przejściowe, redukcje, trójniki  
i kołnierze systemu Megapress 
są teraz dostępne w rozmia-
rze od ⅜ do 4″. Dodatkowe 
możliwości oferują nowe złączki przejściowe i przyłączeniowe o średnicach 1½ i 2″. sprawdzają się one znakomi-
cie zwłaszcza podczas prac w eksploatowanych już budynkach. Złączki te wykorzystuje się między innymi do bez-
pośredniego podłączenia kotłów grzewczych, wężownic chłodzących, czy mieszaczy. Zalety systemu Megapress 
wpływające na bezpieczeństwo i łatwość montażu są cenione w obiektach przemysłowych zarówno w zakresie in-
stalacji grzewczych, chłodniczych i sprężonego powietrza, jak i w instalacjach tryskaczowych czy gaśniczych.  
Ze względu na dużą wytrzymałość, trwałość i stabilność, grubościenne rury stalowe nadają się idealnie do budyn-
ków o wysokich klasach odporności pożarowej, a często są nawet wymagane przepisami prawa. Do tej pory w bu-
dynkach, w których występuje ryzyko związane z działalnością produkcyjną lub magazynową, dopuszczone było 
jedynie łączenie rur na obejmy lub tradycyjne spawanie. Dzięki Megapress, wszystkie ekonomiczne i techniczne 
korzyści płynące z techniki zaprasowywania są teraz dostępne również w tym zakresie zastosowań. system firmy 
viega spełnia wymagania najwyższych klas odporności pożarowej i posiada odpowiedni certyfikat vds i CNBOP. 

VieGA

służy do sterowania pracą urządzeń grzewczych, w szczególności zasobników, pomp, zaworów i przepustnic.  
Przeznaczony jest do montażu w zbiornikach z otworem na gwint przyłączeniowy g1/2. Za pomiar temperatury od-
powiada czujnik kapilarowy, który jest zanurzony bezpośrednio w cieczy. Dzięki temu temperatura jest mierzona pre-
cyzyjnie, z większą dokładnością niż w termostatach przylgowych. Termostat nie wymaga zasilania do pracy i jest 
wyposażony w przekaźnik typu sPDT. Zasada działania przekaźnika jest następująca –  
po przekroczeniu temperatury nastawionej jedna para styków się rozwiera, a druga zwiera, co 
pozwala na wykorzystanie tego samego urządzenia zarówno w funkcji grzania, jak i chłodzenia. 
Charakterystyka techniczna: zakres regulacji temperatury: 30÷90°C (± 3°C); dyferencjał: 
4±2°C; stopień ochrony elektrycznej: iP40; klasa ochronności: Klasa ii; gradient termiczny: 
< 1 K/min; maksymalna temperatura głowicy: 80°C; maksymalna temperatura kapilary: 
110°C; maksymalne ciśnienie osłony: 10 bar; zaciski: Ag 1000/1000; obciążenie zacisków: 
16A (5A) 250v AC; styki rozłączające lub przełączające: typ sPDT; typ przełączania: 1B; dła-
wik: M20x1,5; gwint przyłączeniowy: g1/2; długość kapilary: 85 mm.

Ferro

termostat zanurzeniowy marki Ferro 

rozwój techniki montażowej sprawił, że śruby w mocowaniach przelotowych 
są równie skuteczne, jak kotwy mechaniczne czy chemiczne. Znajdują zastoso-
wanie podczas mocowania podwieszeń instalacji wentylacyjno-klimatyzacyj-
nych, sanitarnych, elektrycznych, rurociągów lub tras kablowych.
w przypadku śruby uLTrACuT – poza mnogością zastosowań – praktyka na  
budowie pozwala również na wielokrotne stosowania śruby w betonie C20-26.  
wielokrotny montaż jest możliwy dzięki ząbkowanej geometrii gwintu. Po każdym de-
montażu wystarczy nasunąć specjalną tuleję na gwint i sprawdzić stopień jego zużycia. 
jeśli śrubę dałoby się przełożyć tak, aby jej koniec wystawał przez tulejkę, oznacza to, że gwint jest już zużyty i śruba nie 
nadaje się do ponownego zastosowania zgodnie z aprobatą. jeśli nie ma śladów korozji ani innych uszkodzeń, można 
ponownie jej użyć. Do innych udogodnień, jakie daje instalatorom uLTrACuT, zalicza się możliwość korekty jej położenia 
w otworze do 2 cm, brak konieczności czyszczenia otworu (zgodnie z oceną techniczną ETA - 15 /0352) oraz 2 różne głę-
bokości kotwienia. Śruba ma aprobatę do stosowania w betonie zarysowanym, niezarysowanym i strefie sejsmicznej. 

FisHer PoLsKA

śruba do wielokrotnego użytku  
w mocowaniach instalacji 
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Pompy ciepła typu 
monoblok od Panasonic

Linia urządzeń typu monoblok została zmodernizowana w celu zapewnienia jeszcze więk-
szej efektywności energetycznej i ograniczenia wydatków na ogrzewanie. Modele wcho-
dzące w skład linii Aquarea High Performance generacji H oferują najwyższe do tej pory 
wskaźniki COP i EEr. Przykładowo model 5 kw charakteryzuje się współczynnikiem COP 
równym 5,05 (przy temperaturze przepływu 35°C) lub wskaźnikami COP 3,5 i EEr 3,38 
(przy temperaturze przepływu 55°C). Nowa generacja H urządzeń Aquarea High Perfor-
mance obejmuje trzy jednostki 5, 7 i 9 kw. Dzięki mniejszym rozmiarom pozwalają one na 
szybszą i bardziej elastyczną instalację. Ponadto termostat lub sterownik można umieścić 
w odległości do 50 m od urządzenia, co znacznie ułatwia zarządzanie jego pracą, szczegól-
nie gdy jest ono zainstalowane np. w piwnicy. również konserwacja nowych pomp Aqu-
area jest teraz prostsza, wszystkie przyłącza bowiem, w tym zawór odpowietrzający, zawór bezpieczeństwa, filtr i płytka sterująca, znajdują się z przodu urządzenia.
jednostki monoblok generacji H mogą być podłączone do systemu sterowania Aquarea smart Cloud za pośrednictwem kabla Ethernet lub wi-Fi. Narzędzie to oferu-
je szeroki zakres opcji sterowania zarówno użytkownikom, jak i instalatorom. Pozwala z dowolnego miejsca na świecie za pomocą komputera, smartfona lub table-
tu zarządzać wszystkimi funkcjami związanymi z ogrzewaniem i c.w.u., dostosować temperaturę, monitorować zużycie energii lub ustawić tygodniowy tryb pracy. Po-
nadto Aquarea smart Cloud dostarcza powiadomienia o usterkach, ostrzeżenia o możliwej awarii, a specjalistom umożliwia zdalne serwisowanie urządzeń.

Panasonic

Luksusowa wersja przycisku TECEsquare to szklana czarna płytka, w zestawieniu ze złotymi klawiszami, która wpisuje się w no-
woczesny, a zarazem wytworny styl łazienki. Przycisk, wykonany z wysokiej jakości materiałów, można zamontować na płytkach 
ściennych lub w wersji zlicowanej, za pomocą specjalnej ramki. Zwolennikom bardziej opływowych kształtów oraz fanom perso-
nalizacji rozwiązań sanitarnych firma TECE proponuje szklane przyciski TECEloop. w tym przypadku złote owalne klawisze moż-
na zestawić z dowolną szklaną płytką dostępną w 13 kolorach. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownicy mogą dopasować estety-
kę przycisku do dowolnego wystroju łazienki. Produkty z linii TECEloop są łatwe w montażu (tradycyjnie oraz poprzez zlicowanie 
z płytką ścienną za pomocą ramki montażowej) oraz kompatybilne ze wszystkimi stelażami do wC firmy TECE. Dużą zaletą jest 
swobodny dostęp do mechanizmu spłukującego oraz łatwość utrzymania przycisków w czystości.
Dwa modele przycisków TECEplanus – w kolorze antycznej miedzi i starego mosiądzu - są wykonane ze stali szlachetnej. Pasują 
do wszystkich stelaży TECE, mogą być uruchamiane z przodu lub od góry i mają dwa zakresy spłukiwania. Dzięki wewnętrznemu 
zabezpieczeniu, chroniącemu przed ewentualnymi kradzieżami, przycisk sprawdzi się także w dużych obiektach publicznych.

tece

Przyciski tece w wersji miedź, mosiądz i złoto

jednościenny system FLEx jest prze-
znaczony do wykonywana wkładów do 
szachtów murowanych z uskokami. jego 
przewagę nad sztywnymi wkładami spa-
linowym stawowi elastyczność i możli-
wość montażu w jednym odcinku (np.  
8 m). Dzięki temu wszystkie uskoki moż-
na wykonać bez dodatkowych kolan  
i konieczności rozkuwania szachtu, prze-
ciągając system przez całą jego długość. 
jeżeli trzeba wymienić tylko wkład komi-
nowy, przy starszych przepływowych pod-
grzewaczach wody lub kotłach atmosfe-
rycznych z otwartą komorą spalania (praca 
na sucho) można z powodzeniem zastoso-
wać system FLEx. w tym przypadku należy 

pamiętać o zabezpieczeniu szachtu przez zawilgoceniem. 
główną zaletą rozwiązania jest jednak możliwość zastosowania 
go z nowoczesnymi kotłami kondensacyjnymi z zamkniętą ko-
morą spalania (praca w nadciśnieniu), gdzie FLEx stanowi rurę 
do odprowadzania produktów spalania. Dodatkowo przestrzeń 
pomiędzy wkładem a szachtem może być wykorzystana do po-
boru powietrza. Ten model wyróżnia możliwość pracy na mo-
kro. Dzięki zastosowaniu specjalnie zaprojektowanych, bardzo 
prostych w montażu złączek, system może pracować w nadci-
śnieniu (klasie ciśnienia P1 – do 200 Pa). wśród elastycznych pro-
duktów marki MK systemy Kominowe znalazł się także FLEx Po-
dwójny do kominków i kotłów opalanych drewnem. 
innowacyjne rozwiązanie stanowią gotowe pakiety przyłącze-
niowe FLEx Ks-L, Ks-xL, KC-L, KC-xL. występują w dwóch dłu-
gościach rury flex (L i xL). w skład pakietu wchodzi podwójna 
rura oraz złączka startowa Frs, zaprojektowana w taki sposób, 
aby z jednej strony łączyć się z kominkiem, a z drugiej z elastycz-
ną rurą. Tworzy dzięki temu pewne i szczelne połączenie. Złącz-
ka FsC, która wchodzi w skład pakietu KC, służy do połączenia 
rury flex z kominem ceramicznym.

mK systemy Kominowe

systemy elastyczne FLeX
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uniwersalny osadnik rynnowy przeznaczony jest wyłącznie do odprowadzania 
wody deszczowej na teren posesji (np. do systemu retencyjnego lub rozsą-
czania), a nie do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej. Osadnik rynnowy składa 
się: korpusu (w kolorze czarnym), pokrywy stałej oraz pokrywy uchylnej  

(w wybranym kolorze) oraz koszyka (w kolorze zielonym). Elementy uniwersalne-
go osadnika rynnowego łączone są poprzez: połączenie zatrzaskowe (pokrywa sta-

ła z korpusem, pokrywa uchylna z pokrywą stałą), połączenie luźne (koszyk z korpusem).

wAVin

wpust deszczowy uniwersalny Kanion

gazowy kocioł kondensacyjny w wersji jedno- i dwufunkcyjnej Lumea MPx firmy De Dietrich to wydajne urzą-
dzenie w małym formacie o eleganckiej i uniwersalnej stylistyce.
Kocioł dostępny jest także w wersji BiC ze zintegrowanym podgrzewaczem c.w.u. ze stali nierdzewnej o pojemności 
40 litrów. urządzenie zapewnia aż do 500 litrów gorącej wody w 30 min. Średnioroczna efektywność energetyczna to 
aż 93%. Niezawodność urządzenia gwarantują sprawdzone technologie i materiały m.in. wymiennik kotła i palnik cy-
lindryczny ze stali szlachetnej. Kocioł Lumea został wyposażony w nowatorski system gas Adaptive Control (gAC), 
który gwarantuje optymalizację spalania dzięki elektronicznej kontroli i zaworowi elektronicznemu gazu. gAC ułatwia 
również uruchomienie kotła, ponieważ nie ma konieczności regulacji manualnej, kalibracji czy wymiany dysz. urzą-
dzenie samoczynnie dostosowuje się do rodzaju i jakości gazu, a także długości przewodów spalinowych.

Lumea MPx charakteryzuje się dużymi możliwościami modulacji w zakresie mocy  
14-100%, dostosowując się do zapotrzebowania na ogrzewanie i c.w.u. Dopa-
sowanie mocy grzewczej do bieżących potrzeb na ciepło pozwala zapobiec 
nadmiernemu przegrzaniu lub niedogrzaniu pomieszczeń budynku. Kocioł 
pracuje w zakresie od 3,7 do 34 kw, w zależności od wersji. Dla łatwiejszej ob-

sługi wyposażono go w konsolę z cyfrowym, podświetlanym wyświetlaczem 
ciekłokrystalicznym, który umożliwia prezentację oraz szybką zmianę poszczegól-

nych parametrów pracy urządzenia. Naciśnięcie dedykowanego przycisku, powoduje 
wyświetlenie różnorodnych informacji o działaniu kotła, m.in. o zadanej temperaturze 
zasilania ogrzewania i c.w.u. czy ciśnieniu wody w obiegu grzewczym.
Producent dostarcza kotły Lumea wraz z hydraulicznym zestawem podłącze-
niowym z kompletem zaworów oraz czujnikiem zewnętrznym.

De DietricH 

Kocioł kondensacyjny Lumea mPX

http://www.instalreporter.pl
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